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RESUMO
Oliveira SFD. Declínio cognitivo, funcionalidade e arranjos domiciliares entre os
idosos do município de São Paulo. [dissertação] São Paulo (SP): Escola de
Enfermagem da USP; 2006.
O envelhecimento populacional no Brasil é um fenômeno que ocorre rapidamente,
alterando o perfil de morbi-mortalidade da população, com conseqüente aumento
das doenças crônicas não transmissíveis. Dentre essas doenças estão inseridas as
demências, que produzem grande impacto para os indivíduos acometidos, tanto no
que diz respeito à funcionalidade e manutenção da independência, como também a
necessidade, muitas vezes, do auxílio de um cuidador para o desempenho das
tarefas do cotidiano, afetadas pelo declínio cognitivo. Para conhecer as demandas
de saúde que poderão emergir da população que se tornou rapidamente idosa, a
Organização Pan-Americana de Saúde, desenvolveu em 2000, um estudo
multicêntrico denominado Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento na América Latina e
Caribe (SABE), realizado em sete países, entre eles o Brasil, sendo desenvolvido na
área urbana do Município de São Paulo, com 2.143 idosos com 60 anos ou mais,
divididos em duas partes: uma probabilística e uma intencional. Em todos os países
envolvidos foi aplicado um instrumento único, padronizado, composto por onze
seções. Para o estudo presente, a composição da amostra foi de idosos que, na
avaliação do estado cognitivo, obtiveram uma pontuação de 12 ou menos no MEEM
(Mini Exame do Estado Mental) e 6 ou mais no Questionário de Pfeffer para
Atividades Funcionais (QPAF). O MEEM é um instrumento utilizado para avaliação
das funções cognitivas e para o SABE utilizou-se uma versão modificada e validada
do MEEM desenvolvido por Folstein. A combinação desses dois instrumentos indica
uma maior especificidade para a medida de declínio cognitivo mais grave, sugerindo
a presença de demência ou outros transtornos associados. Os objetivos desse
estudo foram: traçar o perfil sócio-demográfico e as condições de saúde desses
idosos com declínio cognitivo, bem como conhecer as reais necessidades de ajuda e
a ajuda recebida pela rede de apoio, segundo arranjos domiciliares e rede de
suporte social. As variáveis foram agrupadas em blocos temáticos de interesse:
informações pessoais, condições de saúde, avaliação funcional, medicações
utilizadas e suporte social. Os resultados se mostraram equiparados com a literatura,
principalmente no que diz respeito às características sócio-demográficas, com maior
número de mulheres, em faixas etárias mais velhas e com menor nível de
escolaridade. Esses idosos também são mais acometidos de comorbidades, sendo
que mais que a metade deles sofre de hipertensão arterial, possuem maior perda
funcional, principalmente em relação às atividades instrumentais de vida diária,
30,8% sofrem de incontinência urinária e 13,0% de fecal, 37,2% deles apresentaram
queda nos últimos 12 meses e 22,6% moram sós, sendo que a ajuda oferecida, pela
maioria dos arranjos domiciliares chega muitas vezes em 100,0%, ficando também
quase em sua totalidade, a responsabilidade e o oferecimento de ajuda pela família.
Palavras-chave: envelhecimento populacional, declínio cognitivo, condições de
saúde, comorbidades, arranjos domiciliares, ABVD, AIVD. SABE

ABSTRACT

Summary
Oliveira SFD. Cognitive decline, functionality, and home living among senior citizens
in São Paulo County. [Thesis defense] São Paulo(SP): “Escola de Enfermagem da
USP”; 2006.
The Brazilian aging population is a phenomenon that occurs rapidly, changing the
population morbid-mortality profile, consequently increasing the chronic nontransmissible diseases. Among these diseases there are dementias that produce a
great impact to the attacked individuals, in their functionality as well as in the being
able to be independent, often times needing extra caregiver for daily living, affected
by cognitive decline. To understand the health demands that may emerge from the
population that became rapidly aged, the Pan-American Health Organization,
developed in 2000, a multi center study, named Well Being and Aging in Latin
America and Caribbean (SABE), comprising of 7 countries, including Brazil, with
2,243 aged people 60 years and older in the urban area of the Sao Paulo county,
divided in two parts: one probabilistic and one intentional. In all studied countries it
was used only one instrument, standardized, consisting of eleven sections. For this
present study, the sample composition was of aged people that presented 12 or less
points in the Mini Mental State Test (MEEM) of the cognitive test and 6 points or
more in the Pfeffer Examination for the Functional Activities (QPAF). The MEEM is
an instrument used to evaluate the cognitive functions and to the SABE test, it was
used a modified and validated version of the MEEM developed by Folstein. The
combination of these two instruments shows a higher specificity to measure the worst
cognitive decline, suggesting the presence of dementia and other associated
problems. The objectives of this study were: to trace the socio-demographic profile
and the health conditions of these aged people with cognitive decline, as well as to
learn the real need for help and aid provided by the support group, as per the home
arrangements and the web of social support. The variables were grouped in interest
theme blocks: personal information, health conditions, functional evaluation, used
medication, and social support. The results were demonstrated to be comparable
with the literature, mainly related to the socio-demographic characteristics, with a
larger number of women, in older age levels and lesser levels of schooling. These
aged people are more susceptible of comorbidities, more than half of them have high
blood pressure, and greater functional, mostly related to the loss of instrumental
activities of the daily life, 30.8% suffer with urinary incontinence and 13.0% of fecal,
37.2% of them have fallen in the last 12 months, and 22.6% live alone, and the
offered home support comes to 100%, coming to be the responsibility almost totally
dependent of the family support.
Key words: population aging, cognitive decline, health conditions, comorbidities,
home support, ABVD, AIVD, and SABE.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Envelhecimento populacional
O envelhecimento populacional no Brasil vem acontecendo de forma rápida,
acentuado pelas baixas taxas de fecundidade que, somadas a outros fatores como
queda nas taxas de mortalidade e aumento da esperança de vida, têm feito com que
a proporção de idosos aumente em velocidade crescente.
Esse panorama é particularmente preocupante uma vez que todo esse
fenômeno de envelhecimento teve início sem que o país tivesse conseguido resolver
problemas primordiais em sua população, como saneamento básico, habitação e
melhor garantia à assistência de saúde, com efetividade em ações preventivas.
As mudanças no perfil populacional foram acentuadas a partir dos anos 40,
pois até então as taxas de natalidade e mortalidade pouco oscilaram. Mas o
processo de envelhecimento populacional pode ser notado com maior atenção a
partir da década de 1960, quando começou a ocorrer diminuição das taxas de
fecundidade, que era, então, de 6,3 filhos por mulher, e em 1991 era de 2,9
passando em 2000 para 2,3 (IBGE-1).
Em resposta a esse declínio, a proporção do número de crianças e
adolescentes na população em geral também diminuiu. A faixa etária de 0 a 14 anos
em 1970 era de 42,1%, passando para 38,2% em 1980, e em 2003 representava
27,2% do total da população brasileira. Essa tendência vai estreitando a base da
pirâmide populacional, modificando sua estrutura (2).
Em contrapartida, a proporção de idosos na população geral aumentou
gradativamente de 3,1% em 1970 para 4,8% em 1991 e 9,6% em 2003. As taxas de
mortalidade também decaíram de 13 por mil habitantes na década de 1960, para 6,9
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em 1999. Em conjunto também aumentou a esperança de vida ao nascer, passando
de 42 anos em 1940 para 67,7 anos em 1993 e chegando em 2004 a 71,7 anos.
Esses fenômenos em conjunto alteraram a pirâmide populacional, alargando seu
topo e estreitando sua base (1,2,3,4).
Esses dados dão a dimensão de quão rápido tem sido esse processo de
envelhecimento, que acontece de forma semelhante em outros países da América
Latina e Caribe, e bem diferente nos países desenvolvidos, uma vez que, nesses, o
referido processo ocorreu mais lentamente, havendo ao longo desses anos uma
melhora nas condições de vida da população uma vez que, no momento que
envelheceram, estavam em melhores condições econômicas e puderam desenvolver
melhorias no sistema de saúde, saneamento, habitação, entre outras, fato esse não
ocorrido, nas mesmas proporções, no Brasil (5) .
Com o aumentar da idade também aumenta a prevalência das doenças
crônicas

não

transmissíveis,

não

sendo

incomum

os

idosos

possuírem

concomitantemente mais de uma condição crônica, elevando, assim, o risco de
complicações.

Segundo

dados

do

Estudo

SABE

(Saúde

Bem

Estar

e

Envelhecimento na América Latina e Caribe), realizado na cidade de São Paulo em
2000, a prevalência de doenças crônicas concomitantes entre os idosos foi de 48%
entre as mulheres e 33% entre os homens (6).
Chaimowcz (7) chama atenção para o fato de o Brasil não ter sido capaz de se
preparar para prevenir e tratar de forma efetiva as doenças crônicas degenerativas e
suas complicações, uma vez que no momento de transição demográfica estava
preocupado

com

transmissíveis.

outros

desafios,

como

mortalidade

infantil

e

doenças
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Essa falta de estratégias para promoção da saúde trouxe implicações para o
indivíduo que está envelhecendo, aumentando o número de doenças crônicas e
representando um desafio para as políticas de saúde.
Dentre as doenças crônicas que possuem incidência e prevalência
aumentada entre os idosos estão: a doença arterial coronariana, a hipertensão
arterial, o diabetes mellitus tipo 2, os acidentes vasculares cerebrais, as artrites,
artroses, reumatismos, osteoporose, e as demências. Essas podem também ser
consideradas potencialmente incapacitantes oferecendo risco para dependência.
Nesse estudo será dado ênfase às doenças relacionadas ao declínio cognitivo dos
idosos, em especial as demências.
1.2 Desempenho cognitivo no idoso
O desempenho físico, emocional e cognitivo do indivíduo pode ser alterado no
processo de envelhecimento e, como conseqüência, levar à diminuição da
capacidade funcional. O desempenho físico está relacionado às limitações impostas
pelo funcionamento sensório-motor; o desempenho emocional à maneira em como
ele lida psicologicamente com os efeitos estressantes da vida, e o desempenho
cognitivo com sua capacidade intelectual e de raciocínio (8,9).
No processo de envelhecimento ocorrem perdas de grupos celulares e
diminuição da capacidade funcional de sistemas bioquímicos, levando a um declínio
cognitivo, sem que isso possa ser classificado como doença

(10)

. A perda de

neurônios pode tornar-se mais rápida em conseqüência de eventos como acidentes
vasculares cerebrais, lesões, tumores e outros processos degenerativos (11).
Essas mudanças cerebrais que ocorrem no envelhecimento representam
hoje, o interesse de diversos estudos. Pequenos lapsos de memória, raciocínio mais
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lento, modificações morfológicas do cérebro como diminuição do tamanho e peso,
giros mais finos, menor espessura de regiões corticais são alguns dos sinais de
atrofia que aparecem no idoso. Outras mudanças importantes são a diminuição do
número de sinapses, de proteínas cerebrais e de neurotransmissores, substâncias
essenciais para a transmissão de mensagens cerebrais (12).
Segundo Almeida

(13)

existem evidências de que no idoso o desempenho

intelectual sofre discreta deterioração nas tarefas que exigem uma maior velocidade
e flexibilidade; o que é complementado por Yassuda

(14)

quando afirma haver uma

diminuição da velocidade de processamento das informações decorrente de
alterações neurofisiológicas cerebrais, sendo base das alterações de memória.
Memória pode ser definida como a aquisição, a formação, a conservação e a
evocação de informações

(11)

. Ela é o que torna o organismo capaz de registrar,

armazenar informações e resgatá-las quando necessário (15).
Diferenciar o normal do patológico, embora os critérios neuropsicológicos,
patológicos e de neuroimagem estejam estabelecidos e diagnosticar problemas
cognitivos leves no indivíduo idoso pode não ser tarefa fácil devido à ausência de
uniformidade nos conceitos, resultando na falta de um consenso de algoritmos
diagnósticos (11,15,16).
Segundo Charchat-Fichman

(17)

, existe uma diversidade de definições a

respeito do declínio da capacidade cognitiva durante o envelhecimento, porém a
utilizada como Comprometimento Cognitivo Leve (Mild Cognitive Impairment) é a
que mais amplamente tem sido estudada, sendo inclusive recomendada pela
Academia Americana de Neurologia como diagnóstico a fim de detectar
precocemente a demência.
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Para receber o diagnóstico de declínio cognitivo leve os critérios diagnósticos
são: o indivíduo não pode ser normal nem ser demente, deve ter evidência de
declínio cognitivo mensurado de forma objetiva combinada com o comprometimento
cognitivo objetivo, ter preservada a realização das atividades de vida diária e
nenhum ou mínimo comprometimento das atividades instrumentais avançadas ou
complexas (17).
As perdas cognitivas podem advir não somente de mudanças fisiológicas,
mas também podem ser decorrentes da falta de estimulação e uso contínuo da
memória. Isquierdo

(11)

salienta que o exercício contínuo da memória provavelmente

seja a principal diferença entre o declínio cognitivo entre uns idosos e outros. O uso
contínuo da memória reduz e torna mais lento o déficit funcional que ocorre no idoso,
portanto, quanto mais se usa, menos se perde.
A memória pode ser classificada em:

Memória sensorial
memória imediata
Memória de curta duração (MCD)

memória operacional
(ou de trabalho)

memória declarativa
(explícita)
Memória de longa duração (MLD)

memória não declarativa
(implícita)

episódica
semântica
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A memória sensorial dura menos de um segundo, permanecendo ativa
apenas o tempo que for necessário para que aconteça a percepção; frágil e de
capacidade limitada, é mais uma função de atenção do que a memória (18).
A MCD possui uma capacidade limitada de armazenar a informação,
mantendo-a temporariamente, por poucas horas, apenas o necessário para que haja
consolidação da MLD, embora não seja necessária essa consolidação, ou seja, o
processo de conversão da MCD para a MLD (11,15,18).
A MCD é subdividida em memória imediata e operacional (ou de trabalho).
Memória imediata é a capacidade de gravar passivamente informações que logo
serão apagadas, como é o caso de transmissão de um recado a alguém. Na
memória operacional o processamento da informação acontece de forma ativa, para
que possam ser integradas e manipuladas, sendo essencial para fixação, evocação,
para as atividades cognitivas como compreensão, raciocínio, tomada de decisões e
planejamento de ações, como no caso de realização mental de uma operação
matemática,

guardando-se

a

informação parcial e

continuando

o

cálculo

restante (15,18).
A MLD representa a capacidade de evocar informações registradas após dias,
meses ou anos de armazenamento, possibilitando sua manutenção por um período
de tempo longo. Ela é utilizada ao lembrar-se de fatos ocorridos no passado como,
por exemplo, na infância (15,18,19).
A memória declarativa (explícita) é uma sub-divisão da MLD, quando ocorre
memorização num processo consciente, por exemplo, ao se estudar para uma
prova. Ela pode ser dividida em episódica e semântica.
Episódica é a memória autobiográfica ou seja, a utilizada para guardar
experiências com dados espaciais e temporais, ligadas às vivências pessoais do
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indivíduo. Semântica é aquela utilizada para gravar conhecimentos lingüísticos e
sobre o mundo, referindo-se a conhecimentos compartilháveis com outras pessoas,
por exemplo: O Brasil é um país da América do Sul, a última eleição para presidente
foi em 2002, etc (11,15,19).
A memória não declarativa, outra sub-divisão da MLD, é manifestada quando
um evento prévio torna mais fácil o desempenho de uma tarefa sem requerer
evocação consciente daquela experiência. Por exemplo, a visão de uma arma pode
trazer o ímpeto de afastar-se para longe por estar associada a perigo (11,15).
No processo de envelhecimento há um declínio relacionado à memória de
curta duração e à de longa duração. Na de curta duração, o declínio acontece mais
acentuadamente em relação à memória operacional

(11,15)

. As áreas cerebrais

envolvidas no funcionamento desse tipo de memória são o córtex frontal, córtex
entorrinal, parietal superior e cingulado anterior e hipocampo.
O declínio de memória de longa duração é mais acentuado na memória
declarativa do que na não declarativa, mas é a episódica que mais acentuadamente
declina nessa fase da vida

(11)

. Pouca diferença no processo de envelhecimento

sofre a memória semântica.
A memória declarativa requer funcionamento do hipocampo e córtex
entorrinal, áreas interligadas localizadas no lobo temporal. Já a memória não
declarativa está associada ao núcleo caudato e ao cerebelo, podendo também
utilizar circuitos do lobo temporal (12).
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1.2 Demência
As demências e a depressão são os transtornos mentais mais freqüentes
entre os idosos (20).
Segundo Nitrini e Caramelli

(21)

demência pode ser definida como uma

“síndrome caracterizada pela presença de declínio cognitivo persistente que interfere
com as atividades sociais ou profissionais do indivíduo e que independe de
alterações do nível de consciência”.
Segundo Cummings e Benson (apud Nitrini(22)) demência é um déficit
adquirido e persistente do funcionamento intelectual, atingindo no mínimo três
funções cognitivas, entre elas: a linguagem, a memória, as habilidades visuoespaciais, o controle das emoções ou personalidade, e outros aspectos da cognição
como abstração, o julgamento ou as funções executivas.
Os transtornos demenciais aumentam com a idade, de 1,3% nos indivíduos
entre 65 e 69 anos para 17,0% nos indivíduos com 80 e 84 anos, chegando a
alcançar aproximadamente 37,8% entre os que possuem 85 anos e mais

(23)

. A

prevalência da demência dobra a cada 5 anos de aumento da faixa etária (24,25). Isso
é corroborado por Cerqueira

(26)

quando afirma que há um aumento significativo dos

idosos que possuem deterioração cognitiva entre os 70 e 74 anos (6,5%)
aumentando para 12,8% na faixa de 75 a 79 anos e para 31,6% naqueles com mais
de 85 anos.
Em um estudo realizado na cidade de Catanduva, a prevalência de demência
foi de 7,1%, sendo a doença de Alzheimer (DA) responsável pela maioria dos
diagnósticos, seguida pela demência vascular, com 54,1%
respectivamente (23).

