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Resumo 

 

O número crescente de idosos com demência e a disponibilidade de novos tratamentos 

tem levado pesquisadores a focarem na identificação de estágios iniciais da doença, e em 

aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Os sinais e sintomas comportamentais e 

psicológicos estão entre os maiores causadores da angústia do paciente e do cuidador. Com o 

avançar da idade, os idosos estão expostos a muitas perdas físicas, cognitivas e relacionais. E, 

assim como os déficits cognitivos podem colocar pressão sobre vínculos interpessoais, os 

estilos de apego adultos e talvez juvenis podem ter impacto sobre a expressão clínica de 

distúrbios cognitivos. Com base na colaboração estabelecida entre a PUCRS e a Universidade 

de Lausanne (UNIL, Lausanne – Suíça), propomos um estudo que identificará as 

características pré-mórbidas de idosos com declínio cognitivo inicial, focando na 

personalidade e características de apego.  

Metodologia: O projeto inicial proposto é de um estudo transversal em idosos com 

declínio cognitivo inicial e um grupo controle cognitivamente saudável e é parte de um 

editital PVE contemplado no final do ano passado, em parceria com um professor suíço. Por 

motivos operacionais, a coleta de dados do projeto original será iniciada no próximo mês. 

Neste período, foi estruturado um banco de dados com as avaliações cognitvas e psiquiátrica 

do ambulatório de envelhecimento cerebral (preparação para coleta dos dados) e escrito o 

primeiro artigo em colaboração com o Professor Armin von Gunten da Universidade de 

Lausanne (Suiça). Os dados foram coletados no Estudo Multidimensional dos Idosos do SUS 

(EMI-SUS), que foi um estudo transversal de base populacional com uma amostra aleatória 

de idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família de Porto Alegre. Foram avaliados os 
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dados de espiritualidade e comparados com os diagnósticos de depressão, sendo avaliados 

como possíveis variáveis confundidoras alguns dados demográficos e sócio-econômicos. 

Resultados: Foram estudados 501 idosos, 62% do sexo feminino, com idade de 

x+-y anos. Apenas 16% da população estudada tinha ensino fundamental completo e 

64% tinha uma renda mensal de até um salário mínimo. A religião católica foi referida 

por 66% dos idosos, seguida pela religião evangélica (20%) e espírita (6%), sendo que 

17% referiu ser ateu ou agnóstico. A prevalência de depressão maior recorrente ou 

atual ou distimia na população estudada foi de z%. A espiritualidade foi medida por 4 

questões relacionadas a este domínio do WHOQOL (instrumento para medir qualidade 

de vida da organização mundial de saúde). 

Conclusões: Após análise multivariada, sexo masculino, idade acima de 70 anos 

e alta espiritualidade foram significativamente fatores protetores para o diagnóstico de 

depressão, sendo que alta escolaridade potencializou o efeito protetor da 

espiritualidade. 
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