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Introducao: O processo fisiológico de envelhecimento pode afetar o sistema nervoso central e reduzir a capacidade intelectual, lesando
funções de memória, raciocínio lógico, orientação espacial, entre outros. Sabe-se que as alterações cognitivas são muito frequentes entre
os idosos, especialmente os institucionalizados.

Objetivos: Conhecer o perfil cognitivo desses sujeitos é imprescindível para propor ações que possam impactar positivamente na
qualidade de vida dos mesmos. O objetivo desse estudo foi realizar uma triagem cognitiva dos idosos institucionalizados da região
metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Método: Este trabalho faz parte de um estudo maior em fase de conclusão, sobre qualidade de vida de indivíduos que vivem em
Instituições de longa permanência para idosos (ILPI), aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da PUC Minas, sob aparecer número
817 (CAAE: 3147114.4.0000.5137). O instrumento proposto foi o Mini-exame do Estado Mental (MEEM), ferramenta mais utilizada no
Brasil e no mundo, tanto na prática clínica quanto em pesquisa para avaliação da função cognitiva de idosos, inclusive dos
institucionalizados. O MEEM foi aplicado em 328 idosos, aleatoriamente sorteados, e o resultado foi dado segundo os pontos de corte
sugeridos por Bertolucci et al (1994).

Resultados: Os idosos eram provenientes de 48 ILPI, de 20 cidades da RMBH, sendo 62,2% das instituições de natureza filantrópica.
Em relação ao sexo, 55,5% eram do sexo feminino e 44,5% masculino. A média de pontos obtida por esses idosos no MEEM foi 14,6
(±7,6) pontos, variando de 0 a 30 pontos. Usando os pontos de corte adotados, 201 idosos foram reprovados, ou seja, 61,3% dos
avaliados. A média do MEEM dos reprovados foi de 10,3 pontos (±5,9) e 60,2% deles eram do sexo feminino.

Conclusão: Esses resultados trazem à tona a importância de se implementar intervenções que visem a preservar/maximizar as funções
cognitivas dos idoso tendo como foco a melhora da sua qualidade de vida."
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