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 Introdução. A demência é uma doença neurodegenerativas que, em geral, têm grande impacto na vida dos idosos. 
À medida que a síndrome avança, esses idosos se tornam mais dependentes de cuidados para as atividades da vida 
diária (AVD), sendo, assim aqueles com maior indicação de institucionalização. Objetivos. Avaliar o grau de depen-
dência para atividades de vida diárias de idosos com demência de uma Instituição de Longa Permanência.  Método. 
A pesquisa realizada tem natureza descritiva e quantitativa. Foi realizada numa Instituição de Longa Permanência 
de Fortaleza-CE por acadêmicos da graduação do curso de Medicina e Fisioterapia do Centro Universitário Christus. 
O estudo teve o Parecer de nº 1.044.413 do CEP da Unichristus. A coleta de dados ocorreu por meio de análises de 
prontuários entre os meses de agosto de 2015 e fevereiro de 2016. Os dados foram posteriormente armazenados no 
Excel(2010) e observados por meio de tabelas.  Resultados. Foram verificadas as pontuações do grau dependência 
para atividades de vida diárias de cerca de 34 prontuários de idosos com demência. Cerca de 24(70,5%) dos idosos ti-
nham dependência alta, 8(23,5%) dependência baixa e 2(6%) não forneciam os dados para a pesquisa.  Conclusão. 
Percebe-se, assim que, de fato, a demência tende limitar a vida dos idosos, principalmente aqueles institucionaliza-
dos. Isso demonstra o quanto é importante que os profissionais de saúde tenham ainda mais zelo com esses idosos, 
pois eles acabam perdendo ao longo do tempo suas habilidades de autocuidado e, então, acabam se tornando mais 
suscetíveis a acidentes.

Descritores: Idoso; Saúde do idoso; Saúde do Idoso Institucionalizado.
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