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Introdução. O envelhecer é um processo natural da vida, caracteriza-se por mudanças psicofisicas. A população 
com a faixa etária mais avançada é geralmente a mais acometida pela demência, uma síndrome que afeta as funções 
neurológicas e cognitivas no indivíduo. O idoso com demência, então, tem maiores limitações físicas para realizar ativi-
dades do cotidiano. Limitações essas que devem ser de conhecimento dos profissionais de saúde para que eles pos-
sam suprir com maior eficiência as necessidades desses idosos. Objetivo. Avaliação das limitações físicas de idosos 
com demência. Método. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, em 
junho de 2015, realizado em uma Instituição de Longa Permanência da cidade de Fortaleza. Para a coleta de dados no 
estudo participaram da amostra aleatória e por conveniência 15 cuidadores e instrutores educacionais que após a assi-
natura do TCLE responderam um questionário. O questionário foi estruturado de acordo com a Escala de Katz(1963), 
baseando-se nas necessidades diárias dos idosos como: tomar banho, se vestir, ir ao banheiro, se mover, manter a 
continência e se alimentar. Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS) versão 17.0 e expostos na forma de tabelas e gráficos. O estudo recebeu o Parecer de nº 1.044.413 do 
CEP da Unichristus. Resultados. Segundo os dados obtidos com base nas respostas dos cuidadores e instrutores 
educacionais, cerca de 62% dos idosos com demência necessitam de ajuda para tomar banho em mais de uma parte 
do corpo. Em torno de 75% desses idosos precisam de apoio total para pegar roupas ou para vestir-se ou permanece 
parcial ou totalmente despido. Aproximadamente 62% recebem ajuda para ir ao banheiro ou para se higienizar ou para 
vestir-se após eliminações ou para usar urinol. Por volta de 50% necessitam de ajuda para se deitar ou se levantar da 
cama ou da cadeira. Quase metade têm perdas urinárias ou fecais ocasionais e apenas 37% se alimentam sem ajuda. 
Conclusão. Assim, foi constatado na pesquisa que os idosos com demência possuem uma necessidade significa-
tiva de acompanhamento nas atividades diárias nas instituições que os abrigam. Eles dependem significativamente do 
auxílio dos cuidadores para que possam ter uma melhor situação de vida.
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