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INTRODUÇÃO 

O serviço de geriatria da Policlínica Piquet Carneiro, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), oferece à 

população atendida - idosos a partir de 65 anos, que preenchem 

critérios de fragilidade - uma assistência multidisciplinar, 

abrangendo diversas especialidades, dentre as quais a 

neuropsicologia. Os idosos passam inicialmente pelas avaliações 

médica e fisioterápica que englobam a aplicação de escalas de 

rastreamento funcional, cognitivo e do humor. Mediante 

consenso clínico entre o médico assistente e o supervisor da 

equipe, considerando também o escore rebaixado no Miniexame 

do Estado Mental (MEEM), aqueles que apresentam suspeita de 

declínio cognitivo são encaminhados para avaliação 

neuropsicológica. Utiliza-se no processo de avaliação 

neuropsicológica a bateria Br-CAMCOG-R, cujo escore indica o 

desempenho cognitivo global, acrescida de uma anamnese com 

a presença de um informante qualificado, e a aplicação do 

instrumento Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the 

Eldery (IQCODE) em um informante que conheça o idoso há 

pelo menos 10 anos e possa comparar seu desempenho atual 

nas atividades de vida diária, em relação ao passado. Ao se 

considerar que os dados quantitativos devem ser interpretados à 

luz da biografia da pessoa, um subitem fundamental na 

anamnese é o relato de um dia habitual do idoso, narrado pelo 

próprio ou também com auxílio do acompanhante. Ao se 

perguntar sobre um dia habitual do idoso, espera-se que detalhe 

sua rotina, desde o levantar, até a hora do seu descanso, à noite. 

Tal relato contribui para uma visão ecológica, contextualizada do 

idoso, favorecendo um olhar mais fidedigno sobre sua realidade, 

permitindo, deste modo, um melhor entendimento do quadro.  

METODOLOGIA 

Uma psicóloga do serviço, uma psicóloga voluntária e 

duas bolsistas do Instituto de Psicologia da UERJ 

realizaram as avaliações neuropsicológicas e, através de 

um levantamento do banco de dados referente a tais 

avaliações, estabeleceram categorias das atividades 

realizadas em um dia habitual dos idosos de um 

ambulatório de geriatria, calculando a frequência dessas 

categorias de acordo com o sexo.  

OBJETIVOS 

Foram avaliados 299 idosos sendo 64,7% do sexo 

feminino. A média de idade foi de 76,39 anos. A partir 

das categorias estabelecidas, verificou-se que a 

atividade mais prevalente para ambos os sexos foi 

assistir programas na televisão e/ou ouvir rádio, 

atividade de baixa complexidade, não mentalmente 

desafiadora, que não favorece a plasticidade cerebral.  

RESULTADOS 

Analisar, através da criação de categorias qualitativas, as 

atividades realizadas em um dia habitual de idosos. 

CONCLUSÃO 

O levantamento das atividades realizadas habitualmente pelos idosos permite pensar intervenções 

psicoeducativas visando contribuir para a manutenção de sua funcionalidade, mediante a proposta de 

atividades que estimulem a cognição. 

Televisão/Rádio            81,1 

Atividades domésticas            68,6 

Descanso (dia)            65,4 

Preparo Refeições            57,4 

Outros Afazeres            49,4 
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