dos casos e 9,3%,
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Ferri et al

(27)

, em um estudo de revisão sobre a prevalência de demência no

mundo apontaram que em 2005, 24,3 milhões de pessoas apresentariam demência,
surgindo 4,6 milhões de casos novos/ano e em 2040 serão 81,1 milhões de
pessoas, sendo 71% desses vivendo nos países em desenvolvimento (27).
Em outra revisão restrita aos países da União Européia, e com idosos com 65
anos e mais, a prevalência de demência ficou entre 5,9% e 9,4%

(28)

. Na Índia,

estudo recente mostrou prevalência de demência em 3,3%, sendo 54% dos casos
de doença de Alzheimer e 39% de demência vascular

(29)

. Já na Itália, em estudo

realizado em um distrito na região central do país, a prevalência de demência foi
6,2% nos idosos com 65 anos e mais, sendo a DA, também, a mais incidente (30).
Para que o diagnóstico de demência seja feito há necessidade de
comprovação de comprometimento cognitivo que inclui memória, linguagem, praxias,
gnosias, funções executivas e também comprometimento funcional, relacionado ao
desempenho das atividades de vida diária (21).
O indivíduo idoso não pode, então, ser considerado portador de demência se
apenas apresentar declínio da memória, esse diagnóstico só pode ser realizado se
houver pelo menos mais uma função cognitiva afetada.
Na maioria dos casos de demência o sintoma inicial e com maior prevalência
é o prejuízo da memória, sendo que as alterações anátomo-patológicas encontradas
em áreas responsáveis por ela são, com grande freqüência, as do hipocampo, córtex
entorrinal e amígdala. Nas demências, principalmente na DA, a memória episódica
é a primeira a ser acometida, mas o indivíduo pode apresentar também declínio da
memória operacional e semântica.
Nessa fase inicial das demências nem sempre é fácil detectar esse declínio
da memória operacional, que pode fazer com que o indivíduo pareça desorientado e
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com dificuldade de concentração, fazendo com que tenha tendência à confusão do
que percebe e recorda. Pode apresentar falha na atenção ao lidar com situações
complexas e dificuldade em identificar pessoas e locais conhecidos com
desorientação de tempo e espaço (11,22,31).
Há um comprometimento importante na MLD e, ainda que a MCD na maioria
dos casos ainda funcione em algum grau, ocorrem perdas acentuadas com o avanço
da lesão de tal forma que o indivíduo pode se perder dentro de sua própria casa,
esquecer de sua profissão ou ainda não reconhecer familiares. À medida que a
doença progride há acometimento de outras estruturas como alterações no córtex
parietal, pré-frontal e frontal (11,31).
O córtex pré frontal é uma estrutura que, através de conexões com outras,
integra aspectos emocionais e afetivos. Além de participar ativamente no
comportamento do indivíduo também participa na evocação das memórias
declarativas e de procedimento (19,22).
Com a progressão da doença e lesão de lobo frontal há distúrbio de atenção,
mobilidade e percepção, fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade na
realização de ações complexas que necessitam de organização para uma seqüência
de atos (21,32).
Em fase inicial do quadro demencial o indivíduo também pode apresentar a
apraxia, que é um distúrbio de atividade gestual, uma incapacidade de realizar atos
motores complexos, apesar de ter a capacidade motora intacta. Não executa um ato
motor ou o faz de maneira incorreta (19,21,31).
O

planejamento

e

execução

das

ações

motoras

complexas

estão

relacionadas ao córtex pré frontal, onde aparecem lesões com o agravamento da
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demência. O cerebelo também desempenha importante função na melhora da
precisão do movimento (32).
Nos indivíduos com apraxias são encontradas lesões dos córtices motor
suplementar (área pré - motora no lobo frontal) e associativo parietal posterior (lobo
parietal). Nesses indivíduos não há fraqueza ou déficit sensorial e podem ser
capazes de realizar atos motores simples, porém são incapazes de realizar atos
complexos e que necessitem de planejamento ou tenham seqüência de contrações
musculares, como por exemplo escovar os dentes ou pentear os cabelos (32).
As funções executivas são manifestações comuns e aparecem logo na fase
inicial, tendendo acentuar-se com o avançar da deterioração e envolvendo a
incapacidade de iniciar uma ação e a de julgar uma situação. O ato de planejar
requer auxílio de componentes como memória e atenção e problemas no
planejamento e na execução de estratégias complexas aparecem quando há
comprometimento da região dorsolateral do lobo pré-frontal esquerdo. Esse tipo de
distúrbio

pode

tornar difíceis

tarefas

como preparar uma refeição ou fazer

compras (11,33).
O comprometimento da linguagem também pode aparecer na fase inicial das
demências. Uma das responsáveis pela linguagem é a área de Broca, que se situa
adjacente à região do córtex motor e é a área motora da fala, controlando
movimentos de articulação, expressão facial e fonação. Outra área importante pela
linguagem é a área de Wernicke, que se situa no lobo temporal póstero superior
esquerdo, próximo do córtex auditivo primário e é o centro da compreensão auditiva,
relacionada à compreensão da fala (19,32).
Inicialmente, o sintoma mais evidente é a anomia, na qual o indivíduo
apresenta termos vagos para identificação, utilizando-se por exemplo “aquela coisa”
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ou “aquele negócio” para designar a palavra. Substitui também por termos
genéricos, por exemplo, não consegue falar cachorro e fala “bicho”. Na fase inicial a
compreensão escrita normalmente se encontra mais afetada do que compreensão
oral. Nessa fase inicial raramente aparecem as parafasias (substituição de uma
palavra por outra) e nessa fase as lesões estão relacionadas à lesão de lobo
temporal, hipocampo e córtex entorrinal (22,32).
Numa fase mais intermediária os danos são em todos os domínios, com uma
fala com repetições de palavras, anomia e parafasia verbal, que pode ter relação
com a palavra substituída, por exemplo, trocando garfo por colher, ou ter relação de
ordem fonética com a palavra, por exemplo, substituindo carro por barro. Aparecem
também neologismos, com palavras totalmente sem significado. As frases tornam-se
confusas podendo ocorrer ruptura nos discursos (32).
Na fase final o comprometimento da linguagem é geral, com diminuição
importante da produção oral, resumindo-se a automatismos e dificuldade grande na
compreensão. Quando é possível a emissão de palavras, pode ocorrer a ecolalia.
Esses distúrbios são atribuídos ao comprometimento da associação temporal –
parietal – occipital (22).
A agnosia é outro distúrbio que ocorre com certa freqüência nos indivíduos
com demência e pode ser definido como a incapacidade em identificar um objeto
que antes era reconhecido facilmente. É a dificuldade de orientar-se, de reconhecer
fisionomias de imediato, sem que haja déficit sensitivo ou sensorial (12, 32,33).
Para identificar um objeto necessita-se, primeiramente, reconhecer as
características físicas, como forma, textura, volume e cor. Depois é necessária uma
comparação com o conceito que o indivíduo tem desse objeto em sua memória. As
agnosias são geralmente causadas por lesões no córtex cerebral, e, dependendo da

23

região lesada, elas podem ser visuais, auditivas ou somestésicas. Na visual há o
distúrbio de reconhecer pela visão, por exemplo, não reconhecer rostos familiares,
mas sendo capaz de reconhecê-los por voz. Na auditiva o indivíduo não reconhece
sons e na somestésica não consegue reconhecer objetos pelo tato (33).
Pacientes com agnosia possuem lesões em áreas do córtex parietal posterior,
córtex ínfero – temporal ou face lateral do córtex occipital que estão localizadas no
córtex associativo (12).
A capacidade de juízo crítico desse idoso também está diminuída. O
julgamento crítico é a capacidade de avaliar, de discernir e escolher entre diferentes
opções em determinadas situações

(34)

. Isso faz com que não tenha uma visão

realista de si mesmo, de suas dificuldades e qualidades, não conseguindo distinguir
a realidade e nem ter respostas adequadas e aceitáveis em situações diversas

(35)

.

Essas alterações do juízo crítico aparecem precocemente fazendo com que o idoso
possa apresentar condutas inadequadas e até mesmo absurdas, por exemplo, andar
seminu pela rua, colocar roupas do avesso. Algumas condutas, inclusive, podem
expor o idoso e seus familiares ao perigo, como por exemplo, assinar documentos
importantes ou cheques (33).
No idoso com demência, a redução dessa capacidade de juízo crítico é o
principal fator de comprometimento da autonomia. Pensar com clareza e tomar
decisões podem ser tarefas muito complicadas.
Outras alterações importantes que aparecem nesse indivíduo com declínio
cognitivo acentuado são: desintegração da personalidade, alterações de sono,
alterações de humor, alternando depressão com ansiedade e excitação, dificuldade
em locomoção, irritabilidade, diminuição da afetividade e perda do controle
esfincteriano (numa fase mais terminal) (36).
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Essas alterações e déficits causados pelo declínio na cognição acarretam
diminuição e/ou perdas nas habilidades interferindo de forma significativa a
realização das denominadas atividades de vida diária (AVD), ocorrendo assim um
declínio funcional. As AVDs são as atividades desenvolvidas no dia a dia
relacionadas ao autocuidado e a sua participação social, e podem ser subdivididas
em Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais de Vida
Diária (AIVD) (37).
Essa perda normalmente ocorre primeiramente em relação às AIVDs, que são
mais complexas, incluindo uso do telefone, arrumação de casa, uso de transporte,
lidar com finanças, fazer compras. As perdas em relação às ABVDs surgem na
maioria das vezes após as perdas das AIVDs, sendo as tarefas relacionadas aos
cuidados pessoais básicos e que são fundamentais para uma vida independente,
tais como tomar banho, vestir-se, alimentar-se (31).
Capacidade funcional, num conceito mais amplo, significa não apenas a
capacidade de realização de tarefas cotidianas, mas também a preservação das
atividades mentais e a possibilidade de integrar-se socialmente

(38)

. Por se tratar de

um conceito bastante complexo, na prática trabalha-se com o conceito de
capacidade / incapacidade, sendo a incapacidade funcional definida pela presença
de dificuldade no desempenho de certas atividades da vida cotidiana ou mesmo pela
impossibilidade de desempenhá-las (39).
A capacidade do idoso com demência, ou seja, a aptidão para executar uma
tarefa está comprometida uma vez que seu desempenho está falho, entendendo-se
por desempenho o que o indivíduo faz no seu ambiente de vida habitual (40).
Esse quadro de declínio cognitivo faz com que, por vezes, o indivíduo idoso
tenha problema no desempenho e limitação da capacidade sem apresentar
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deficiência aparente, tornando o quadro paradoxal. A resolução de um problema
simples do cotidiano, como, por exemplo, realizar um pagamento num mercado,
pode ser uma tarefa impossível para esse idoso apesar de muitas vezes possuir boa
saúde física (36,40).
Essas alterações cognitivas somadas às outras mudanças que ocorrem no
processo de envelhecimento podem ter um efeito devastador no idoso, tornando-o
incapaz e gerando a necessidade de alguém que faça e assuma por ele as tarefas
do cotidiano.
Ainda que o declínio esteja em fase inicial, o idoso terá a necessidade de
algum auxílio, em menor ou maior grau, nas realizações de suas atividades
cotidianas.
A capacidade funcional vai sendo perdida à medida que esse declínio se
acentua e está intimamente ligada à independência e qualidade de vida do idoso.
Ter capacidade funcional significa ter habilidade para executar tarefas físicas, ter
atividade mental preservada e possuir condição adequada de integrar-se
socialmente, capacidade essa afetada pelo declínio cognitivo (38, 40, 42,43).
A independência no idoso está relacionada diretamente à sua capacidade em
executar as AVD sem auxílio e a autonomia, à liberdade em decidir por sua própria
vontade, em como ele vai dirigir sua vida. O idoso pode ser dependente, necessitar
de alguma ajuda para o autocuidado, mas ainda assim ter sua autonomia
preservada (44).
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1.3 O cuidado com o idoso
Aos poucos as fases e as dificuldades apresentadas vão se acentuando.
Paulatinamente, as incapacidades vão se instalando, sobrevindo progressivamente
a dependência, sendo indispensável a presença de um cuidador.
Cuidador é o indivíduo que tem a responsabilidade de prestar os cuidados
diretos ao idoso dependente, relacionados à vida cotidiana, podendo ser classificado
como: principal, aquele que detém a maior responsabilidade pelo idoso, e
secundário, o que presta cuidados complementares (43,45).
O papel de cuidador, na maioria das vezes, é assumido pelas famílias que,
apesar das modificações em suas estruturas ao longo dos anos, predomina como
suporte informal ao idoso e, de forma mais ampliada, envolve vizinhos, amigos e
outros que integram e que prestam cuidados continuamente (20, 43,46).
Apesar do suporte informal envolver essa rede de apoio citada anteriormente
ainda é a família a fonte primária de apoio

(44)

. Quando os problemas de saúde

surgem é ela que, na maioria das vezes, os reconhece como também é a primeira a
solicitar ajuda e tomar atitudes de cuidar (47,48).
O cuidado dispensado ao idoso por seus parentes é influenciado pelos
modelos de família que existem atualmente na sociedade e principalmente pelo
modelo daquela em que ele está inserido. Esse cuidado sofre influência também dos
costumes e valores dessa família, bem como de sua educação e situação
socioeconômica (49).
Outro fator importante a ser considerado, pela influência que causa no
cuidado dispensado pela família, diz respeito às relações familiares anteriores à
dependência, podendo trazer bem-estar ou desavenças à relação atual, pois em
situações de crises os conflitos anteriores podem se intensificar (45,49,50).
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Quem dará os cuidados ao idoso e quem será o cuidador? Tradicionalmente,
a mulher vem representando esse papel ao longo dos anos cuidando de seus filhos,
dos doentes e dos idosos da família. Mesmo quando esse cuidar representa uma
atividade profissional, a predominância é ainda do sexo feminino, como no caso da
enfermagem.
Segundo Néri e Carvalho

(50)

geralmente o cuidador é mulher, de meia-idade

ou idosa, parecendo obedecer uma certa hierarquia dentro das famílias. A esposa,
aparece em primeiro lugar seguida da filha mais velha, geralmente casada e com
filhos. A filha viúva e a solteira e as que vivem sozinhas aparecem depois e, com
menor freqüência, os homens, os jovens ou outros parentes.
Esse cuidado assumido pelas famílias gera profunda modificação na
reorganização familiar, com redefinição de papéis e responsabilidades, pois a família
assume não só apoio funcional, mas também social, econômico, material e afetivo.
Esses aspectos são concretizados através das atividades do dia-a-dia no auxílio e
realização das ABVDs e AIVDs (20,48,51).
Quando esse cuidado é dispensado a um idoso portador de demência,
doença com alto grau de complexidade, e, dependendo da fase da doença em que
está, essa experiência pode ter efeitos devastadores tanto nas pessoas afetadas
quanto em seus familiares (52).
Cuidar de um idoso portador de demência é uma situação particular, bem
diferente da assistência ao idoso sem demência, uma vez que muitas vezes há, pelo
cuidador, dificuldade em aceitar as transformações ocorridas no curso da doença,
que fez com que o idoso se transformasse numa outra pessoa, embora o corpo seja
o mesmo e, muitas vezes, possa ainda parecer saudável

(48,52)

. Boss

(53)

dá a isso o

nome de perda ambígua, na qual o indivíduo está presente fisicamente e ausente
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psicologicamente, fato esse que pode gerar conflito e estresse. Santos

(48)

em sua

pesquisa também relata que esses problemas de interação entre idoso dementado e
cuidador geram tensões, o que pode favorecer distanciamento entre dementado e
família, e que essas alterações, principalmente para os cônjuges, são percebidas
como “perdas”.
O cuidado ao idoso dementado pode se tornar uma prática com importante
impacto na vida do cuidador e de sua família, principalmente quando aparecem
sintomas psiquiátricos, como os distúrbios de comportamento, sintomas depressivos
e alucinações. Esses transtornos costumam gerar mais impacto do que as
necessidades de apoio às ABVDs e AIVDs (54).
O cuidado exigido pelo idoso que possui demência, principalmente nas fases
mais avançadas ou quando apresenta sintomas psiquiátricos, envolve uma vigilância
constante a fim de evitar, inclusive, acidentes ao próprio idoso. Isso faz com que
esse cuidado, algumas vezes,

assuma uma característica negativa, pois vai

dominando a liberdade e limitando o espaço do idoso, gerando desgaste e cansaço
a quem cuida (52).
Em um estudo realizado por Almeida e Crocco

(55)

, 45% dos pacientes com

diagnóstico de demência atendidos em um serviço ambulatorial apresentavam
transtornos psiquiátricos, sendo comuns os sintomas psicóticos como idéias
delirantes e alucinações auditivas. Esse fato foi agravado tanto por sua longa
duração quanto pelo fato de, ao desaparecerem, eram substituídos por outros.
Esses transtornos psiquiátricos são os maiores estressores dos cuidadores de
idosos com demência e também risco para institucionalização (56).
Há muitos estudos que tratam do estresse do cuidador e do impacto sofrido
por ele e família. Estudo realizado por Garrido e Menezes

(51)

, mostrou que esse
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impacto é maior nos indivíduos de família nuclear, essa representada por “cônjuges
e filhos”. Isso pode ser resultado do convívio direto e muitas vezes da falta de
compartilhamento do cuidado, ficando a responsabilidade do cuidar apenas para os
que convivem mais proximamente com o idoso.
Atualmente as famílias estão diminuindo. Dados do PNAD

(57)

(Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios) de 2003, mostraram que na década de 80 o
número de pessoas na família era em média 4,5 e em 2003 representavam 3,3
pessoas, mas mesmo assim, ainda é nela que os idosos, na maioria das vezes, têm
recebido apoio quando necessário. É a consangüinidade que reforça a força de
parentesco, pois todos nascemos e morremos com uma família (58).
No estudo SABE verificou-se que a maioria dos idosos vive com a família de
procriação, que é aquela onde a união de duas pessoas de sexos diferentes dá
origem a uma descendência comum. O estudo mostrou que 32,5% dos idosos
moravam com os filhos e 20,0% moravam apenas com o cônjuge, o que comprova a
importância da família na assistência ao idoso (59).
Além da diminuição no tamanho das famílias, outra mudança relevante que
vem ocorrendo é em relação ao aumento do número de famílias em que a mulher é
a pessoa de referência. Isso se deve a importante participação delas no mercado de
trabalho, e também devido a maior esperança de vida ao nascer, fazendo com que a
mulher viva mais que o homem, trazendo como conseqüência um maior número
delas na condição de viúvas (60).
Essas alterações geram modificações no arranjo familiar e também no
desempenho de papéis de seus membros, podendo constituir obstáculos para o
auxílio ao idoso dependente (61). Silva (62) afirma que esse modelo contemporâneo de
família, em sua maioria nuclear, também possui laços matrimoniais mais frágeis,
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parentes distanciados e perda do sentido de responsabilidade com as gerações
mais velhas.
O arranjo domiciliar é definido como a pessoa ou grupo de pessoas que
habita o domicílio e há um arranjo familiar quando pelo menos uma dessas pessoas
reconhece grau de parentesco com o chefe do arranjo domiciliar (63).
Os novos arranjos domiciliares envolvem mais de uma geração, surgindo
muitas vezes para garantir a assistência ao idoso, devido à incapacidade física e
financeira do idoso, ou devido a filhos desempregados, morte de um dos cônjuges,
casamento ou divórcio dos filhos. Na verdade, pode-se dizer que a co-residência
pode ser para beneficiar tanto o idoso como as gerações mais novas (64).
Essas composições familiares, apesar de serem a maioria, não traduzem a
situação de muitos idosos que vivem sós. Essa é uma realidade cada vez mais
freqüente e que nem sempre deve ser interpretada como abandono pelos familiares.
Essa situação é real e cada vez mais comum, pois a mulher que tradicionalmente
ocupava o papel de cuidadora, hoje está trabalhando, além de um número
significativo de famílias com filhos únicos, filhos que vão morar longe dos pais em
busca de trabalho, viuvez, entre outros. Esse fato, no entanto, tem sido associado a
decréscimo de qualidade de vida, agravamento de doenças e até indicador de risco
de mortalidade

(65)

. Dados do Estudo SABE mostraram que 7% dos homens e 17%

das mulheres idosas moravam sós no município de São Paulo no ano de 2000(59).
A apresentação dos arranjos é diferente quando se faz análise em relação ao
gênero. Pode-se notar que o número de mulheres idosas morando sós é mais que o
dobro dos homens. Também há um número maior de homens que co-residem com
cônjuge e filhos ou só com cônjuge. As mulheres aparecem em sua maioria nos
arranjos que compreendem filhos e netos, que são os chamados trigeracionais, o
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que pode ser um indicativo da necessidade da idosa em colaborar com as atividades
da família, por exemplo auxiliando no cuidado com netos (59).
Existem vários tipos de arranjos domiciliares, o Estudo SABE mostrou que no
Município de São Paulo há, por exemplo, 66 tipos diferentes. Podem ser
intrageracionais, ou seja, aqueles que possuem relações entre iguais, idoso
morando com outro (s) idoso (s), ou intergeracionais que são os que envolvem duas
ou mais gerações co-residindo (59).
Sobre a ajuda oferecida ao idoso com alguma dificuldade em ABVDs é
importante ressaltar que esse mesmo estudo, mostrou que em nenhum tipo de
arranjo domiciliar, o auxílio ao idoso que referia dificuldades foi de 100% e que a
ajuda recebida era maior para os homens do que para as mulheres, apesar delas
apresentarem um pior desempenho funcional na realização das atividades
propostas. Portanto, a co-residência por si só, não é uma certeza de recebimento de
ajuda para o idoso (61,64).
Sendo assim, este trabalho visa conhecer em que arranjos domiciliares os
idosos com declínio cognitivo estão inseridos, seu desempenho funcional, a rede de
suporte que o cerca, e, conseqüentemente, o tipo de ajuda que tem recebido, uma
vez que, como exposto, a demanda assistencial é real, expressiva e progressiva,
podendo trazer modificações e desequilíbrio à estrutura familiar. Dessa forma,
acredita-se na importância que esse conhecimento possa trazer como benefício a
uma população que não tem sido priorizada, que é a de idosos com declínio
cognitivo.
Para tanto serão utilizados dados obtidos através do estudo SABE - Saúde,
Bem-Estar e Envelhecimento, um inquérito multicêntrico desenvolvido para traçar o
perfil de saúde e condições de vida dos idosos na América Latina e Caribe.
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1.4 O Estudo SABE Saúde, Bem estar e Envelhecimento na América Latina e
Caribe

Entre os anos de 1997 e 2003, a Organização Pan-Americana de Saúde –
OPAS coordenou um estudo multicêntrico denominado Saúde, Bem-Estar e
Envelhecimento, para traçar o perfil dos idosos na América Latina e no Caribe. Esse
estudo foi planejado para colocar luz nas demandas de saúde que poderão emergir
de uma população que se tornou rapidamente idosa e pela necessidade de
antecipar o que se encontrará adiante, de modo que os países possam se planejar
adequadamente para prevenir as conseqüências mais negativas do processo de
envelhecimento na região (66).
Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, México e Uruguai foram os países
incluídos nesse estudo. Esses representavam uma combinação daqueles que
traziam uma boa representação dos vários estágios do envelhecimento na região.
Argentina, Barbados, Cuba e Uruguai estão em estágios muito avançados do
processo de envelhecimento, enquanto Chile, México e Brasil estão ligeiramente
atrás, mas a velocidade com que esse processo ocorre em tais países pode fazê-los,
muito em breve, superar os primeiros (66).
Esse estudo, caracterizado por ser transversal, simultâneo, muito abrangente
e construído de forma a ser rigorosamente comparável, foi o primeiro desse tipo na
região e teve por finalidade recolher uma ampla quantidade de informações cujos
resultados pudessem subsidiar tanto o desenvolvimento de outros estudos
complementares, quanto à organização das políticas públicas destinadas a esse
segmento etário na região.
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1.5 Instrumento
Os dados para o estudo SABE foram obtidos por entrevista domiciliar, por
meio de um questionário, elaborado por um comitê regional, composto pelos
principais pesquisadores de cada país e por especialistas em temas específicos da
pesquisa. O instrumento inicial foi submetido a dois pré-testes até a obtenção de sua
forma final (ANEXO A), composta por onze seções, a saber:

1.5.1 Seção A – Dados pessoais
Ano e país de nascimento; local de residência durante os primeiros quinze
anos de vida; local de residência durante os últimos cinco anos de vida e, onde
fosse aplicável, razões para a mudança de residência; história e estado marital;
número de filhos; sobrevivência dos pais e, se não, a idade em que faleceram;
escolaridade.

1.5.2 Seção B – Avaliação cognitiva
Auto-avaliação da memória; avaliação da memória pelo teste mini-mental
modificado e validado no Chile para realização do estudo. Para os que obtivessem
escore igual ou inferior a 12 pontos, uma escala de desempenho funcional era
administrada a um proxi-respondente (informante substituto) a partir da questão “é
capaz de...”.
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1.5.3 Seção C – Estado de saúde
Auto-avaliação de saúde atual e comparativa ao ano anterior, bem como da
saúde na infância; doenças referidas, considerando nove das condições crônicas
mais prevalentes na população idosa e incluindo seu tratamento; hábitos, condições
sensoriais; saúde reprodutiva; saúde bucal; ocorrência de quedas; escala de
avaliação de depressão geriátrica e mini screening nutricional.

1.5.4 Seção D – Estado funcional
Avaliação do desempenho funcional e da ajuda recebida, quando necessário,
nas atividades básicas e instrumentais da vida diária e identificação e caracterização
do(s) cuidadores principais.

1.5.5 Seção E – Medicamentos
Terapêutica medicamentosa utilizada, incluindo indicação, tempo de uso,
forma de utilização, obtenção e pagamento; gastos mensais com medicamentos e
motivos referidos para a não utilização dos medicamentos prescritos.

1.5.6 Seção F – Uso e acesso a serviços
Serviços de saúde utilizados, públicos ou privados, nos últimos 12 meses e
ocorrência de hospitalização, atendimento ambulatorial, exames nos últimos quatro
meses, bem como tempo de espera para atendimento, terapêutica prescrita e gastos
relacionados.
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1.5.7 Seção G – Rede de apoio familiar e social
Número e características de pessoas que vivem com o idoso no mesmo
domicílio (sexo, parentesco, estado marital, idade, escolaridade e condição de
trabalho); assistência prestada ao idoso e fornecida por ele referente a cada membro
citado; tempo gasto na ajuda ao idoso. As mesmas perguntas foram feitas em
relação aos irmãos e filhos que não vivem no mesmo domicílio, bem como a outros
familiares e que, de alguma forma, fornecem ou recebem ajuda do/ao idoso;
assistência recebida ou fornecida nos últimos 12 meses de alguma instituição ou
organização; participação do idoso em algum serviço voluntário ou organização
comunitária.

1.5.8 Seção H – História laboral e fontes de renda
Trabalho atual (tipo, renda, razões para continuar trabalhando); caso não
trabalhasse mais, por quê não o fazia, ocupação que teve durante o maior período
de sua vida, horas trabalhadas, razões para mudar de atividade, aposentadoria,
pensões, benefícios, outras fontes de renda, renda total pessoal e número de
dependentes dessa renda; gastos pessoais (moradia, transporte, alimentação,
vestimenta, saúde) e auto-avaliação de seu bem estar econômico.

1.5.9 Seção J – Características da moradia
Tipo e propriedade da moradia, condições de habitação (saneamento básico,
luz, número de cômodos, bens presentes).
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1.5.10 Seção K – Antropometria
Altura do joelho, circunferência do braço, cintura, quadril, prega triciptal, peso,
circunferência da panturrilha, largura do punho e força da mão.

1.5.11 Seção L – Flexibilidade e Mobilidade
Provas de equilíbrio, mobilidade e flexibilidade.

1.6 Amostra
Em todos os países, fizeram parte da amostra pessoas com 60 e mais anos,
com exceção do México, que ampliou sua amostra incluindo mulheres de 50 anos e
mais.
Exceto em Barbados, que utilizou o registro de eleitores, as amostras foram
calculadas a partir do censo de cada país. Essas amostras foram probabilísticas e
utilizaram o método de Amostragem por Conglomerados Polietápico, com
estratificação das unidades primárias da amostra, com exceção do Chile, que não
aplicou a estratificação. Em seis dos países, o processo de amostragem contou com
três etapas (Barbados contou com duas, aplicando os critérios probabilísticos em
cada uma delas). Cinco dos países consideraram os estratos socioeconômicos (com
exceção de Chile e Cuba que fizeram isso posteriormente). México e Argentina
também definiram estratos geográficos.
Em todos os países a distribuição da amostra foi realizada pelo método de
Fixação Proporcional ao Tamanho. Inicialmente, estavam previstas 1.800 entrevistas
em cada país do estudo. No entanto, devido à disponibilidade ou a restrições no
orçamento de cada local, essas metas foram ajustadas para mais ou menos da
proposta original. A amostra final proposta foi de 13.023 idosos e, desses,
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obtiveram-se 10.906 entrevistas, correspondendo a uma taxa média de resposta de
80%, variando de 62,8%, na Argentina, para 95,3%, em Cuba. Em São Paulo
(Brasil), a taxa de resposta foi de 84,6%. Esse total correspondeu a 92% da meta
originalmente prevista, que é considerada satisfatória para estudo desse tipo.
Em quatro dos sete países, foi aplicado algum tipo de procedimento para
sobredimensionar a seleção de idosos em velhice avançada (com 75 e mais anos).
Os métodos de estimação e ponderação aplicados correspondiam à utilização
de estimadores simples, não viesados, e estimadores de Razão que consideram, em
todos os casos, o cálculo dos fatores de expansão do desenho amostral empregado,
ou seja, as probabilidades de seleção aplicadas em cada etapa e as não-respostas.
Foram também consideradas as variáveis sexo e grupos etários, dadas as
diferenças de mortalidade entre sexos e o sobredimensionamento da população
igual e superior a 80 anos. Ao final, obteve-se um fator para cada indivíduo da
amostra, que resumia todos os elementos mencionados no desenho amostral e os
estratos considerados.
No Brasil, a população do estudo foi composta pelos idosos residentes, no
ano de 2000, na área urbana do Município de São Paulo, cujo cálculo teve por base
a contagem populacional da Fundação IBGE, de 1996. A amostra final foi composta
por 2.143 idosos. Foi utilizado o cadastro permanente de 72 setores censitários
existentes na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo,
coordenadora do estudo no Município, selecionados sob o critério de probabilidade
proporcional ao número de domicílios do cadastro da PNAD, de 1995 e, em seguida,
foram

sorteados

sistematicamente

os

domicílios

a

serem

visitados.

A

complementação da amostra de pessoas de 75 anos e mais foi realizada pela
localização de moradias próximas aos setores selecionados ou, no máximo, dentro
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dos limites dos distritos aos quais pertenciam os setores sorteados

(67)

. Para a

análise dos resultados, foi atribuído a cada questionário um peso relativo a sua
representatividade na população.

1.7 Procedimento de coleta de dados
Após a seleção da amostra, os idosos foram entrevistados em seus
domicílios. A maior parte das entrevistas (88%) foi feita de forma direta. Em algumas
ocasiões, utilizou-se um proxi-respondente quando havia impossibilidade do idoso
para responder às questões (problemas físicos ou cognitivos).
A coleta de dados ocorreu em duas etapas. Na primeira, foram preenchidas
as seções de A a J, e na segunda, que ocorreu de um a seis meses após a primeira,
as seções L e K. Isso ocorreu, em parte, pela extensão do questionário e, por outro
lado, as seções L e K exigiam maior disponibilidade do idoso para a realização de
alguns testes, além de material específico.
O estudo foi submetido aos respectivos comitês de ética dos países
envolvidos. No Brasil, o mesmo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a qual pertencem os principais
investigadores do estudo e pelo CONEP, Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
(Anexo B).
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2 OBJETIVOS

Esse trabalho apresenta como objetivos:

a)

Traçar o perfil dos idosos com declínio cognitivo no Município de
São Paulo, segundo as características sócio-demográficas e
condições de saúde.

b)

Identificar a rede de apoio do idoso com declínio cognitivo segundo
arranjos domiciliares e rede de suporte social.

c)

Correlacionar a necessidade de ajuda do idoso com a real ajuda
recebida, segundo a rede de apoio.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO

3.1 Tipo de pesquisa
Esse trabalho é parte integrante do Estudo SABE e caracteriza-se como uma
pesquisa exploratória, descritiva, retrospectiva e com abordagem quantitativa.

3.2 População e amostra
A amostra desse estudo foi composta pelos idosos que, na avaliação do
estado cognitivo (seção B), obtiveram uma pontuação de 12 ou menos no MEEM
(Mini Exame do Estado Mental) e seis ou mais no Questionário de Pfeffer para
Atividades Funcionais (QPAF)

(68)

, o que representou 3,2% do total de idosos

pesquisados.
O MEEM é um instrumento utilizado para avaliação das funções cognitivas,
sendo a escala mais utilizada em estudos em todo o mundo. O MEEM, composto por
uma série de questões agrupadas com o objetivo de avaliar as funções cognitivas, é
um instrumento de rastreio para detecção de perdas cognitivas. Essas questões
fornecem informações sobre diferentes funções cognitivas, tais como: orientação,
memória, linguagem, atenção e cálculo. O MEEM tem uma pontuação que pode
variar de um mínimo de 0 a um máximo de 30 pontos (69).
No estudo SABE, foi utilizada uma versão modificada e validada por Icaza e
Albala

(70)

, no Chile, em 1999, do MEEM desenvolvido por Folstein et al

(71)

. Para a

utilização desse instrumento, em versão reduzida e validada, desenvolvido
especialmente esse estudo, os dados utilizados foram os obtidos em estudo da
Organização Mundial da Saúde sobre “Demências Associadas à Idade”, no Chile,
com versão completa do MEEM de Folstein et al

(71)

, em que foram avaliados 2.318
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pessoas com mais de 60 anos, e utilizou-se para validação o exame clínico como
padrão ouro. Os resultados desse estudo indicaram um forte viés educacional com a
utilização do instrumento em sua versão completa, optando-se então por validar uma
nova versão.
Essa nova versão foi utilizada como filtro para a aplicação do questionário
desenvolvido por Pfeffer et al

(68)

. Esse questionário foi utilizado para verificar se o

indivíduo com declínio cognitivo também possuía limitação da capacidade funcional,
e se foi necessário um proxi-respondente para obtenção das respostas (26).
A combinação do MEEM com o Questionário de Pfeffer indicam uma maior
especificidade para a medida de declínio cognitivo mais grave. Ainda considerando o
viés produzido pela baixa escolaridade nos resultados do MEEM, conforme sugerido
por Cerqueira

(26)

, parece ser adequada a associação do QPAF para se obter a

confirmação do declínio cognitivo acompanhado de limitações funcionais sugerindo
a presença de demência ou outros transtornos associados.
Para traçar o perfil da amostra delimitada serão utilizadas as seguintes
variáveis (quadro 1):
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Quadro 1: Blocos temáticos e questões correspondentes ao questionário SABE, São Paulo,
2005
BLOCO

INFORMAÇÕES
PESSOAIS

CONDIÇÕES DE
SAÚDE

AVALIAÇÃO
FUNCIONAL
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE

SUPORTE SOCIAL

VARIÁVEIS
Idade em anos (A1b)
Última série estudada ( A6)
Sexo (C18)
Estado marital (A13a)
Com quem vivia há 5 anos (A7a, A7b, A7c)
Idoso respondente ou proxi-respondente (A30)
Avaliação cognitiva (B9, B11)
Auto-referência de estado de saúde (C1)
Comparação com estado de saúde anterior (C2)
Hipertensão arterial (C4)
Diabetes (C5)
Doença pulmonar crônica (C7)
Doença cardíaca (C8)
Doença cerebrovascular (C9)
Doença ósteo-articular (C10)
Queda no último ano (C11)
Incontinência urinária e fecal ( C12, C12b)
Problema nervoso ou psiquiátrico referido (C20)
Dificuldades nas atividades de vida diária (D11, D13, D14a, D15a, D16a,
D17a)
Dificuldade de atividades instrumentais (D18a, D19a,D20a,D21a, D22a,
D23a, D24a, D25a)
Remédios que toma (E2)
Ajuda recebida nas ABVDs (D12c, D13b,D14c, D15b, D16c, D17c)
Ajuda recebida nas AIVDs (D18b, D19b, D20b, D21b, D22b, D23b, D24b,
D25b)
Apoio de filhos que não residem na mesma casa com o idoso ( G30)
Apoio de irmãos e /ou outros familiares ou amigos que não residem na
mesma casa (G43)
Apoio recebido pela comunidade (G53)

Para a análise dos arranjos domiciliares utilizou-se a classificação proposta
por Duarte, Lebrão e Lima

(61)

em estudo anteriormente desenvolvido com a base de

dados do estudo SABE-Brasil. Essa classificação, em sete grupos, considera a
identificação efetiva do potencial de ajuda disponível e busca identificar os arranjos
aparentemente mais vulneráveis de forma a propiciar uma reorganização
assistencial mais efetiva. Segundo ela, os arranjos domiciliares são subdivididos
basicamente em arranjos intrageracionais (entre iguais, ou seja, entre idosos) e
intergeracionais (considerando duas, três ou mais gerações co-residentes). A tabela
a seguir mostra a classificação utilizada nesse estudo:
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Quadro 2: Classificação dos arranjos domiciliares segundo tipo de co-residentes.
CLASSIFICAÇÃO DO

COMPOSIÇÃO DO ARRANJO

ARRANJO DOMICILIAR
A

vive sozinho (sem outros co-residentes)

B

vive somente com o cônjuge

C

cônjuge+filho/ cônjuge+filho/genro-nora / somente com filho

D

arranjos trigeracionais (filho e neto)

E

arranjos intrageracionais (irmãos, pais, outros idosos)

F

arranjos intrageracionais + neto (sem filhos)

G

não familiares

Fonte: Referência n. 61.

