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Resumo
Objetivo – Comparar o perfil sóciodemográfico de idosos institucionalizados com e sem a doença de Alzheimer (DA). Métodos –
Estudo transversal do qual participaram 201 idosos residentes em quatro instituições de longa permanência (ILP) públicas, divididos
em grupo experimental (GE) com 20 idosos portadores de DA e grupo controle (GC) com 181 idosos sem a doença. Foram obtidos os
dados sócio demográficos sexo, idade e tempo de institucionalização e descrita à prevalência de doenças crônicas. Resultados – A
maioria dos residentes era do gênero feminino em ambos os grupos, o GE apresentou maior idade (p=0,002) e menor tempo de insti-
tucionalização (p=0,01) nas ILP. A doença de maior prevalência foi a hipertensão arterial sistêmica (46%). Conclusão – Os idosos ins-
titucionalizados portadores de DA apresentam idade mais avançada e menos tempo de permanência que os idosos residentes nas ILP
sem a doença.

Descritores: Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Saúde do idoso; Doença de Alzheimer.

Abstract
Objective – To comare the sociodemographic profile of institutionalized elderly with and without Alzheimer’s disease (AD). Methods –
Cross-sectional study which involved 201 elderly residents in four long-term institutions (ILP) public, devided into an experimental
group (EG) of 20 elderly patients with AD and control group (CG) with 181 older people without the desease. Sociodemographic
gender, age and length of institutionalization and described the prevalence of chronic disease data were obtaines. Results – The majority
of residents were female in both groups, the SG had higher age (p=0.002) and shorter duration of institutionalization (p=0.01) in the
ILP.The disease most prevalent was hypertension (46%). Conclusion – The institutionalized elderly patients with AD have older and
less time remaining than the elderly residents in the ILP without the disease.

Descriptors: Age; Institution Long Term Elderly; Elderly health; Alzheimer’s disease

Introdução
O envelhecimento populacional representa um dos

maiores desafios à saúde pública, principalmente em-
países onde há situações de pobreza e grande desi-
gualdade social1-2. O aumento na proporção de idosos
com incapacidade e fragilizados, a redução da dispo-
nibilidade de cuidado familiar, assim como a inexis-
tência de serviços de apoio social e de saúde, o alto
custo do cuidado domiciliar, moradias com espaço fí-
sico reduzido e estruturas com riscos para quedas e a
violência contra o idoso são considerados fatores de
risco para a institucionalização3-4.

A tendência é o aumento da demanda por instituições
de longa permanência para idosos (ILPI) no Brasil, em-
bora as políticas priorizem a família como signatária
do cuidado ao idoso3,5. Entretanto, residir em uma ILPI
leva a um restabelecimento da vida na sua integrali-
dade, o que, para quem vivencia o envelhecimento
pode ser um evento por demais complexo5-6.

A sensação de desamparo muitas vezes desencadeada
pela institucionalização pode gerar um comportamento
dependente em diferentes graus, devido à dificuldade
na aceitação e adaptação das novas condições de vida,

sendo comuns a desmotivação e o desencorajamento7-8.
Podem ocorrer também situações em que os cuidados
estimulem a dependência, pois são realizadas ações que
os idosos poderiam desempenhar7-8.

A longevidade da população mundial trouxe à tona
doenças de natureza crônica. Dentre essas doenças de-
generativas destacam-se as alterações cardiovasculares
e as demências, como a doença de Alzheimer (DA)9-10.
Esse tipo de demência provoca a atrofia do tecido ce-
rebral, e representa a 4ª causa de óbito na América do
Norte dentre idosos de 75 a 84 anos11-13.

Estudos recentes14-15 apontaram que a DA tem parti-
cular importância devido às limitações que impõe ao
doente, agravando todas aquelas perdas já esperadas
com o envelhecimento como a perda progressiva das
habilidades de raciocinar e memorizar, afeta as áreas
cerebrais relacionadas à linguagem, produz alterações
de comportamento e a capacidade da pessoa para cui-
dar de si mesma, produzindo grande dependência.

Nesse contexto, entendendo a institucionalização
como um dos possíveis fatores que podem agravar as
perdas físicas e funcionais do envelhecimento, espe-
cialmente em indivíduos portadores de DA, a presente



investigação teve como objetivo comparar o perfil só-
ciodemográfico de idosos institucionalizados com e
sem a doença de Alzheimer.

