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RESUMO
Este estudo tem como objetivo correlacionar a função cognitiva e o sentido da vida em pessoas idosas que sejam
portadora de fibromialgia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta para o Brasil que em 2030 a
população idosa será superior a 60 milhões de indivíduos. Dentro deste contexto considera-se que os idosos ativos
também  estarão  número  elevado  e  um  programa  de  promoção  da  saúde  para  esta  população  pode  influenciar
positivamente na vida útil  desta  população com fibromialgia  e  idosa.  Este  estudo caracteriza-se  como descritivo  e
correlacional de caráter transversal. Os participantes serão mulheres frequentadoras do grupo de apoio a pessoas com
fibromialgia. Os dados serão coletados por meio do Questionário de Sentido da Vida (QSV) e o teste Mini Exame do
Estado Mental (MEEM). Espera-se que com esse estudo seja possível identificar a influência e as ações que a função
cognitiva e o sentido da vida exercem na promoção da saúde, no prolongamento da vida útil  e suas influências em
pessoas com fibromialgia, além disso, espera-se entender e identificar a correlação entre função cognitiva e sentido da
vida.

PALAVRAS-CHAVE: Cognição; Promoção da Saúde; Dor Muscular.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde aponta para o crescimento mundial da população idosa,
este crescimento acontece tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).  A projeção de aumento no Brasil da população idosa
para 2030 é superior a 60 milhões de indivíduos com idade acima de 60 anos (IBGE 2013). Nesse
contexto, a compreensão sobre o envelhecimento e atenção a esta população pode promover um
alongamento de sua vida útil.

O  envelhecimento  pode  ser  compreendido  como  o  processo  cronológico  pelo  qual  um
indivíduo se torna mais velho, é um tema complexo que envolve muitas variáveis (genética, estilo de
vida, eventos sociais) que interagem influenciando a maneira pela qual envelhecemos de fato, o
envelhecimento é um processo biológico normal e não deve ser encarado como uma doença, mas
como um processo natural  que caracteriza  pela  perda progressiva  das  capacidades  funcionais,
culminado com a morte (MOTTA, 2004).

O corpo humano pode ser comparado a uma máquina, para que haja um funcionamento
adequado é necessária uma utilização constante, caso não haja utilização pode acelerar o declínio
de capacidades, físicas, cognitivas e influenciar nas relações sociais (PONT GEIS, 2003).

O declínio da capacidade cognitiva e das capacidades físicas com o avançar da idade são
fatores preponderantes para a interrupção de uma vida útil. A capacidade cognitiva é compreendida
por meio de fases do processo de informação, como percepção, aprendizagem, memória, atenção,
vigilância, raciocínio e solução de problemas, enquanto a capacidade física é entendida como sendo
a  habilidade  de  desempenhar  tarefas  diárias  sem fatigar-se,  e  de  possuir  amplas  reservas  de
energia  para  fins  recreativos  e  necessidades  emergenciais  (GALLAHUE;  DONNELLY,  2007;
CORDEIRO, JULIANA, et al., 2013).

Neste sentido, a prática de atividade física e cognitiva pode ser uma ferramenta eficiente para
a proteção das funções cerebrais  e  também favoráveis  às  capacidades funcionais  do  idoso.  O
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exercício físico demonstra ser capaz de minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, como a
redução na massa muscular, colaborando para a manutenção da capacidade física e autonomia do
idoso (CORREA, CLYNTON LOURENÇO et al., 2013).

Nesta perspectiva, estudos (CORDEIRO, JULIANA, et al.,  2013; AGUIAR, BIANCA, et al.;
2014 FERRETTI,  FÁTIMA,  et  al.  2015)  apontam que programas de intervenção podem exercer
influência positiva para a manutenção de capacidades funcionais. 

Ao  mesmo  tempo  outro  problema  que  acomete  a  população  brasileira  é  a  fibromialgia,
caracterizada por ser uma síndrome que provoca dores por todo corpo durante períodos de longa
duração, além de sensibilizar as articulações, os músculos, tendões e outros tecidos mais frágeis.

A  fibromialgia  está  ligada  à  fadiga,  distúrbios  do  sono,  dores  de  cabeça,  depressão  e
ansiedade e tem origem psicológica sendo nos dias atuais muito comum diagnosticada em mais de
2 milhões de brasileiros por ano (Hospital Israelita A. Einstein).