Para análise estatística dos dados foi utilizada a regressão logística
multinomial.

Os

arranjos

domiciliares

foram

colocados

como

variáveis

independentes. Cada categoria de arranjo domiciliar foi transformada em uma
variável binomial, com a convenção 0 = o indivíduo não pertence ao arranjo, 1 = o
indivíduo pertence ao arranjo especificado. Não se considerou a categoria de
Arranjo domiciliar A, que corresponde aos que viviam sozinhos.
Todas as variáveis dependentes foram consideradas dicotômicas, com
valores 0 e 1. As categorias dessas variáveis constam do quadro 3, onde também se
especifica quais categorias foram usadas como referência e quais foram utilizadas
como contraste na análise multivariada.
A variável dependente para a análise dos condicionantes da ajuda foi definida
como um gradiente de necessidade e ajuda. Definiu-se para as ABVD e as AIVD as
variáveis “abvdaj” e “aivdaj” respectivamente, com os valores:
0 = O indivíduo não necessita de ajuda nas suas atividades.
1 = O indivíduo necessita e recebe ajuda.
2 = O indivíduo necessita e não recebe ajuda nas suas atividades.
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3.3 Modelo de Análise
Para a apreciação conjunta das possíveis influências das variáveis
independentes sobre as variáveis dependentes abvdaj e aivdaj optou-se por uma
regressão logística multinomial, com a variável desfecho tendo as categorias 0, 1 e 2
descritas anteriormente. Para facilidade de interpretação as variáveis independentes
foram transformadas em dicotômicas, conforme especificado. O elemento de
comparação escolhido foi a Razão de Risco Relativa, com a categoria “0 = O
indivíduo não necessita de ajuda nas suas atividades”

utilizada para grupo de

comparação (72).
Foram considerados significantes aquelas Razões de Risco Relativas, cujo
valor de p fosse inferior a 0,05.
Quadro 3: Nomes, definições e categorias das variáveis consideradas para a análise de
Regressão Logística Multinomial.
VARIÁVEIS

CONTRASTE

NOMES

DEFINIÇÃO

REFERÊNCIA

Idade

idade em anos (a01b)

60 a 74

75 e +

Sexo

sexo do entrevistado
(c18)

Masculino

feminino

Escolaridade

Anos de estudo
completados

Até 3 anos

Mais de 3 anos

Detério

Declínio Cognitivo

Todos os demais
valores diferentes do
contraste

b09<=12eb11>=6

Renda

Posição na distribuição
de renda

Até 2º quintil

Acima do 2º quintil

Filhos

Número de filhos tidos

Até 2 filhos

3 filhos e mais

Doenças

Número de doenças
referidas

Nenhuma doença

Uma ou mais doenças

Arranjo domiciliar
B,C,D, E,F G

Arranjo domiciliar a
que pertence

Não pertence ao
Arranjo

Pertence ao arranjo

abvdaj

Dificuldades e ajudas
recebida nas
atividades básicas da
vida diária

Não tem dificuldades
nas ABVD

aivdaj

Dificuldades e ajudas
recebida nas
atividades
instrumentais da vida
diária

Não tem dificuldades
nas AIVD

INDEPENDENTES

DEPENDENTES

Tem dificuldades e
recebe ajuda
Tem dificuldades e não
recebe ajuda
Tem dificuldades e
recebe ajuda
Tem dificuldades e não
recebe ajuda
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram analisados considerando-se dois grandes grupos. Os
idosos sem declínio cognitivo ou seja, os que apresentaram MEEM igual ou superior
a 13 e os idosos com declínio cognitivo ou seja, com MEEM igual ou menos que 12
e QPAF igual ou superior a 6.
A Tabela 1 traz algumas características sócio-demográficos da população do
estudo.
Tabela 1: Idosos(%) segundo declínio cognitivo, sexo, idade, estado marital e escolaridade,
Município de São Paulo, 2000.
SEXO

Sem declínio (%)

Com declínio (%)

Feminino

58,3

67,4

Masculino

41,7

32,6

60 l– 70

60,3

22,9

70 l– 80

29,8

36,9

80 e mais

9,9

40,1

Casado

58,0

30,2

Divorciado/Separado

8,5

10,4

Viúvo

28,8

48,2

Solteiro

4,7

11,2

Sem estudo

20,4

43,1

1 - 6 anos

60,4

54,1

7 - 11 anos

13,5

2,8

12 anos ou +

5,7

0,0

IDADE

ESTADO CIVIL

ESCOLARIDADE

Fonte: Estudo SABE

Observa-se, entre os idosos com declínio cognitivo, um predomínio do sexo
feminino, dados apresentados também em outras pesquisas

(24, 30, 73)

. Lopes e
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Bottino

(24)

, em revisão de estudos populacionais sobre prevalência de demência,

analisando trabalhos da Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceania e
África, observaram maior prevalência, um total de 75%, de estudos com predomínio
do sexo feminino, e 25% de estudos com predomínio para o masculino.
Em revisão recente realizada em países da União Européia

(28)

, que focou

estudos com população de idosos com mais de 65 anos e que utilizaram critérios de
diagnósticos de demência validados, nota-se que de treze estudos, sete deles
encontraram a incidência maior em homens, em cinco, a incidência maior foi em
mulheres e em outro a prevalência foi igual em ambos os sexos. Nota-se também,
nesse mesmo estudo, quando estratificado por idades, há prevalência de demência
no sexo feminino principalmente nas faixas etárias mais elevadas (após os 75 e os
85 anos), dado esse corroborado por outros estudos (30,74,75).
Essa prevalência maior para o sexo feminino, relaciona-se preferencialmente
com a doença de Alzheimer (DA), sendo, portanto, assim considerado fator de risco
para o desenvolvimento dessa demência

(30,76,77,78,79)

, enquanto o sexo masculino é

considerado risco para ocorrência de demência vascular (76,77,80).
Outros estudos sobre prevalência de demências e diferenças de gênero,
referem-se ao efeito protetor dos hormônios sobre as mulheres no período anterior à
menopausa. O estrógeno, segundo os mesmos, aumenta a concentração da colina
acetiltransferase, enzima essa envolvida na síntese da acetilcolina e é um
neurotransmissor relevante na função de memória, produzindo efeitos tanto em
estruturas cerebrais envolvidas na neuropatologia da DA, quanto em outras funções
cognitivas

(78)

. Isso pode ser observado pelo melhor desempenho das mulheres em

atividades que envolvam habilidades verbais, motoras finas e memória, tarefas
tipicamente femininas. Nos homens observa-se melhor desempenho nos testes de
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memória visual, matemática e habilidade espacial
Sherwin

(81)

, diferenças que, segundo

(78)

, se devem à exposição do cérebro fetal a níveis de hormônios sexuais

na vida pré-natal.
Outros estudos, entretanto, não acharam diferenças significativas entre os
sexos para incidência e/ou prevalência das demências. Alguns deles sugerem que a
diferença entre os achados pode estar relacionada à maior longevidade feminina

(75,

82,83,84)

, fazendo com que nas pesquisas apareçam poucos homens nas idades em

que a incidência é maior, sendo, então, a longevidade feminina a maior causa da
prevalência aumentada de demência.
A escolaridade é outro fator importante relacionado à diferença entre gêneros,
podendo afetar os resultados. Entre as mulheres idosas, o nível de escolaridade
tende a ser menor do que entre os homens idosos, levando-as a ocupações de
menor prestígio. Ambos influenciam os dados relacionados ao declínio cognitivo (82).
Há um aumento da prevalência de declínio cognitivo com o avançar da idade,
corroborando outros estudos o que sugere uma associação importante entre a
incidência da doença e o aumento da faixa etária

(74,75,80,85)

, o que coloca a idade

avançada, como fator de risco para o desenvolvimento das demências (74,75,77,80,85).
Em recente estudo de revisão verifica-se que em todas as regiões do mundo,
sem exceção, a prevalência de DA aumenta a cada aumento de faixa etária,
chamando a atenção para a América Latina, cuja prevalência, dos 65 aos 69 anos
era de 1,7%, elevando-se para 33,2% na faixa igual ou superior a 85 anos. As
menores prevalências encontradas foram na Índia e sul da Ásia (0,4% e 14,4%) e
África (0,3% e 9,7%), respectivamente

(27)

. Esses resultados podem estar

relacionados, dentre outros motivos, a um menor número de estudos de prevalência
nessas regiões, a questões metodológicas, ao baixo índice de sobrevivência entre

48

os dementados, bem como os baixos níveis de risco cardiovascular e lipídeos se
comparados a regiões desenvolvidas (27).
Em relação ao estado civil, observa-se que os idosos sem companheiro
constituem a maioria (69,8%) Talvez isso seja explicado pelo recasamento
observado mais freqüentemente entre os homens, assim como pelo fato de as
mulheres enviuvarem mais devido à sua maior longevidade e maior mortalidade do
sexo masculino. Em estudo realizado por Buchanan

(86)

, a maioria das mulheres

eram viúvas, 66,4% contra 25,0% dos homens, enquanto os homens casados
somavam 62,1%.
Passando a observar o nível de escolaridade, nota-se que o número de
idosos, com 7 ou mais anos de estudos é pequeno, independente da presença ou
não de declínio cognitivo. Indicadores Sociais do IBGE (87), mostraram que, em 2005,
a média de estudos dos indivíduos com 60 anos ou mais era de 3,5 anos, ou seja, o
nível de escolaridade formal do idoso no Brasil ainda é baixo.
Várias pesquisas

(69,88,89,90,91,92)

relacionam a influência da escolaridade na

determinação de contagens finais em testes neuropsicológicos, fazendo com que
esses resultados sejam alterados para menos, o que pode ocasionar os chamados
casos falsos positivos para declínio cognitivo (88).
Scazufca et al (93) salientam que os instrumentos utilizados para rastreamento
e detecção de demência em países desenvolvidos exigem bom nível educacional,
podendo se tornar inadequados quando a população apresenta um nível
educacional baixo ou nenhuma educação formal e que isso pode superestimar a
prevalência da demência entre os idosos com baixa escolaridade.
Essa influência da escolaridade também foi encontrada em indivíduos
saudáveis e sem queixas de déficit de memória e em não idosos, como no estudo
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realizado por Brucki et al.

(89)

com 433 indivíduos, com uma média de idade de 58,9

anos, sendo o nível educacional o fator de maior importância na determinação dos
escores finais do MEEM.
O estudo de Brito-Marques e Cabral-Filho

(94)

, realizado com idosos sem

diagnóstico de demência, indica que os fatores culturais também podem influenciar
os resultados finais. Os citados pesquisadores utilizaram uma versão modificada do
MEEM, substituindo a figura dos pentágonos por triângulos, e a parte de atenção e
cálculo por uma contagem regressiva unitária a partir de 25. Dessa forma,
apontaram a figura do triângulo como mais fácil de reconhecer que a do pentágono,
mesmo porque o triângulo é uma figura geométrica utilizada inclusive como
instrumento musical, sendo conhecido pelas pessoas no seu dia-a-dia, fato que
destaca que o nível cultural pode capacitar o indivíduo a resolver problemas. O
mesmo aconteceu com os cálculos, para os quais uma série de números simples ao
invés de uma seqüência complexa foi utilizada, facilitando a resolução.
No estudo SABE, a versão modificada e validada por Icaza e Albala

(70)

, a

figura dos pentágonos foi substituída por dois círculos interligados, podendo assim
ser reconhecida sem maiores dificuldades e na parte de atenção e cálculo, houve a
substituição da contagem regressiva dos 7 a partir de 100, por contagem regressiva
da seqüência de números ímpares de 9 a 1, acreditando que a seqüência utilizada
da subtração de 7 a partir do 100 pode ser uma seqüência difícil até mesmo para
quem não possua níveis educacionais baixos, sendo assim a seqüência de números
ímpares mais adequada, uma vez que pode ser resolvida pelo indivíduo que tenha
pouco ou nenhum estudo.
Acredita-se que a pessoa que possua um melhor nível educacional, é
protegida contra uma redução em sua capacidade de solucionar problemas
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cognitivos e que questões matemáticas clássicas e alguns problemas podem ser
resolvidos pelo treino e vivência em sua atividade profissional (94).
Di Carlo e colaboradores

(76)

destacam que a educação tem efeito protetor

contra a demência, sustentando a hipótese de que essa contribui para o aumento da
densidade das sinapses no neocortex, melhorando a rede neuronal e minimizando
sinais de disfuncionalidade e declínio cognitivo. Estudos em animais sugerem que
isso também ocorre quando há exposição a um meio ambiente enriquecido

(81)

.

Outro fator diz respeito ao fato de as pessoas com um nível educacional mais
elevado possuírem reserva cerebral maior do que as pessoas com níveis menores,
habilitando-as a um melhor manejo das situações no caso de declínio cognitivo e
neurodegeneração progressiva (81).

Tabela 2: Idosos (%) segundo declínio cognitivo e doenças referidas, Município de São Paulo,
2000.
Problema de saúde referido

Sem declínio (%)

Com declínio (%)

HAS

53,2

56,3

Problemas ósteo articulares

31,9

26,9

Diabetes

17,6

25,8

Problemas cardíacos

19,4

23,7

Problemas cérebro vasculares

6,8

18,0

Doença Pulmonar

12,1

15,3

Problema psiquiátrico

15,6

13,4

Fonte: Estudo SABE

Sofrer de doenças crônicas concomitantes não é situação rara entre
indivíduos idosos. Nos Estados Unidos acredita-se que 65% dos idosos tenham
duas ou mais doenças crônicas associadas, entre elas a hipertensão, o diabetes
mellitus, osteoartrite e doença arterial coronariana (95).
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O estudo SABE revelou que, entre os idosos pesquisados, 48% das mulheres
e 33% dos homens revelaram sofrer três ou mais doenças. Deve-se considerar que
as mulheres têm uma maior tendência a procurar por serviços médicos contribuindo
para uma melhor informação sobre sua saúde

(6)

. A tabela 2 mostra que, exceto os

problemas osteoarticulares e os psiquiátricos, todos os outros problemas de saúde,
são mais freqüentes entre os idosos com declínio cognitivo.
Estudos mostram que a hipertensão arterial
principalmente

os

cardiovasculares

submetidos

(97,98,99)

à

(96,97,98,99)

, o diabetes

insulinoterapia

e a doença arterial periférica

(99)

(101,102)

,

(98,100,101)

,

doenças

são condições crônicas

que aumentam o risco de desenvolvimento das demências.
Bynum

(103)

, Van Dijk

(104)

e Sloan

(105)

mostraram que indivíduos com

demência são mais vulneráveis a comorbidades, sofrem mais hospitalizações e
apresentam maior mortalidade quando comparados com grupo de idosos sem
demência. Sloan

(105)

também aponta o fato de as doenças crônicas associadas

aumentarem a gravidade da demência, acentuando a necessidade de hospitalização
ou institucionalização. Estudo recente mostrou que condições crônicas coexistentes
em

vários estágios da doença de Alzheimer

podem

afetar sua progressão,

especialmente as desordens vasculares (106).
Tratar o idoso com múltiplas condições crônicas representa um desafio e
maior ainda ele será se esse idoso for portador de demência, que por si só
demanda um cuidado especial, não só da família e sociedade, mas também da
equipe de saúde. Schubert

(95)

relata que é mais complicado o tratamento das

comorbidades quando o idoso é portador de demência, uma vez que alguns
problemas apresentados requerem medicamentos com atividade anticolinérgica que
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podem agir como antagônicos dos inibidores da colinesterase, medicação
atualmente utilizada no tratamento das demências.
Vale destacar que os pacientes com demência tratados com medicações que
possuem atividade anticolinérgica, estão mais sujeitos e expostos ao risco de
quedas, piora dos déficits cognitivos e delírio, além de receberem um menor
benefício dos inibidores da colinesterase (95).
Outra dificuldade, apontada pelos estudos

(95,98,103)

em relação ao tratamento

das comorbidades associadas à demência, relaciona-se ao problema de linguagem
que esses indivíduos podem apresentar, fazendo com que a

comunicação de

sintomas adversos e outras intercorrências não sejam relatadas ao profissional de
saúde, podendo inclusive, comprometer o diagnóstico.
O tratamento das condições crônicas requer o seguimento das orientações
médicas, o envolvimento do indivíduo, o entendimento e creditação que ele atribui à
doença para real aderência ao tratamento

(103)

e, conseqüentemente, melhoria de

sua condição de saúde, de sua qualidade de vida e menor exposição a riscos.
Os problemas psiquiátricos foram relatados por 13,4% dos idosos com
declínio cognitivo, percentagem essa menor do que a relatada pelos idosos sem
declínio. Almeida e Crocco

(55)

relatam que idosos com DA podem subestimar as

alterações de comportamento e o déficit intelectual por eles vivenciados.
Os sintomas neuropsiquiátricos mais comumente apontados pelos estudos,
como manifestações nos processos demenciais são agitação, agressividade,
depressão, ansiedade, irritabilidade, distúrbios de sono e apetite, alucinação e
delírio(55,107-111). Podem ser ocasionados pelas lesões nos neurônios em grandes
áreas cerebrais atingidas, como hipocampo, córtex e sistema límbico, ocasionando
não só déficits para as habilidades funcionais, mas também sintomas psicológicos e
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comportamentais

(110)

. O aparecimento dessas manifestações costuma ser mais

comum em fases mais avançadas da demência, e devem ser investigados, pois
podem ser ocasionados por doenças associadas ou outras condições, muitas vezes
detectáveis e tratáveis sem complicações, como por exemplo, infecção urinária ou
efeitos indesejáveis de drogas.
Outro ponto importante relacionado aos problemas neuropsiquiátricos, diz
respeito ao impacto causado pelos mesmos no cuidador e família tais como
estresse, depressão, diminuição da qualidade de vida

(107,110-113)

, sendo também

apontados como fatores preditores de institucionalização, devido justamente à
sobrecarga advinda dos mesmos (107,111-113).