Método
Trata-se de um estudo transversal, realizado com 201

idosos residentes em quatro instituições públicas de
uma cidade de grande porte do interior do Estado de
São Paulo, divididos em dois grupos: grupo experimen-
tal (GE) composto pelos idosos portadores de DA e
grupo controle (GC) formado pelos residentes que não
possuíam a doença. A diferença no tamanho amostral
dos grupos se deveu a baixa prevalência de idosos com
DA nas instituições analisadas.

Os critérios de inclusão para participar do estudo
foram ter idade igual ou superior a 60 anos de ambos
os sexos. Os critérios de exclusão foram: pacientes
impossibilitados de se comunicar verbalmente, os
que se recusassem a participar ou não aceitassem as-
sinar o termo de consentimento, os idosos que esta-
vam hospitalizados durante o período de coleta de
dados e os residentes que apresentaram idade inferior
a 60 anos.

Foi delineada a caracterização da população por meio
dos dados sóciodemográficos como sexo, idade, tempo
de institucionalização e a analisada a prevalência de
doenças crônicas, obtidas pela ficha institucional do
idoso. Foi utilizado como critério para confirmação da
presença da DA, laudo ou diagnóstico médico anexado
ao prontuário do idoso, constante da ficha institucional.

Para caracterização da população foi utilizado o mé-
todo estatístico descritivo e os resultados foram apresen-
tados em valores de média desvio-padrão, números ab-
solutos e percentuais. A normalidade dos dados foi
verificada por meio do teste de KolmogorovSmimov.
Para comparação dos dados sócio-demográficos sexo e
tempo de institucionalização entre os grupos GE e GC
foi aplicado o teste t de Student para dados não pareados
ou o teste de Mann-Whitney, dependendo da normali-
dade dos dados. Diferenças nesses testes foram consi-
deradas estatisticamente significativas quando o valor
de p foi menor que 5% (p<0,05). O programa estatístico
utilizado foi o Software GraphPadInStatversion 2.00.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa (CEP) da Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (FAMERP) sob parecer nº 141/2009. Os idosos
investigados assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido, segundo a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde e as instituições assinaram um termo
de anuência, concordando com a realização do estudo.

Resultados
Foram avaliados 201 idosos, dos quais 20 eram porta-

dores de DA e formaram o GE, enquanto 181 não tinham
diagnóstico médico da doença e compuseram o GC.

Os dados sociodemográficos evidenciaram que a
maioria dos idosos era do sexo feminino em ambos os
grupos e que houve diferença estatisticamente signifi-
cativa para idade (p=0,002) e tempo de institucionali-

zação (p = 0,01), onde o GE apresentou maior idade e
menor tempo de permanência nas ILPI (Tabela 1).

Tabela 1. Características sócio demográficas dos idosos insti-
tucionalizados.

  Variáveis GE GC p-valor

  Sexo 08 84
  Feminino 12 97
  Idade (em anos) 81,8±8,79 75,7±8,35 0,0026*
  Tempo de 
  institucionalização
  (em meses) 32,60±27,35 89,11+102,21 0,0174t

GE = grupo experimental; GC = grupo controle;
•teste t não pareado; tteste de Mann-Whitney.

Em relação à presença de doenças crônicas, foram
identificadas doenças dos sistemas músculo-esquelético,
cardiovascular, digestório, neurológico, metabólico, dis-
túrbios psiquiátricos, entre outros, sendo que estas doen-
ças não foram analisadas por grupos, e sim analisando a
amostra (201 idosos) do total. A doença de maior preva-
lência (46%) foi a hipertensão arterial sistêmica (HAS)
confome o Gráfico 1.

Gráfico 1. Prevalência de doenças crônicas nos idosos instituciona-
lizados com e sem doença de Alzheimer.

Discussão
O presente estudo verificou que a maioria dos idosos

institucionalizados é do sexo feminino, e que os idosos
com DA apresentam idade mais avançada e menos
tempo de permanência em comparação com os idosos
institucionalizados sem a doença. Associado a isto, ve-
rificou-se maior prevalência de hipertensão arterial sis-
têmica, como co-morbidade na população estudada.

Os resultados apresentados no presente estudo de-
monstram um predomínio do sexo feminino entre os
idosos institucionalizados, dados similares aos verificados
em estudo recente1 que analisou o perfil sociodemográ-
fico e funcional de idosos institucionalizados em quatro
ILPI. Também pode-se observar a similaridade com o es-
tudo de Ferreira e Yoshitome16, onde 84% dos residentes
da ILPI analisada eram do sexo feminino.

A predominância do gênero feminino é possivelmente
justificada pela atual feminização da velhice, decorrente
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da maior expectativa de vida da mulher no Brasil17. A
institucionalização parece ser em grande medida uma
questão feminina, constatada também em outros estudos,
que revelam ter ocorrido um acentuado aumento nas
taxas de institucionalização de idosas7,18-19.