Diante do exposto e considerando a importância de uma ação para a promoção da saúde do
idoso  e  o  tratamento  de  pessoas  com  fibromialgia,  este  estudo  tem  como  objetivo  analisar  a
correlação entre função cognitiva e o sentido da vida.

O  interesse  por  este  tema  originou-se  com  a  oportunidade  de  investigar  e  auxiliar  esta
população que vem aumentando consideravelmente. Portanto este estudo tem como proposta a
promoção da saúde de  uma forma contínua  para  esta  população,  pois  o  envelhecimento  ativo
proporciona  oportunidades  de  vivencias  positivas  nas  dimensões  físicas,  psíquicas  e  sociais,
colaborando com uma senescência saudável e alongamento da vida útil (SZERWIESKI, et al. 2016).
Ressalta-se  também  a  importância  de  ações  que  consideram  os  temas  prioritários  da  Política
Nacional  de  Promoção  da  Saúde,  pois  esta  pesquisa  se  enquadra  em  Práticas  corporais  e
Atividades físicas por propor ações que respeitam a cultura local incentivando a incorporação de
jogos, danças e práticas corporais no ambiente do indivíduo (PNPS, 2014).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa será descritiva e correlacional de caráter transversal.
Os  participantes  serão  50  mulheres  que  frequentam  o  grupo  de  apoio  a  pessoas  com

Fibromialgia.  Participarão do estudo,  mulheres  que assinarem o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. Como critério de inclusão os indivíduos deverão ter idade igual ou superior a 60 anos,
definida pela OMS como pessoa idosa no Brasil. Como critério de exclusão, mulheres com idade
inferior a 60 anos e mulheres que por ventura não saibam ler e/ou escrever.

Para avaliação sociodemográfica será utilizado o questionário semiestruturado composto por
questões  relacionadas  ao  estado  civil,  escolaridade,  ocupação,  situação  de  moradia,  renda  e
patologias.

Para  avaliação  da  função  cognitiva  será  utilizado  o  teste  Mini  Exame  do  Estado  Mental
(MEEM),  validado  no  Brasil  por  Bertolucci  et  al.  Em  1994.  Este  teste  avalia  orientação
temporoespacial,  retenção, evocação, cálculo, linguagem/nomeação e habilidades construtivas. O
escore  pode  variar  de  0  a  30  pontos,  sendo  que  quanto  maior  o  valor  melhor  a  cognição  do
indivíduo. O idoso deverá, responder ao questionário sem auxílio, porém caso haja dificuldade de
compreensão ou de preenchimento, o pesquisador auxiliará na leitura dos testes sem interferência
nas respostas. As notas de corte para avaliação do MEEM, serão baseadas em Brucki (2003) que
leva em consideração o tempo de escolaridade do indivíduo.

O Questionário Sentido de Vida (QSV) será utilizado para aferir o sentido da vida para os
participantes. Esse questionário é constituído por dez itens com respostas em escala de 7 pontos,
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sendo 1 para totalmente falso a 7 para totalmente verdadeiro. O QSV foi adaptado e validado no
Brasil por Damásio e Koller (2013).
Após o pesquisador obtiver a autorização para realização do estudo por meio da coordenação, será
realizado o contato com os participantes, solicitando a autorização para participar da pesquisa. No
caso de aceite serão agendadas as coletas com o grupo que permitir por meio da assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Na sequência  as  mulheres  serão convidadas a  participar  do  estudo.  Será  realizada uma
avaliação do nível sócio demográfico, satisfação de vida (Questionário de Sentido da Vida – QSV) e
o Mini exame de estado mental (MEEM).
Análise de dados: Os dados quantitativos serão analisados dependendo da normalidade, por meio
do pacote estatístico SPSS, serão utilizados:  o teste Kolmogorov Smirnov; Anova para medidas
repetidas ou Friedman; para comparação de grupos o Teste T de Student ou U de Mann-Whitney,
teste de correlação de Pearson ou Spearman; e o teste Alpha de Cronbach, adotando um p< 0,05.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se após a conclusão da pesquisa encontrar como resultados uma correlação positiva
entre função cognitiva e sentido da vida entre pessoas com Fibromialgia, levantando argumentos
para uma melhor atenção a esses sujeitos.
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