Tabela 3: Idosos (%) segundo declínio cognitivo e uso de medicamentos*, Município de São
Paulo, 2000.
Medicações

Sem declínio

Com declínio

Antidiabéticos

15,0

17,8

Antitrombóticos

15,8

23,1

Antihipertensivos

45,3

52,0

Diuréticos

31,8

40,9

Analgésicos

21,1

22,0

Ansiolíticos

10,7

4,1

Hipnóticos e Sedativos

0,5

0,0

Antidepressivo

4,5

3,2

Antiepilético

2,5

9,2

Antipsicótico

1,7

0,3

Outros psicotrópicos

1,2

0,0

Ervas medicinais
40,0
25,8
* foi utilizado o ponto de corte de 15% de uso, com exceção das medicações psicotrópicas.
Fonte: SABE

A análise da tabela 3 evidencia que as medicações relacionadas ao controle
das

comorbidades

prevalentes

no

idoso,

principalmente

as

doenças

cardiovasculares e o diabetes, são mais utilizadas entre os idosos com declínio
cognitivo do que naqueles sem declínio. No levantamento dessas comorbidades, os
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idosos foram questionados sobre a ocorrência de ataque do coração, doença
coronária, angina, doença congestiva ou outro problema cardíaco e a análise do
resultado apresentou a hipertensão e os problemas cardíacos como mais
prevalentes nos idosos com declínio. Vale destacar que esse dado se confirma com
o uso das medicações para essas doenças, que ocorrem com mais freqüência entre
os idosos com declínio cognitivo, dando destaque aos diuréticos, nos quais essa
diferença é maior, sendo utilizado por 40,9% desses idosos e por 31,8% daqueles
sem declínio.
Os antidiabéticos são também mais utilizados, ainda que com pequena
diferença, entre aqueles idosos com declínio, sendo esses mais acometidos pelo
diabetes, com 25,8% contra 17,6% entre os sem declínio (Tabela 2).
Estudo desenvolvido por Fillit e Hill

(114)

, aponta para o aumento nos custos

relacionados aos serviços de saúde entre os pacientes com demência e uma
comorbidade associada, quando comparados com os que não apresentam
demência. Tal custo aumenta ainda mais quando há duas ou mais comorbidades
associadas à demência.
Importante considerar que, geralmente, esses idosos são portadores de
doenças concomitantes, sendo a polifarmácia uma ocorrência freqüentemente
presente. Apesar de não ser uma ocorrência necessariamente inapropriada (115), ela
representa um fator de preocupação, uma vez que aumenta o risco de efeitos
adversos e dificulta a aderência (115,116).
É importante salientar que o aumento do risco de ocorrência de efeitos
adversos está relacionado às mudanças ocorridas no envelhecimento, como declínio
do metabolismo e da função renal, aumento da gordura corporal e pela presença de
doenças crônicas

(116)

. As drogas mais associadas a efeitos adversos nessa faixa
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etária são as cardiovasculares, analgésicos, antiinflamatórios não esteróides e os
psicotrópicos

(116)

. Em indivíduos com demência, o uso de drogas psicotrópicas,

antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos pode resultar em piora da deterioração
cognitiva

(116,117)

, pois em seus efeitos adversos há o risco aumentado de quedas

(117,118)

, sedação diurna e indução ao delírio

dificuldade para reportar esses sintomas

(118)

. Essas pessoas apresentam maior

(103)

o que pode interferir na conduta

terapêutica, pois é mais difícil distinguir se as ocorrências indesejáveis são
ocasionadas pelos fármacos ou pelo avanço da doença (116).
Ainda em relação à tabela 3, pode-se notar que o uso de medicações
psicotrópicas entre os idosos com declínio foi menor se comparado aos idosos sem
declínio cognitivo, com exceção aos antiepiléticos. Esses podem ser utilizados na
demência para distúrbios de humor, como agressividade e agitação, sendo tais
sintomas reconhecidos como maior preocupação para os idosos e seus cuidadores,
pois afetam qualidade de vida de ambos e são preditores de maior sobrecarga e
morbidade psicológica dos cuidadores familiares (119).
Outra

preocupação

citada

nos

estudos

em

relação

à

interação

medicamentosa nos idosos com demência, diz respeito à utilização de drogas com
propriedades anticolinérgicas

(95,116,120,121)

, pelos efeitos adversos que causam, como

prejuízo na concentração, na memória, piora do declínio cognitivo, confusão e
delírio,

podendo,

também,

ocasionar

acetilcolinesterase, nos casos de DA

menor

benefício

dos

inibidores

da

(95)

. Os inibidores da acetilcolinesterase são

medicamentos específicos para tratamento da DA. Eles agem diminuindo a queda
dos níveis da acetilcolina e aumentando, assim, a atividade colinérgica do
neurotransmissor. Seu uso no Brasil foi autorizado pelo Ministério da Saúde, através
da Portaria nº 255

(122)

, de 12 de abril de 2002 e disponibilizado aos pacientes do
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Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece essas medicações por meio do
Programa de Medicamentos Excepcionais: rivastigmina (Exelon), donepezil ( Erans)
e galantamina (Remynil).

Tabela 4: Idosos(%) segundo declínio cognitivo e dificuldades de desempenho das Atividades
Básicas (ABVD) e Instrumentais de Vida Diária (AIVD) e presença de Incontinências

Tipo de atividade

Número de
dificuldades

Sem declínio

Com declínio

0

81,4

61,3

1-2

13,3

22,7

3 ou +

5,2

16,0

0

35,8

2,4

1-2

35,1

11,4

3 ou +

29,0

86,2

Incontinência urinária

19,8

30,8

Incontinência fecal

4,5

13,0

Atividades Básicas de
Vida Diária (ABVD)

Atividades Instrumentais
de Vida Diária (AIVD)

Fonte: Estudo SABE

Verifica-se na tabela 4 que os idosos com declínio cognitivo apresentam um
maior comprometimento funcional nas AVDs, sendo mais expressivo ainda, nas
AIVDs. A realização das atividades de vida diária é importante para a manutenção
de uma vida independente e sua perda representa um marcador de declínio e
fragilidade entre os idosos

(123)

. Quando essas dificuldades se somam, maior é a

dependência.
Um fator importante a se considerar no desempenho das AIVDs é a influência
cultural, principalmente no que se refere aos papéis de gênero, em tarefas universais
como, por exemplo, cozinhar, atividade essa considerada tipicamente feminina ou o
manejo de dinheiro, caracteristicamente associado ao sexo masculino(37,61,124). Por
último, e não menos importante a considerar sobre as AIVDs, é a participação
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significativa

de

fatores

como

percepção, motivação e habilidades sensório-

motoras (125).
O declínio cognitivo e a demência são grandes fatores de risco e fortemente
associados com declínio da funcionalidade e incapacidade, como mostram vários
estudos

(123-134)

. Outros fatores de risco apontados são: nível de escolaridade baixo,

pouco contato social, sexo feminino, idade avançada, comorbidades como doença
cerebrovascular, doença cardíaca e fratura de quadril

(126)

, baixos resultados no

MEEM, pobre atividade intelectual, tabagismo, viver sozinho, sedentarismo,
incontinência urinária e queda (131,133), má auto-avaliação de saúde (39), obesidade (39,
123,125-128,130,135)

, sintomas como agitação e agressividade (133).

Disfunções,

principalmente

em

lobo

frontal,

estão

estreitamente

correlacionadas com desenvolvimento de incapacidades para as AVDs. O lobo
frontal controla a atividade motora, através do córtex motor e pré motor e, quando
acontecem

anormalidades

nesse

local,

surgem

distúrbios

executivos

neuropsicológicos e síndromes neuropsiquiátricas. As funções executivas, incluindo
planejamento da ação, seqüência, organização, estratégias de desenvolvimento e
ajustes, abstração, motivação e controle de respostas, são mediadas pelo córtex
pré-frontal, assim como nas AIVDs (136).
Nas demências, principalmente na DA, que corresponde à maioria dos
subtipos de demências, o primeiro impacto ocorre nas regiões temporal e parietal
posterior, no entanto algumas anormalidades das funções executivas podem estar
presentes na fase inicial. Com o avançar da doença há progressivo envolvimento do
lobo frontal, ocasionando o comprometimento das funções executivas, sintomas
neuropsiquiátricos e declínio das AVDs (136).
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As AIVDs são atividades mais complexas demandando maior capacidade de
julgamento, raciocínio e planejamento para as ações, sendo mais vulneráveis aos
efeitos da deterioração cognitiva. Alguns fatores a serem considerados para a
execução de AIVD devem ser levados em conta, como o desenvolvimento
tecnológico que pode influenciar nessas atividades, devido à complexidade desses
novos inventos

(129,131)

, como por exemplo, telefones celulares e caixas eletrônicos

em bancos. Isso pode explicar porque idosos sem declínio também apresentem
dificuldades em sua realização (127).
O declínio cognitivo associado à perda da independência está também ligado
à redução da qualidade de vida

(39,130)

por estar relacionada à

realização de

atividades sociais mais agradáveis e à ocupação do tempo livre do idoso. A
incapacidade na realização das mesmas está relacionada também com o aumento
de institucionalização

(127,129)

, aumento

do

uso

de

serviços

de

saúde e

mortalidade (127,130).
Estudos indicam que o declínio da capacidade funcional, particularmente no
que diz respeito às ABVDs, está relacionado com o aumento da demanda de
cuidados sobre a família, sendo determinado pela incapacidade, com possíveis
conseqüências negativas para o cuidador

(39,137)

. Recentemente foi apontado o risco

aumentado para o cuidador desenvolver depressão quando existe dependência de
AVD no idoso dementado sendo esse risco acentuado quando a dependência se
refere às ABVDs. Apesar de, hierarquicamente, as perdas ocorrerem de AIVDs para
ABVDs, as últimas são atividades que, quando comprometidas, necessitam de
supervisão e auxílio direto e, necessariamente, a presença de um cuidador ou de
outras pessoas, tornando-as assim mais onerosas (61,137).
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Para manutenção da capacidade funcional é importante que se trabalhe com
o idoso, proporcionando atividades laborativas, recreativas, físicas, sociais para
grupos de idosos na comunidade, com objetivo preventivo. Portanto, há necessidade
de criar e desenvolver programas sociais para promover e facilitar encontro de
idosos, estimulando a participação social (39,123).
Por outro lado, desenvolver programas que também trabalhem com aqueles
que possuem limitações é importante para evitar a progressão da incapacidade, uma
vez que é possível recuperar significativamente funções já comprometidas com
intervenção de reabilitação. Trabalho desenvolvido por Barnes e colaboradores

(138)

com idosos com declínio cognitivo e limitação funcional mostrou ser possível,
através de programas de reabilitação, a recuperação de algumas funções, sendo
necessária a utilização de mais intervenções com esses pacientes do que com
idosos com cognição intacta.
No que se refere às incontinências, tanto urinária quanto fecal, pode-se notar
que são problemas mais prevalentes entre os idosos com declínio cognitivo. O
declínio cognitivo e a demência são alguns dentre os fatores de risco existentes para
a prevalência e incidência aumentadas das incontinências

(139-143)

, porém, segundo

Schnelle (143), são tidos como principais fatores junto com imobilidade.
Além do declínio cognitivo, estão associadas à incontinência urinária: infecção
do trato urinário, uso de dispositivos de retenção no leito, como grades (140).
Em recente pesquisa Siegler

(141)

afirma que a incontinência urinária nas

demências é primeiramente causada por hiperreflexia do detrusor, imobilidade e
gravidade da demência e que outros fatores como obstrução do canal e
incontinência de estresse podem também ser etiologias associadas a esse
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problema. Na literatura, no entanto, a associação entre incontinência urinária e
demência ainda não está bem esclarecida (141).
Quanto à incontinência fecal, os estudos mostram como fatores associados, a
(140,144)

própria incontinência urinária

, a dependência nas AVDs, história de isquemia

cerebral, constipação, cirurgia e doença perianal, saúde geral pobre, urgência fecal,
cirurgia ginecológica
síndrome

do

(140,144)

, imobilidade

cólon irritável,

doença

(143)

, diarréia crônica ocasionada por

inflamatória do intestino e intolerância à

lactose (144), pela maior dificuldade em controlar o conteúdo líquido.
As incontinências aumentam o risco de isolamento e empobrecimento dos
contatos sociais, pois costumam causar embaraço e impacto e, conseqüentemente,
isolando o idoso de amigos e familiares

(129)

, afetando negativamente a vida social,

limitando-a com conseqüência na qualidade de vida (145).
O idoso com demência e incontinência, urinária ou fecal, ou ambas, gera um
aumento na demanda de cuidados e uma maior atenção por parte do cuidador.
Esse idoso pode não lembrar onde fica o banheiro ou não conseguir chegar até ele,
pode acreditar que o armário ou qualquer outro lugar da casa seja o vaso sanitário, o
que exige atenção redobrada do cuidador. Uma possibilidade citada por alguns
pesquisadores, é a de levar o idoso ao vaso sanitário em intervalos regulares, a
cada duas ou três horas, para encorajamento, facilitação e possibilidade de uso
correto, evitando acidentes e até mesmo irritações na pele

(146)

. Essa rotina criada

para o uso do vaso sanitário em certas ocasiões pode dar resultado, mas as causas
da(s) incontinência(s) deve(m) ser pesquisada(s)

(146)

. Esse cuidado, apesar de

simples, de não necessitar de grandes orientações ou preparo do cuidador, dá a real
dimensão da demanda de atenção exigida por esses idosos.
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Outro fato importante apontado é o risco aumentado de institucionalização e
também aumento de custos causado pelas incontinências. É provável que a
institucionalização aconteça em momentos de desgaste e de diminuição da
qualidade de vida do cuidador

(111,147)

. Para a família, pode representar um aumento

considerável de custos, pois envolve gastos com dispositivos como fraldas
geriátricas, roupas, hidratantes, medicamentos e outros envolvidos com o propósito
de melhorar a assistência ao idoso e evitar complicações (145,148).

Tabela 5: Idosos (%) segundo declínio cognitivo e ocorrência de queda nos últimos 12 meses,
Municipio de São Paulo, 2000.
Problema
Sim
Queda

Não
Total

Sem declínio

Com declínio

28,3

37,2

71,7

62,8

100,0

100,0

Fonte: Estudo SABE

Observa-se que os idosos com declínio cognitivo estão mais sujeitos à
ocorrência de quedas que aqueles que não apresentam o problema.
A queda é uma ocorrência comum entre os idosos e um problema de saúde
pública, uma vez que está fortemente associada à dependência, graves seqüelas e
morte. É a principal etiologia de morte por causas violentas em indivíduos acima de
65 anos (149).
Estudos mostram que dentre os fatores de risco para queda estão: sexo
feminino, idade avançada, declínio cognitivo e demência, hipotensão ortostática,
depressão, visão diminuída, diminuição do equilíbrio e força motora, problemas com
marcha, polimedicação, artrite, uso de antidepressivos, sedativos e história anterior
de queda (150-152).
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Nesses estudos, a demência é fortemente associada ao risco de queda(150-154)
e, segundo eles, o risco de um indivíduo com demência apresentar queda é três
vezes maior se comparado ao idoso com cognição preservada (150,153).
O déficit de memória é apontado como um fator de risco para a queda no
idoso com demência, pois pode tornar sua adaptação a ambientes novos mais difícil.
Assim, uma pequena mudança no ambiente pode ocasionar a queda pela
dificuldade de memorização da nova informação. As apraxias, agnosias,
desorientação espacial, deterioração das funções executivas, comprometimento de
equilíbrio

(154)

, sinais extrapiramidais, como bradicinesia de extremidades e face,

rigidez de membros, tremores e distúrbios da marcha, também são fatores
associados à demência e que podem ser fatores de risco para queda (150,153,155).
O déficit de julgamento também pode facilitar a queda, uma vez que é capaz
de comprometer a avaliação de reais incapacidades fazendo o indivíduo assumir
atividades e tarefas arriscadas, ocasionando acidentes (155).
Outro fator citado pelos estudos como aumento de risco para queda

(149, 154,

156,157)

, está relacionado ao uso de certos medicamentos, como: diuréticos,

psicotrópicos

(principalmente

benzodiazepínicos)

e

anti-hipertensivos.

