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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE ADULTOS E IDOSOS DE UM PROJETO 
SOCIOEDUCATIVO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE RESUMO Esta avaliação se inscreve no 
âmbito da Psicologia do Envelhecimento, que dentre seu escopo de trabalho focaliza as 
mudanças nos desempenhos cognitivos, afetivos e sociais das pessoas. O crescente número 
de idosos na população em nível mundial e nacional tem reativado o interesse pelo fenômeno 
do envelhecimento por parte de diferentes ciências, especialmente para atender as demandas 
de atuação profissional previstas nas políticas públicas, como as da área da saúde. O processo 
do envelhecimento, mesmo na presença de doenças, agravos afetivos e sociais, não significa 
que o idoso não possa mais viver bem a fase da velhice, não seja capaz de acionar seus 
recursos pessoais para enfrentamento dos eventos da vida. Inúmeros estudos indicam que os 
sintomas de depressão são mais frequentes em idosos e associados à morbidade e 
mortalidade nesta população, enquanto que outros inúmeros estudos indicam que os sintomas 
de declínio cognitivo comprometem a capacidade funcional do indivíduo no seu dia a dia, 
implicando perda de independência e autonomia. Neste sentido, um projeto de estágio 
curricular em Neuropsicologia realizou uma avaliação que teve como objetivo conhecer a 
condição cognitiva e o estado emocional de integrantes de um projeto socioeducativo de 
promoção de saúde de idosos, de um contexto universitário, para identificar casos que 
requerem intervenção na modalidade de reabilitação neuropsicológica. Utilizou-se a Escala do 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM), que auxilia na investigação e monitoração da evolução 
de declínio cognitivo, avaliando orientação espacial, temporal, atenção, memória imediata e 
algumas funções executivas e a Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (GDS-15). Estes 
instrumentos foram aplicados de forma individual em 42 adultos e idosos, por estagiários de 
Psicologia, supervisionados por docentes dessa área, durante o mês de abril de 2014. O perfil 
deste grupo indica que 99,95% são do gênero feminino e 0,05% do masculino; a média de 
idade foi de 65,61 anos e a de escolaridade 11,42 anos. Os resultados obtidos no MEEM 
consideraram o nível de escolaridade. O escore médio foi de 25,76 pontos, em que 45,23% 
não apresentaram comprometimentos nos itens avaliados e 54,76% abaixo dos pontos de 
corte, indicando transtorno cognitivo leve. Os resultados da escala GDS-15apontaram que 88% 
não apresentam indicativos de depressão e 12% transtorno depressivo leve, nenhum idoso 
avaliado apresentou indicativos de transtorno depressivo severo. Constata-se a importância da 
participação deste grupo neste contexto enquanto suporte social para promoção de saúde, 
manutenção de sua saúde emocional por meio das práticas de interação social assim como 
identificação de certos participantes que podem necessitar de auxílio em práticas cognitivas e 
de fortalecimento do senso de autonomia e independência. Palavras-chave: Idosos, depressão, 
declínio cognitivo. 