Constatou-se que os idosos do GE possuíam idade
mais avançada em comparação aos do GC. Além disso,
entre os idosos do GE, a maioria estava na faixa etária
entre 81 a 90 anos, caracterizando um perfil de idosos
longevos. Esses resultados chamam a atenção, pois, de
acordo com dados da literatura20, idosos com DA apre-
sentam declínio nas habilidades de atividades de vida
diárias instrumentais (AVDI) já no estágio leve da doença,
com comprometimento em atividades de vida diárias
(AVD) básicas somente ocorrendo posteriormente. No
estágio inicial da DA, pacientes são capazes de realizar
as AVD21. O declínio nas AVD não é evidente até a fase
moderada e grave22. Esses dados indicam que os idosos
institucionalizados do GE possivelmente apresentam
maior declínio funcional em comparação aos seus pares,
sem a doença, com o agravamento do fator idade sobre
esse declínio.

Em relação ao tempo de institucionalização, pode-se
verificar que os idosos com DA (GE) apresentavam menor
tempo de residência nas ILPI em comparação aos idosos
sem a doença (GC). Não foram encontrados estudos que
compararam o tempo de permanência de idosos com e
sem DA em ILPI, o que torna inviável possíveis compa-
rações. Contudo, o tempo médio de intitucionalização
de ambos os grupos foi de 60,85 meses, dados similares
a um estudo realizado numa ILPI do sul do país23. Algu-
mas inferências sobre esses resultados apontam para me-
didas preventivas, especialmente no grupo de idosos com
DA, pois, se estão institucionalizados a menos tempo,
podem estar ainda no estágio inicial da doença, o que
favorece uma atuação que atenue as perdas esperadas.

No que tange às doenças crônicas, observou-se maior
prevalência para a HAS, levando-se em conta todos os
idosos analisados, sem separação por grupos. Tais dados
são semelhantes aos achados da literatura atual2,24-26. A
prevalência de doenças crônicas tem causado um cres-
cimento nas incapacidades física e/ou mental entre os
idosos, além de ser um risco para a qualidade de vida
desses indivíduos2.

Outro estudo relevante27 comparou as funções cogni-
tivas e funcionais de idosos institucionalizados com e
sem DA, separando os portadores da doença segundo
seu estadiamento. Os autores verificaram que houve
maior perda de independência para realização das AVD
nos grupos que apresentavam a doença, sendo essa perda
mais linear conforme a fase de evolução da patologia,
em comparação ao grupo controle. Esses dados demons-
tram mais um componente que pode ser gravemente
comprometido em idosos portadores de DA, principal-
mente no caso da institucionalização.

Exercícios físicos podem ser usados como estratégia
preventiva, já que alguns estudos mostram que a prática
regular é importante para manter o equilíbrio, a força e
a cognição em pacientes com DA28-29. Além disso, exer-

cício está associado com menor prevalência e incidên-
cia de demência (32%), bem como de declínio cogni-
tivo29. Estudos mostraram que um programa de exercí-
cios generalizados (resistência, mobilidade e
coor denação) pode diminuir a deterioração no desem-
penho das AVD significativamente, aumentando a CF
global e a habilidade para desempenhar as AVD28.

Os achados do presente estudo são de grande rele-
vância, uma vez que, de nosso conhecimento este é o
primeiro trabalho nacional que comparou dados sócio-
demográficos de idosos institucionalizados com e sem
DA, fato que merece destaque, pois já está bem estabe-
lecido na literatura que idosos asilados apresentam maio-
res déficits funcionais que os não asilados, porém, o im-
pacto da institucionalização nos pacientes que
apresentam a DA não está adequadamente estabelecido.

Este estudo apresenta algumas limitações que mere-
cem ser destacadas. O fato de o estudo ser de corte
transversal não permite que se estabeleça uma relação
de causa e efeito entre os dados sóciodemográficos ob-
servados nos idosos com e sem DA. Outro fator rele-
vante é o não delienamento do estadiamento da pato-
logia para os idosos portadores de DA inclusos. Além
disso, o tamanho da amostra do grupo experimental
pode ter influenciado nos resultados.

Conclusão
A maioria dos sujeitos deste estudo era do sexo femi-

nino, os idosos portadores da doença de Alzheimer
eram mais longevos e residiam nas instituições de longa
permanência para idosos a menos tempo que os que
não possuíam a doença. A hipertensão arterial sistêmica
foi a doença crônica de mais prevalente.
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