Essas

medicações podem ter associações quando em uso conjugado, ou seja, se o idoso
faz uso de várias medicações ao mesmo tempo, a polimedicação, poderá ocorrer
diminuição das funções motoras, fadiga, vertigem e hipotensão postural. Essa
polimedicação além de expor o idoso a esses sintomas também pode indicar uma
saúde em pior estado, aumentando os riscos de queda (149).
Algumas pesquisas também analisam o fato de o declínio cognitivo afetar
indiretamente a densidade óssea, podendo diminuir a massa óssea mais rápido
devido ao fato desses indivíduos terem uma tendência ao baixo peso, má nutrição,
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falta

de

exercícios

e

hiperparatireoidismo

secundário

ao

envelhecimento,

condicionado por deficiência na vitamina D devida à pequena exposição à luz solar
que pode acontecer com eles (157-160).
Na ocorrência de quedas é importante considerar também a possibilidade de
o idoso dementado apresentar dificuldade na linguagem, não comunicando tal fato a
ninguém, o que pode comprometer a avaliação e possibilidade de ajuda se essa
não for presenciada por alguém. Tal fato pode acontecer também com os idosos
dementados que moram sós. O evento da queda pode causar lesões nem sempre
vistas facilmente, que podem ser graves e com grandes conseqüências caso não
sejam avaliadas e tratadas de imediato (152).

Tabela 6: Idosos (%) segundo declínio cognitivo e auto-avaliação de saúde, Município de São
Paulo, 2000.

Auto-avaliação
Muito boa/boa

Sem declínio
46,6

Com declínio
28,8

Regular

45,2

58,4

Má

8,0

12,4

Fonte: Estudo SABE

A auto-avaliação de saúde tem sido apontada por vários estudos (161-166) como
um bom indicativo de saúde e com forte relação com mortalidade, porém, segundo
Helweg

(166)

, ainda não estão exatamente claros os fatores incluídos para que essa

relação ocorra.
A auto-avaliação de saúde representa um valioso recurso para acessar dados
sobre estado de saúde, além de ser um preditor importante de declínio funcional (161163,167)

. Yunhwan

(162)

e Maia

(168)

mostraram que indivíduos que auto avaliaram sua
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saúde como má foram os que apresentaram maior risco para desenvolvimento de
declínio funcional e morte. Dados do Estudo SABE no Município de São Paulo
também indicaram que à medida que o grau de dependência aumenta a chance de o
idoso ter uma pior percepção de sua saúde (6).
Os estudos, porém, de maneira geral, não consideram os indivíduos com
declínio cognitivo ou demência, sendo que normalmente esses indivíduos fazem
parte dos critérios de exclusão

(163)

. No entanto, nos resultados encontrados há uma

pior percepção de saúde entre os indivíduos com declínio se comparado com os
sem declínio, o que sugere que outros estudos nesse sentido sejam desenvolvidos.
Walker et al.

(163)

relatam, além de dados já citados anteriormente, que experiência

passada e presente do assunto são mecanismos envolvidos na auto-avaliação da
saúde e contam, em parte, com processos cognitivos dos respondentes. Assim,
declínio cognitivo é um preditor independente de mortalidade na auto-avaliação de
saúde

(163)

. Finalmente, estão normalmente associados a uma má auto-avaliação de

saúde os indivíduos mais idosos, os não casados, com maior declínio cognitivo e de
AVD, maiores comorbidades e menos anos de educação formal (163).
Há necessidade de se conhecer os arranjos domiciliares e sua organização
uma vez que esses afetam a satisfação com a vida, a saúde, a vida em comunidade.
A partir de seu conhecimento pode-se notar a influência do suporte formal e informal
oferecido ao idoso e a necessidade emergente de políticas públicas que possam
atender a demanda assistencial gerada por essa população.
As mudanças que vem ocorrendo nas estruturas das famílias brasileiras
mostram tendência a famílias nucleares com modificações no desempenho de
papéis entre seus componentes, o que pode problematizar a assistência e o cuidado
ao idoso com incapacidades.
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Tabela 7: Idosos (%) segundo declínio cognitivo e arranjos domiciliares, Município de São
Paulo, 2000.

Arranjo Domiciliar*

Sem declínio

Com declínio

A

12,8

22,6

B
C

20,4

8,8

32,7

26,1

D

18,6

28,4

E

6,7

6,5

F
G

4,6

2,4

4,3

5,2

*Grupo A: idoso que mora sozinho; Grupo B: mora somente com o cônjuge; Grupo C: mora com o
cônjuge e os filhos, ou mora com o cônjuge, os filhos e o genro ou a nora, ou mora somente com os
filhos; Grupo D: arranjos trigeracionais, ou seja, mora com filhos e netos; Grupo E: o idoso mora
somente com outros idosos além do cônjuge; Grupo F: o idoso mora com outro idoso e/ou somente
com os netos (sem os filhos); Grupo G: mora com não-familiares
Fonte: SABE

Quando da análise da distribuição dos arranjos domiciliares entre os idosos
no Município de São Paulo foram identificados sessenta e seis combinações
diferentes. Para que as demandas referidas e a assistência recebida pudessem ser
analisadas, foi necessário agrupar esses arranjos. Assim, esses arranjos foram
agrupados em sete categorias considerando o potencial de ajuda presente em cada
um:

a) idoso que mora sozinho - Grupo A;
b) mora somente com o cônjuge - Grupo B;
c) mora com o cônjuge e os filhos, ou mora com o cônjuge, os filhos e o
genro ou a nora, ou mora somente com os filhos- Grupo C;
d) arranjos trigeracionais, ou seja, mora com filhos e netos - Grupo D;
e) arranjos intrageracionais, ou seja, o idoso mora somente com outros
idosos além do cônjuge - Grupo E;
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f) mora em arranjos intrageracionais e/ou com os netos (sem os filhos) Grupo F;
g) mora com não-familiares - Grupo G.

O Grupo C representa o tipo de arranjo mais prevalente entre os idosos sem
declínio cognitivo (32,7%) seguido pelo Grupo B (20,4%) e Grupo D (18,6%). Já
entre os idosos com declínio essa distribuição é um pouco diferente. Verifica-se o
predomínio do Grupo D, com 28,4% seguido pelo Grupo C, com 26,1% e em
seguida o Grupo A, com 22,6%, fato esse que chama muito a atenção.
A maior diferença entre os arranjos dos dois grupos de idosos está no grupo
B (morar com cônjuge): 20,4% entre os que não possuem declínio e 8,8% naqueles
com declínio. Essa diferença talvez seja explicada pelo número bem maior de idosos
casados e sem declínio que somam 58,0% contra 30,2% com declínio (Tabela 1) e
também pela maior longevidade feminina o que pode predispor à viuvez.
Observa-se que 22,6% de idosos portadores de importante declínio cognitivo
residem sozinhos. Esse dado chama atenção principalmente quando comparada
com os idosos que moram sozinhos mas não possuem declínio cognitivo, o que
somou 13,0%. Essa é uma realidade atual, como mostra os dados do IBGE, na
Síntese dos Indicadores Sociais de 2005

(87)

, na qual os domicílios unipessoais

apresentam contínuo crescimento, com 41% do total desses domicílios a serem
ocupados por indivíduos com 60 anos ou mais.
Alguns estudos

(170,171)

lembram, no entanto, a importância da manutenção da

rede social (incluindo outros familiares não residentes, vizinhos e amigos), pois
morar sozinho pode não necessariamente representar abandono. Nem sempre viver
com outras pessoas significa estar melhor assistido.
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Morar só para o idoso com declínio cognitivo pode não ser tarefa fácil além de
constituir uma situação de risco (por exemplo: exposição a acidentes e autonegligência). Prescop

(169)

verificou que idosos dementados que moram sozinhos

são, frequentemente, doentes há menos tempo e com a doença em estágios menos
avançados e em sua maioria mulheres com melhor habilidade funcional. A
inexistência de cuidador ou supervisão, contribui para a progressão mais rápida da
doença, geralmente em conseqüência da dificuldade em acessar serviços sociais e
de saúde, além da inexistência de ajuda no desempenho das tarefas básicas do
cotidiano. Outro fato relevante é que o contato social, quando pobre ou limitado,
pode aumentar o risco de demência em até 60%, mas para o contato com familiares
e amigos satisfatório, ainda

que

não

seja

freqüente, esse

risco

não

é

aumentado (171).
Os idosos com declínio cognitivo que moram sozinhos, estão mais expostos a
risco de acidentes, injúrias, má nutrição, abuso e exploração de recursos financeiros,
morte prematura e institucionalização do que aqueles sem declínio cognitivo

(169,173)

.

Isso ocorre principalmente se, além de morar só, ele não possuir um cuidador, ou
ainda alguém que o supervisione de alguma forma. Nesses casos, a segurança do
idoso está em risco, pois o declínio de memória, da capacidade de julgamento,
desorientação no tempo e no espaço somadas à limitação funcional podem expor
esse idoso a intercorrências tais como: não conseguir retornar à própria casa, não se
alimentar pensando que já o fizera, dificuldade em tomar os próprios medicamentos
corretamente e manejar adequadamente seu próprio dinheiro (169,173,174).
Em estudo realizado por Tirney

(175)

com idosos com declínio cognitivo e que

residiam sozinhos verificou-se que 21,6% deles apresentaram algum fator de risco
para acidentes e outros danos apresentando algum tipo de conseqüência. 50%
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desses problemas estavam relacionados ao auto-cuidado, como falta da
alimentação,

desidratação,

problemas

ligados

à

higiene

pessoal,

e

43%

necessitaram de atendimento em serviço de emergência. Outro fator de grande
importância relacionava-se ao descumprimento das orientações dos profissionais de
saúde bem como a ausência de relatos de problemas ao médico.
O fato de morar sozinho também pode dificultar o monitoramento de
mudanças graduais experimentadas pelo idoso, sejam elas funcionais ou
comportamentais. Morar com alguém faz com que essas mudanças possam ser
percebidas e observadas logo de início evitando a instalação de um problema de
maior magnitude (174).
Há de se pensar em desenvolver meios de facilitação para suporte desses
indivíduos que muitas vezes moram sós por falta de opção. É importante o apoio da
rede social envolvendo amigos, vizinhos, comunidade, uma vez que a família pode
não estar por perto ou até mesmo inexistir. Implementar futuros projetos que
desenvolvam na comunidade atos que, formal ou informalmente, habilitem pessoas
a desempenhar papel de cuidadoras, para suporte primário desses idosos

(173)

torna-

se essencial e urgente.
Nossa população idosa de maneira geral carece de rede de serviços
especializados, de saúde e de assistência social para favorecimento de um
envelhecimento saudável, apesar de ser previsto na legislação. Quando analisamos
os recursos oferecidos a essa população específica e a seus familiares, a escassez
se torna mais evidente, colocando-os expostos à própria sorte. Os membros
familiares co-residentes, passam a ser os únicos provedores de cuidado, não
recebendo apoio, ajuda e/ou orientação em grande parte das situações, pois as
políticas públicas não oferecem esse tipo de suporte, e quando em casos isolados
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esse tipo de ajuda acontece, está normalmente associado a projetos assistenciais
ligados a Universidades ou Organizações Não Governamentais. A Estratégia de
Saúde da Família, pode constituir um recurso de ajuda muito importante porém,
ainda não está implantado em todo território nacional, sendo desenvolvida com mais
eficácia em cidades menos populosas.
Embora a proporção de idosos residindo com filhos tenha decrescido da
década de 80 para cá, quando representava cerca de 64,1%(64), esses arranjos
domiciliares ainda são a maioria, tanto para idosos sem quanto para os com declínio
cognitivo, que são os grupos C e D (51,3% e 54,5%, respectivamente). Isso mostra
que os filhos são, ainda, o maior potencial de ajuda aos idosos (61).
Cabe ressaltar que, nem sempre, a co-residência ocorre por necessidade dos
idosos. Recentemente tem sido observada a ocorrência de co-residência por
necessidades econômicas dos filhos, por exemplo, quando o idoso tem sua própria
casa e algum tipo de benefício previdenciário ou ainda um emprego, motivando
assim o adiamento da saída de casa pelos filhos ou ainda permitindo o retorno à
casa dos pais, nos casos de divórcio, viuvez, desemprego e diminuição importante
de renda familiar dos filhos

(64)

. É importante ressaltar que, nessas situações nem

sempre haverá uma maior disponibilidade de auxílio, pois a dinâmica familiar está
alterada gerando outras demandas que podem desviar o potencial de ajuda ao
idoso.
Nos arranjos domiciliares dos grupos B e E

que são intrageracionais,

acredita-se que existam dois fatores de maior importância para sua existência e
manutenção. Nos idosos sem declínio há um maior número de prevalência desse
tipo de arranjo, que somam 31,7% contra 17,7% dos com declínio. Um desses
fatores é o orçamento familiar para garantia de sustento de seus componentes,
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sendo essencial uma renda que possa suprir as necessidades desses idosos. Outro
fator de elevada importância para manutenção desse tipo arranjo é a independência
para as AVD, que pode ser fator determinante, pois à medida que um dos idosos
perde ou tem comprometimento de sua capacidade funcional, a situação passa a
ser especial para o outro idoso, pois deve garantir apoio às demandas assistenciais
que surgem, levando à necessidade de recorrer à ajuda muitas vezes de outros
familiares, a uma reorganização familiar, e na maioria das vezes à co-residência com
filhos.
Em arranjos intrageracionais, de idosos com outros idosos, existe uma
preocupação bastante grande, pois há de se levar em consideração que na vigência
de um desses idosos apresentar um comprometimento funcional, o outro que
também é idoso, pode não ter um bom estado de saúde geral ou não ter condições
físicas para assumir a função de cuidador, sendo ele mesmo um doente em
potencial e expondo a risco sua própria capacidade funcional

(61,176)

. Esse idoso

quando cuidador, além da sobrecarga dessa função, de seu próprio envelhecimento
e possível comprometimento físico, pode enfrentar também sentimento de solidão e
isolamento social (177).
Nos arranjos em que há a presença de netos percebe-se uma tendência de
desvio de recursos dos idosos para a geração mais nova, com prioridade para
esses, podendo os idosos, inclusive, se privarem de itens importantes para si
mesmo em detrimento dos mais novos. Assim, morar com netos pode ser mais
carga do que necessariamente benefício

(64,178)

. Outra ressalva importante no que se

refere à co-residência com netos é a necessidade de muitas vezes o idoso participar
ativamente das tarefas de casa e principalmente no cuidado das crianças

(64,178)

para
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que seus pais possam trabalhar, o que pode também expor esse idoso a riscos de
auto negligenciarem seu estado de saúde.
Quando existe um idoso em um arranjo domiciliar com presença de filhos ou
um arranjo estendido com mais de duas gerações e outros parentes agregados há
de se supor que as demandas apresentadas pelos mesmos fossem melhor
atendidas dado o maior potencial de ajuda disponível, mas não é bem isso que
ocorre. No Estudo SABE

(61)

verificou-se que a ajuda mais expressiva vem dos

arranjos que contavam com a presença de não familiares, provavelmente
cuidadores, entendendo-se que nem sempre viver com a família pode significar ter
as demandas assistenciais adequadamente supridas. Em todos os outros tipos de
arranjos, o atendimento dessas demandas girava em torno de 50% o que mostra
uma grave situação de impossibilidade assistencial familiar.

Tabela 8: Idosos(%) com declínio cognitivo segundo tipo de arranjo domiciliar, dificuldades
para execução de atividades básicas e instrumentais de vida diária e recebimento de
ajuda. Município de São Paulo, 2000.
Dificuldades de AVD
Recebimento de ajuda
apresentadas
Tipo de
ABVD
AIVD
Arranjo
Domiciliar
ABVD
AIVD
Não
Sim
Não
Sim
A

28,1

23,2

65,1

34,9

0,0

100,0

B

3,9

9,0

0,0

100,0

0,0

100,0

C

24,2

24,3

54,3

45,7

9,7

90,3

D

21,1

29,1

15,4

84,6

5,4

94,6

E

13,7

6,6

20,5

79,5

0,0

100,0

F

3,7

2,4

21,9

78,1

0,0

100,0

G

5,2

5,3

15,8

84,2

0,0

100,0

Fonte: Estudo SABE
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Tabela 9: Idosos(%) sem declínio cognitivo segundo tipo de arranjo domiciliar, dificuldades
para execução de atividades básicas e instrumentais de vida diária e recebimento de
ajuda. Município de São Paulo, 2000.
Dificuldades de AVD
Recebimento de ajuda
apresentadas
Tipo de
ABVD
AIVD
Arranjo
ABVD
AIVD
Domiciliar
Não
Sim
Não
Sim
A

12,7

10,0

86,4

13,6

42,7

57,3

B

19,5

20,4

66,0

34,0

65,6

34,4

C

28,3

32,7

57,9

42,1

64,1

35,9

D

27,3

21,6

51,6

48,4

48,2

51,8

E

5,2

6,8

78,8

21,2

67,2

32,8

F

3,5

3,6

80,1

19,9

49,0

51,0

G

3,6

4,9

31,6

68,4

64,7

35,3

Fonte: Estudo SABE

Comparando-se as tabelas 8 e 9 pode-se notar que os idosos com declínio
recebem mais ajuda do que os idosos sem declínio. Nesse grupo, sem dúvida, a
demanda assistencial é mais evidente e, a exigência de cuidados e de atenção, mais
pronunciada. Essa pode ser uma das razões da maior assistência observada. No
grupo sem declínio, no entanto, verifica-se que, apesar de necessária, a ajuda está
muito aquém da necessidade, o que coloca os idosos parcialmente limitados em
maior risco de não assistência. Isso, a nosso ver, deveria direcionar o olhar das
políticas públicas, pois, caso a intervenção não ocorra nessa fase possivelmente
haverá uma evolução para um quadro mais comprometedor gerando maior
assistência e maior comprometimento da qualidade de vida do idoso além de uma
maior sobrecarga familiar.
Na tabela 8 pode-se notar que, para o arranjo domiciliar tipo A, a maior
dificuldade apresentada relacionava-se às ABVDs, porém o oferecimento de ajuda
para essas atividades foi o menor em todos os arranjos. Cabe relembrar que as
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dificuldades nessas atividades implicam em assistência direta de outra pessoa e seu
não atendimento pode comprometer a manutenção da saúde física e da própria vida
da pessoa idosa. Vale ressaltar que o idoso com declínio cognitivo, apresenta maior
número de quedas e incontinências. Quando essas questões são levadas em
consideração, pode-se imaginar que esse idoso está exposto a grandes riscos.
Sendo pequeno o potencial de ajuda e morando só, há chance aumentada para
eventos indesejáveis.
A ocorrência de desnutrição nesses idosos também é um fator importante a
ser considerado

(169,174)

. Se esse idoso, morando só, apresentar dificuldade para

comer, ele incorre no risco de desenvolver desnutrição por exclusiva ausência de
cuidados sendo que essa piorará, e muito, o quadro de confusão mental além de
outros comprometimentos. Como já mencionado, a ajuda nas ABVDs requer a
presença de alguém que auxilie o idoso nas tarefas, que esteja junto dele a maior
parte do tempo, identificando suas dificuldades e oferecendo o auxílio necessário,
fato esse que, quando morando só, o idoso não possui.
Por outro lado, quando são analisadas as AIVDs, verifica-se que a ajuda
oferecida é adequada. Isso mostra que esses idosos contam com uma rede de
apoio, presente e suportiva que, de alguma forma, os supervisiona e auxilia. Vale
lembrar que o auxílio requerido para essas atividades envolve, normalmente, uma
reorganização familiar não sendo necessária a presença premente de alguém que o
acompanhe durante todo o dia, como no caso das ABVDs. São atividades que
podem ser desempenhadas, inclusive, sem a presença do idoso, como por exemplo,
o pagamento de uma conta, uma compra em supermercado, a limpeza de uma casa.
É provável que, esse seja um dos motivos para a ajuda ser maior em relação às
AIVDs do que às ABVDs, pois na ausência de um familiar que resida junto, há um
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preocupação nas pessoas de seu entorno em suprir as demandas relacionadas às
AIVDs, podendo não necessariamente ser um familiar, mas também amigos e até
mesmo vizinhos e pessoas de confiança.
Para o idoso inserido nos tipos de arranjos domiciliares B e E, que são
intrageracionais é interessante notar que, apesar de serem arranjos em que moram
apenas idosos, o potencial de ajuda é total para o grupo B, de 100,0% tanto nas
ABVDs quanto para as AIVDs, enquanto para os idosos sem declínio, a ajuda
declina para apenas em torno de 34,0%. Entre os casais, normalmente há um maior
comprometimento mútuo de ajuda e, na presença de declínio, isso se torna mais
expressivo. É importante ressaltar, no entanto, que esse cônjuge pode e, muitas
vezes está, sobrecarregado tanto física quanto emocionalmente e, necessita de
apoio, para que possa manter esse cuidado. Pouco ou nada existe de suporte para
os cuidadores familiares o que é ainda mais complicado quando se trata de
cuidadores idosos de outros idosos mais comprometidos. Acredita-se que isso deva
ser alvo de atenção especial das políticas públicas.
No grupo E, para os idosos com declínio, o potencial de ajuda é grande
chegando a 79,5% no caso de ABVDs e para as AIVDs é de 100,0%. Esses
achados surpreendem, uma vez que sendo o arranjo formado somente por pessoas
idosas acreditava-se que o potencial de ajuda poderia estar mais limitado, como é
visto entre os idosos sem declínio porém com dificuldades. No entanto, os dados
mostram o contrário. Pode-se imaginar a dificuldade e o grande esforço que é para
esse idoso que exerce a função de cuidador, atender as demandas apresentadas,
como por exemplo, dar um banho, levar ao vaso sanitário e ajudar na locomoção e
mobilização do outro, pois são atividades que exigem intenso esforço físico
podendo ser desgastantes

(179)

. O que se pode inferir é que, nesse grupo, possa
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haver um maior comprometimento entre seus membros e, a ajuda mútua, seja um
compromisso de todos, talvez resultado de valores obtidos em outra época.
No grupo C, onde o idoso mora com o(a) filho(a) verifica-se uma diferença
entre os idosos com e sem declínio. No primeiro grupo há um menor potencial de
ajuda comparativamente ao segundo. A ajuda oferecida às ABVDs não atinge nem
os 50%, sendo o segundo menor, muito aquém do esperado. É válido lembrar que
esse tipo de arranjo é o segundo mais prevalente para os idosos com declínio
cognitivo. O resultado surpreende, dado que se esperava que a ajuda vinda dos
filhos que co-residem com idosos atendessem às demandas apresentadas, porém, o
quadro que se vê não é esse, mostrando que esses idosos mesmo em dificuldades
consideradas básicas, como alimentação e de higiene não estão sendo
adequadamente atendidos.
Entre cuidadores familiares estão em maior número as esposas e filhas,
sendo então a mulher tradicionalmente considerada a cuidadora de idosos dentro do
lar (50,180). Atualmente esse é um motivo de preocupação, uma vez que pela situação
econômica, uma grande parte dessas mulheres está inserida no mercado de
trabalho, pois necessita ajudar na economia de sua família, ou mesmo provém dela
a responsabilidade pelo sustento da casa, fazendo com que esse potencial de ajuda
e oferecimento de assistência fique comprometido

(180)

. Esse idoso que reside com

o(a) filho(a) que trabalha durante todo o dia, pode ficar um longo período só, sem
nenhum tipo de ajuda. Essa pode ser uma possibilidade para esse resultado ter sido
menor do que o esperado e também a ajuda ser menor do que a oferecida aos
outros idosos inseridos em outros arranjos. Alternativas assistenciais como centros
dia, programas de cuidadores formais, etc, poderiam contribuir para mudança nesse
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quadro, pois o que se observa, é que apenas a co-residencia com filhos, não
garante ou se quer melhora o potencial de ajuda oferecida.
O grupo D, que é o arranjo domiciliar mais prevalente entre os idosos com
declínio cognitivo, também apresenta uma das maiores prevalências de dificuldades
na realização de AIVD e ABVD respectivamente. Nesse tipo de arranjo o
oferecimento de ajuda ultrapassa os 80,0% para os dois grupos de atividades. Isso
corrobora alguns estudos que referem que a maior ajuda está diretamente
relacionada com o maior número de co-residentes. O resultado mostra que esses
idosos apresentam dificuldades, e essas estão sendo, em sua maioria, atendidas
por seus familiares. Existe a maior possibilidade de ajuda intergeracional ou de
divisão de tarefas. Outra possibilidade é de serem famílias onde as mulheres não
estão inseridas no mercado de trabalho, exercendo primordialmente as funções de
cuidar das crianças e dos idosos.
Em relação ao arranjo domiciliar do tipo F, onde os idosos residem com netos,
sem a presença de seus filhos a dificuldade apresentada em relação às AVDs é
pequena, não chegando aos 4,0%, o que indica pouco comprometimento funcional
desses idosos. A ajuda oferecida em ABVDs segue o padrão dos demais arranjos,
sendo menor em relação às AIVDs, porém com um oferecimento de ajuda chegando
a 78%, muito diferente do observado entre os idosos sem declínio onde esse arranjo
foi o menos continente às demandas dos idosos. Atualmente não se pode ignorar o
número de netos que vivem com seus avós, muitos deles por situações de morte de
seus pais, vitimados pela violência ou pela AIDS

(64)

. Esses netos podem ser

crianças, limitando o oferecimento de ajuda, principalmente no que se refere às
ABVDs. Quando os mesmos são adolescentes ou mais velhos, pode também
ocorrer uma limitação na ajuda oferecida, uma vez que esses podem estar ocupados
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com estudos e/ou trabalho. Pode ser mais fácil ajudar nas AIVDs do que nas
ABVDs, pois essas atividades podem ser realizadas em momentos de folga ou
descanso, como por exemplo, arrumar uma casa e fazer uma compra. Isso talvez
explique o oferecimento de ajuda nessas atividades ter chegado a 100,0%.
Menos de 5% dos idosos com dificuldades para ABVD e AIVD estão inseridos
no arranjo domiciliar onde há a presença de um não familiar (Grupo G). Verifica-se,
no entanto, que a ajuda oferecida é elevada (84,2%) nas ABVDs, porém, maior
ainda nas AIVDs. Provavelmente por ser mais fácil auxiliar em alguma tarefa do que
ter que se manter supervisionando e ajudando em tempo integral, uma vez que os
“não familiares” podem ser, por exemplo, pessoas contratadas que muitas vezes
permanecem junto ao idoso em grande parte do dia, explicando o alto oferecimento
de ajuda mesmo em ABVDs, diferente e superior à ajuda nas mesmas atividades
nos idosos sem declínio cognitivo.
Para as AIVDs, se esse não familiar, for uma pessoa contratada, mesmo não
permanecendo junto do idoso durante todo o dia, a ajuda consegue ser oferecida e a
demanda atendida, pois como já discutido, há alguém disponível para preparar sua
refeição, arrumar e limpar sua casa, fazer uma compra, o que pode talvez explicar
essa ajuda de 100,0%.
Analisando e comparando as tabelas dos idosos com e sem declínio
cognitivo, nota-se um maior atendimento às demandas assistenciais aos idosos com
declínio cognitivo, surpreendendo em algumas situações, como no caso de idosos
com outros idosos, indicando um enorme esforço, por parte desse cuidador, que
muitas vezes pode também apresentar alguma limitação.
Deve-se ressaltar que o cuidado exigido pelo idoso dementado é especial e
com maior sobrecarga do cuidador. Esse idoso possui mais limitações e,
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normalmente,

maiores

comorbidades.

Requerem

atenção

permanente

pois

representam risco para si mesmos. A ajuda oferecida a eles pode ser maior, quando
comparada ao outro grupo, pelo fato da família perceber a dificuldade não só
funcional, relacionada ao desempenho físico, mas também pelo fato desse idoso ser
totalmente dependente, no que diz respeito também à consciência de ser e estar, à
dificuldade de entendimento e comunicação, o que pode dificultar até mesmo um
pedido de ajuda, indicando e confirmando que a família é a primeira fonte de
cuidados e a primeira a reconhecer os déficits apresentados.
Isso confirma dados já encontrados em outro estudo(181) que mostra que a
maior dependência é, de alguma forma protetora aos idosos. Quanto mais
dependente ele é, possivelmente mais atento estão os que o circundam e assim
podem atendê-lo mais prontamente quando necessário. Isso em si é muito positivo.
O que preocupa é exatamente o oposto. Os idosos medianamente comprometidos
são menos assistidos e, em maior risco de não ajuda, tornando-os mais vulneráveis
a agravos e intercorrências possivelmente evitáveis ou postergáveis. Isso deve ser
considerado na organização dos programas assistenciais no que diz respeito à
priorização dos atendimentos.
Na análise de demandas, buscou-se verificar se a doença poderia estar
associada a uma modificação na co-residência. Assim buscou-se verificar como
residiam esses idosos 5 anos antes da entrevista.
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Tabela 10: Idosos (%) segundo presença de declínio cognitivo e situação de moradia há 5
anos. Município de São Paulo, 2000.
Situação de moradia há 5 anos
Só
cônjuge
Como vivia há 5 anos

com filho casado
com filho solteiro
com outro familiar
com outro não familiar

Sem declínio

Com declínio

5,9

6,7

61,8

64,4

13,3

25,2

49,4

30,5

22,2

24,3

3,4

5,0

Fonte: Estudo SABE

Tabela 11: Idosos (%) segundo presença de declínio cognitivo e mudança de situação de
moradia nos últimos 5 anos. Município de São Paulo, 2000.
Motivo da mudança

Sem declínio

Com declínio

Econômica (filho)

6,8

5,5

Separação conjugal (filho)

9,5

0,0

União conjugal (filho)

33,8

20,5

Cuidar de crianças

5,8

0,0

Econômicas

7,0

1,3

Separação conjugal

3,1

5,5

Falecimento

33,4

42,2

Se sentia só

1,1

0,0

Precisa de ajuda

2,8

8,1

Ficou doente

3,0

14,6

Outro

19,1

24,9

Fonte: Estudo SABE

Nota-se que a maior parte dos idosos, nos dois grupos, há 5 anos residiam
com o cônjuge, fato esse modificado muito provavelmente por motivo de viuvez, uma
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vez que o motivo de mudança por falecimento foi o mais prevalente entre todos,
mais acentuadamente entre os idosos com declínio cognitivo(42,2%).
Isso também deve contribuir com o aumento do número de idosos vivendo
sós. Há 5 anos 5,9% dos idosos sem declínio estavam nessa situação e 6,7% dos
idosos com declínio, passando para 12,8% e 22,6%, respectivamente.
Não houve grande mudança em arranjos de idosos com declínio que moram
com filhos se comparado com os arranjos de 5 anos antes, ou seja, apesar da
diminuição desse tipo de arranjo, ainda é a família, representada principalmente
pelos filhos, a principal referência de apoio ao idoso quando necessário.
O tipo de arranjo com não familiar permaneceu quase inalterado, reforçando a
impressão de que esse membro deve ser na maioria das vezes alguém contratado, o
que dificulta muitas vezes essa possibilidade pelo alto custo que pode representar
para idoso ou sua família.
Os motivos “ficou doente” e “precisa de ajuda”, dois indicativos de uma saúde
mais fragilizada, somam 22,7%, e podem estar associados ao declínio instalado.
Observa-se que nos 5 anos anteriores a esse estudo, ocorreram algumas
modificações e reorganizações dos arranjos, mas não se pode afirmar que essas
mudanças se devem ao fato do aparecimento do declínio cognitivo, apesar de saber
que o declínio e a demência, bem como os fatos que os acompanham, tais como as
comorbidades e a deterioração de sua capacidade funcional, podem trazer grande
impacto e desequilíbrio da estrutura familiar.
Esse impacto muitas vezes surge quando a demanda de cuidados é muito
grande e os recursos insuficientes ocasionando sobrecarga de um único cuidador,
inabilidade ou desconhecimento para o cuidado, falta de suporte e orientação ao
cuidador falta de resolução de problemas, agravamento de situações familiares
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conflitantes

(176,179)

. Sem dúvida, esse fato será refletido nos membros da família em

forma de tensão o que implicará na qualidade da assistência prestada.

Tabela 12: Idosos(%) segundo presença de declínio funcional e ajuda recebida por filhos(as) e
irmãos(ãs) que não residem na mesma casa. Município de São Paulo, 2000.
Tipo de ajuda
Com dinheiro
Transporte,
tarefas de casa
Dando alimentos,
roupas, etc

Companhia

Outro

Filhos

Sem declínio
54,2

Com declínio
59,7

Irmãos e irmãs

4,8

2,4

Filhos

32,9

67,9

Irmãos e irmãs

2,6

0,0

Filhos

48,6

69,7

Irmãos e irmãs

6,5

2,6

Filhos

38,1

56,7

Irmãos e irmãs

14,2

5,6

Filhos

36,6

73,2

Irmãos e irmãs

20,3

7,8

Fonte: Estudo SABE

Verifica-se que o tipo de ajuda recebida de filhos que não moram na casa
difere entre idosos sem e com declínio cognitivo. A primeira impressão é a de que a
ajuda recebida pelos idosos com declínio é maior. Eles recebem com maior
prevalência ajuda relacionado a “outro” (73,2%) o dobro dos idosos sem declínio
36,6%. Essa ajuda compreende: pagamento de empregada, remédios, plano de
saúde, etc.
O segundo maior auxílio recebido é em relação a recebimento de gêneros de
consumo, como alimentos e roupas entre outros (69,7%), seguido de transporte e
ajuda nas tarefas de casa (67,9%), dinheiro (59,7%) e companhia (56,7%).
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Entre os idosos sem declínio, o recebimento de ajuda dos filhos que não
moram na casa é menor, ultrapassando em 50% apenas no que se refere à ajuda
em dinheiro (54,2%). Nessas situações há possibilidade desse idoso trabalhar,
manter uma convivência social e em comunidade e também de possuir menos
dificuldades para execução de AVD.
A ajuda recebida por irmãos que não moram na mesma casa é pouco
expressiva, aumentando apenas nos idosos sem declínio cognitivo no que se refere
a “outro” e “a companhia”. Irmãos e irmãs desses idosos devem estar em faixas
etárias próximas, ou seja, devem também ser idosos, com potencial de ajuda
reduzido, podendo também como o próprio idoso, apresentar dificuldades.
De um modo geral, observa-se que os filhos dos idosos com declínio auxiliam
mais que os sem declínio sendo que o mesmo não ocorre entre os irmãos. Isso
reforça que os filhos ainda são a principal fonte de cuidados e suporte, preocupando
ainda mais a organização de futuros serviços dado que essa rede assistencial está
sendo cada vez menos expressiva.
Com vistas a isso, buscou-se verificar outros auxílios recebidos, como apoio
comunitário, por exemplo.
Tabela 13: Idosos(%) segundo presença de declínio cognitivo e assistência recebida de
Instituição ou Organização de Apoio da comunidade. Município de São Paulo, 2000.
Tipo de Instituição de Apoio

Sem declínio

Com declínio

Serviço de Bem-Estar Social

0,4

0,0

Centro de Idosos

0,6

0,0

Serviços de Cuidador em casa

0,1

0,0

Igreja ou Templo

2,2

2,4

Outro

0,2

0,0

Não

96,7

97,6

Fonte: Estudo SABE
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Observa-se que a ajuda recebida, para os dois grupos é pouco ou nada
expressiva sendo ainda menor entre os idosos com declínio que, teoricamente, mais
necessitariam. Esse resultado permite analisar o tamanho da carência assistencial
em que vivem os idosos. Nenhum tipo de ajuda, de qualquer que seja a instituição
ou organização, chega a 5%.
Esse apoio social é considerado informal, pois vem de recursos da
comunidade, podendo oferecer desde companhia e expressões de afeto e amor,
como também fornecer orientações e informações a respeito da saúde além de
ajuda

concreta, como

provimento

de

necessidades

materiais

e

ajuda em

dinheiro (182).
O fato
isolamento

de cuidar

(169)

de

um

idoso

portador

de

demência pode gerar

do cuidador, que fica absorvido nas funções de auxílio e/ou

supervisão ao idoso com declínio cognitivo durante as 24 horas, o que dificulta ou
até mesmo não permite sua participação nas atividades sociais e em serviços
oferecidos pela comunidade. O mesmo acontece com o idoso. Ora, se o idoso e seu
cuidador não participam desse tipo de intercâmbio social, a probabilidade de
acontecer reciprocidade é remota

(182)

, ou seja, o auxílio dispensado pelas

organizações atende, na maioria das vezes, aos membros que são participantes de
suas atividades.
Fica então mais clara a necessidade de se criar subsídios que possam dar
apoio à família e cuidador, pois eles realmente são os principais provedores das
necessidades desses idosos.
Programas de orientação e apoio aos cuidadores, com envolvimento da
família e comunidade devem ser amplamente implementados pelas políticas
públicas. Caso contrário, há risco inclusive do cuidador também se tornar um
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paciente, uma vez que, está exposto a riscos de depressão e estresse por
sobrecarga, além do fato de muitos deles também serem idosos (54,176).
Os grupos de apoio são de grande relevância aos cuidadores e familiares,
sendo capazes de proporcionar alívio emocional, diminuição de estresse,
depressão, angústia e ansiedade (177,179). Esses grupos podem ter ações sob a forma
de orientação e apoio por parte de profissionais da área de saúde, por atendimento
no domicílio ou ainda por serviço de cuidador substituto (176,177).
Os resultados foram, em seguida, submetidos à análise de Regressão
Logística Multinomial buscando conhecer as razões de risco relativas para o
recebimento de ajuda.
Tabela 14: Resultados da Regressão Logística Multinomial para Atividades Básicas de
Vida Diária (ABVD) segundo o desfecho “tem dificuldade e recebe ajuda”
Grupo comparado : “Não tem dificuldade nas ABVDs”
Observações = 1818

Pseudo R2 = 0,0852
Razão Relativa de
Riscos
RRR

VARIÁVEL INDEPENDENTE
Nome

Referência

P < 0,0001

Contraste

P

SIGNIFICÂNCIA
A 5%

Idade

60 a 74

75 e +

3,24

0,000

*

sexo

masculino

feminino

1,20

0,000

*

Escolaridade

Até 3 anos

Mais de 3 anos

1,12

0,393

Detério

Todos os demais valores
b09<=12eb11>=6
diferentes do contraste

2,42

0,000

Renda

Até 2º quintil

Acima do 2º quintil

-2,53

0,011

Filhos

Até 2 filhos

3 filhos e mais

1,32

0,051

Doenças

Nenhuma doença

Uma
ou
doenças

2,14

0,000

Arranjo B

1,24

0,350

Arranjo C

1,47

0,054

2,20

0,000

Arranjo E

1,35

0,350

Arranjo F

1,54

0,125

Arranjo G

2,33

0,011

mais

Arranjo D
Não pertence ao arranjo

Fonte: Estudo SABE

*

*

*

Pertence ao arranjo

*
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Quando são consideradas as dificuldades apresentadas para o desempenho
das ABVDs e comparado o grupo “tem dificuldade e recebe ajuda” com o grupo que
refere não apresentar dificuldades, verifica-se que:
a) Ser mais idoso multiplica em 3,24 a chance do indivíduo ter dificuldade e
receber ajuda;
b) Ser do sexo feminino aumenta a chance em 1,20 do idoso ter dificuldade e
receber ajuda;
c) Ter declínio cognitivo multiplica a chance por 2,42;
d) Ter tido uma ou mais doenças multiplica por 2,14;
e) Pertencer ao arranjo D, trigeracional, multiplica por 2,20 a chance de
receber ajuda;
f) Pertencer ao arranjo G (presença de não familiar) multiplica por 2,33 a
chance de receber ajuda.
O auxílio fornecido para essas atividades requer, necessariamente, a
presença de um cuidador, familiar ou não.
Portanto, quanto mais idoso, maior a chance de receber ajuda para o
desempenho das ABVDs, assim como ser do sexo feminino.
Como já discutido, o idoso com declínio cognitivo é um idoso com maior
chance de riscos e maior dificuldades. O declínio cognitivo por si é um preditor para
o aumento da chance de recebimento de ajuda. Dado esse, também visto na análise
de freqüências. O que permite concluir que o idoso com declínio realmente é mais
vulnerável, e, quanto maior essa vulnerabilidade, maior é a chance do recebimento
de ajuda. Lembrando que o declínio cognitivo também é mais prevalente nos
indivíduos de maior faixa etária.
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Residir no grupo D, que são os arranjos com filhos e netos, também aumenta
a chance de receber ajuda, relembrando que é o grupo mais freqüente nesses
idosos. Esse arranjo é o que mais possui co-residentes, corroborando estudos que
indicam que a maior ajuda está relacionada ao número de pessoas co-residindo.
Mas isso também é fator que gera preocupação, uma vez que há a tendência de
diminuição no tamanho das famílias.
Pertencer ao grupo G também aumenta a chance desse idoso em receber
ajuda para o desempenho das ABVDs, reforçando a importância de ter um membro
não familiar co-residindo, sendo esses dados coincidentes com os idosos de forma
geral mostrados pelo Estudo SABE. Isso permite acreditar na importância de
implementação de políticas públicas que invistam nesse tipo de serviço e
assistência.
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Tabela 15: Resultados da Regressão Logística Multinomial para Atividades Básicas de Vida
Diária (ABVD) segundo o desfecho “tem dificuldade e não recebe ajuda”
Grupo comparado : “Não tem dificuldade nas ABVDs”
Observações = 1818

Pseudo R2 = 0,0852
Razão
Relativa de
Riscos
RRR

VARIÁVEL INDEPENDENTE
Nome

Referência

P < 0,0001

Contraste

P

Idade

60 a 74

75 e +

1,02

0,922

Sexo

Masculino

feminino

1,59

0,032

Escolaridade

Até 3 anos

Mais de 3 anos

0,913

0,594

Detério

Todos os demais valores
b09<=12eb11>=6
diferentes do contraste

<0,00

1,000

Renda

Até 2º quintil

Acima do 2º quintil

1,40

0,157

Filhos

Até 2 filhos

3 filhos e mais

1,25

0,324

Doenças

Nenhuma doença

Uma
ou
doenças

1,86

0,031

Arranjo B

1,14

0,600

Arranjo C

0,86

0,545

0,56

0,152

Arranjo E

1,08

0,855

Arranjo F

0,74

0,600

Arranjo G

0,22

0,148

mais

Arranjo D
Não pertence ao arranjo

SIGNIFICÂNCIA
A 5%

*

*

Pertence ao arranjo

Fonte: Estudo SABE

Quando são consideradas as dificuldades apresentadas para o desempenho
das ABVDs e comparado o grupo “tem dificuldade e não recebe ajuda” com o grupo
que refere não apresentar dificuldades, verifica-se que:
a) Ser do sexo feminino multiplica as chances de ter dificuldades ABVD e não
receber ajuda por 1,59;
b) Ter tido uma ou mais doenças multiplica essa chance por 1,86.
Na análise dos arranjos, nenhum resultado encontrado foi significativo, onde
pode-se inferir que todos os arranjos, com algumas diferenças, apresentam
dificuldades em oferecer ajuda para esse grupo específico.
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Quando são consideradas as Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs),
ou seja, aquelas que requerem uma reorganização familiar para o oferecimento de
suporte e não necessariamente a presença permanente de um cuidador verifica-se:

Tabela 16: Resultados da Regressão Logística Multinomial para Atividades
Instrumentais de Vida Diária (AIVD) segundo o desfecho “tem dificuldade e recebe ajuda”
Grupo comparado : “Não tem dificuldade nas AIVDs”
Observações = 1818

Pseudo R2 = 0,1545

VARIÁVEL INDEPENDENTE
Nome

Referência

Contraste

P < 0,0001
Razão
Relativa de
Riscos
RRR

P

SIGNIFICÂNCIA
a 5%

Idade

60 a 74

75 e +

5,39

0,000

Sexo

masculino

feminino

0,89

0,458

Escolaridade

Até 3 anos

Mais de 3 anos

0,79

0,101

Detério

Todos os demais valores diferentes
b09<=12eb11>=6
do contraste

**

**

**

Renda

Até 2º quintil

Acima do 2º quintil

0,50

0,000

*

Filhos

Até 2 filhos

3 filhos e mais

1,24

0,132

Doenças

Nenhuma doença

Uma ou mais doenças

2,74

0,000

Arranjo B

1,55

0,054

Arranjo C

1,79

0,004

*

2,89

0,000

*

Arranjo E

1,35

0,328

Arranjo F

1,15

0,542

Arranjo G

2,55

0,011

Arranjo D

Não pertence ao arranjo

*

*

Pertence ao arranjo

*

Fonte: Estudo SABE
** Cálculos prejudicados. Há apenas um individuo na amostra com declínio cognitivo e que não tem
dificuldade AIVD. Isto torna impossível calcular as medidas de variabilidade necessárias.

Quando são consideradas as dificuldades apresentadas para o desempenho
das AIVDs e comparado o grupo “tem dificuldade e recebe ajuda” com o grupo que
refere não apresentar dificuldades, verifica-se que:
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a) Ser mais idoso multiplica a chance de ter dificuldades em AIVDs e receber
ajuda em 5,39 vezes;
b) Ter melhor renda multiplica as chances de ter dificuldades e receber ajuda
por 0,5 . Isto é, diminui pela metade.
c) Ter tido uma ou mais doenças multiplica essa chance por 2,74;
d) Pertencer ao grupo D multiplica a chance por 2,89;
e) Pertencer ao arranjo C multiplica por 1,79 essa chance;
f) Pertencer ao arranjo G multiplica por 2,55.
Portanto, novamente a idade aparece com maior chance de ter dificuldade,
porém agora nas AIVDs, e também maior chance de receber ajuda.
A possibilidade de comorbidades também aumenta a chance de ter
dificuldades e de receber ajuda nas AIVDs. As doenças associadas aumentam ainda
mais a demanda de cuidados e expõe com maior magnitude a riscos, tornando esse
idoso mais vulnerável, novamente entrando no ciclo de quanto maior a
vulnerabilidade maior a chance de receber ajuda.
Fazer parte dos grupos D e C também aumenta essa chance, e esses
arranjos são os primeiro e

segundo mais freqüentes entre esses idosos com

declínio, e que também inclui filhos, confirmando serem eles a maior fonte de apoio
ao idoso. Mas, novamente gerando preocupação pelo fato da diminuição do
tamanho das famílias, o que pode se tornar daqui há poucos anos um efeito caótico,
com toda a possibilidade que essa mudança pode representar.
O grupo G aparece mais uma vez, agora nas AIVDs como chance para
aumento de recebimento de ajuda. Como discutido anteriormente, um membro não
familiar co-residindo parece favorecer a ajuda ofertada, tanto para ABVDs quanto
para AIVDs, podendo alertar para que possa ser esse o caminho no direcionamento
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de programas para atendimento dessa população, que pode incluir por exemplo, um
programa de cuidadores formais.
Chama a atenção ainda, o fato de quanto maior for a renda, menor é a
chance de recebimento de ajuda, o que parece fazer sentido, que, quanto mais
dinheiro se tem, decresce a oferta de ajuda.
Tabela 17: Resultados da Regressão Logística Multinomial para Atividades
Instrumentais de Vida Diária (AIVD) segundo o desfecho “tem dificuldade e não recebe ajuda”
Grupo comparado : “Não tem dificuldade nas AIVDs”
Observações = 1818

Pseudo R2 = 0,1545
Razão
Relativa de
Riscos
RRR

VARIÁVEL INDEPENDENTE
Nome

Referência

P < 0,0001

Contraste

P

SIGNIFICÂNCIA
a 5%

Idade

60 a 74

75 e +

2,05

0,000

*

Sexo

masculino

feminino

0,28

0,000

*

Escolaridade

Até 3 anos

Mais de 3 anos

0,92

0,549

Detério

Todos
os
demais
valores diferentes do b09<=12eb11>=6
contraste

**

**

Renda

Até 2º quintil

Acima do 2º quintil

0,84

0,213

Filhos

Até 2 filhos

3 filhos e mais

0,97

0,845

Doenças

Nenhuma doença

Uma
ou
doenças

1,13

0,353

Arranjo B

2,11

0,001

*

Arranjo C

2,15

0,000

*

2,53

0,000

*

2,04

0,013

*

Arranjo F

1,05

0,839

Arranjo G

3,44

0,001

Arranjo D
Arranjo E

Não
pertence
arranjo

ao

mais

**

Pertence ao arranjo

*

Fonte: Estudo SABE
** Cálculos prejudicados. Há apenas um individuo na amostra com declínio cognitivo e que não tem
dificuldade AIVD. Isto torna impossível calcular as medidas de variabilidade necessárias.

Quando são consideradas as dificuldades apresentadas para o desempenho
das AIVDs e comparada com o grupo “tem dificuldade e não recebe ajuda” com o
grupo que refere não apresentar dificuldades, verifica-se que:
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a) Ter mais de 75 anos multiplica a chance de ter dificuldade e não receber
ajuda em 2,05;
b) Neste caso, ser do sexo feminino diminui a chance ao contrário dos
anteriores. Ser mulher multiplica a chance por 0,28 de ter dificuldades AIVD e
não receber ajuda;
c) todos os arranjos domiciliares menos o F multiplicam a razão de riscos de
pertencer à categoria ter dificuldades AIVDs e não receber ajuda.
A idade avançada aumenta a chance de ter dificuldade em AIVD e não
receber ajuda.
O dado sobre o sexo feminino é curioso no que tange a diminuição de
chance de ter dificuldade e não receber ajuda.
Em relação aos grupos domiciliares é interessante que nenhum tipo de
arranjo, exceto o F, aumentam a chance de não receber ajuda nas AIVDs.

92

5 CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu conhecer a população de idosos no Município de
São Paulo com declínio cognitivo acentuado, que provavelmente podem ser
portadores de demência ou outro transtorno associado, e suas características sócio
demográficas, condições de saúde, demandas assistências, ajuda recebida e rede
de apoio.
Esses idosos são em sua maioria do sexo feminino, em faixa etária mais
avançada, com menor nível de escolaridade, possuem mais comorbidades, e dentre
as doenças concomitantes, a com maior prevalência é a hipertensão arterial. Outro
fato importante diz respeito à gravidade, mostrando que esses idosos possuem mais
incontinências, urinária e fecal, e também com mais eventos de quedas nos últimos
doze

meses.

Isso

mostra

que

esses

idosos

correm

maior

risco

para

institucionalização, uma vez que isso gera aumento da demanda de cuidados.
Em relação à funcionalidade, esses idosos possuem maiores limitações,
quando comparados com idosos sem declínio cognitivo, tanto em ABVD quanto em
AIVDs, sendo nessa mais acentuada, aparecendo na grande maioria desses idosos
algum tipo de dificuldade para esse tipo de atividade. Os arranjos domiciliares que
aparecem com maior prevalência são aqueles que envolvem a presença de filhos,
que são os grupos D e C, em primeiro e segundo lugar respectivamente, e em
tterceiro lugar aparece o arranjo A, em que o idoso mora só.
Quanto a ajuda oferecida, pode-se notar que ela é bem maior do que para os
idosos sem declínio cognitivo, chegando muitas vezes a 100.0%, principalmente em
relação às AIVDs, e, para as ABVDs essa ajuda chega a 100,0% apenas no grupo
B, onde reside apenas o casal. Isso pode ser pela percepção, por parte de quem
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cuida e da família, da fragilidade a qual esse idoso apresenta e também por estar
mais exposto a riscos.
As razões que aumentam a chance para receber ajuda, tanto em ABVDs
quanto em AIVDs são: ter idade mais avançada, ser portador de uma ou mais
comorbidades, residir no grupo domiciliar D. Para chance aumentada de receber
ajuda em ABVD aparece ainda o declínio cognitivo e fazer parte do arranjo domiciliar
G.
Importante sobre a chance de não recebimento de ajuda, é o fato da renda
ser maior, indicando que os mais abastados correm um maior risco de não
recebimento de ajuda quando em situações de limitação funcional.
Chama a atenção o fato da totalidade de cuidado prestada pela família,
corroborando ser ela a responsável pelo cuidado ao idoso, quase sem nenhum
respaldo ou atenção por parte de organização, quer seja governamental ou não,
ficando essa parcela de idosos e familiares a mercê de sua própria sorte.
Essa população específica, talvez por terem uma demanda assistencial e uma
exigência de cuidados mais evidenciada possui uma maior chance de recebimento
de cuidados, principalmente de grupos domiciliares com maior número de coresidentes, coincidindo com a literatura. Fica evidente também com os resultados
que os idosos que se encontram parcialmente limitados, estão expostos a um maior
risco de evolução para quadros de comprometimentos que exigem maior
assistência, como também piora da qualidade de vida, tanto de si mesmos quanto de
seus familiares, devendo ser indicadores para as políticas públicas.
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