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Objetivo: As instituições de longa permanência para idosos em consonância com as
políticas públicas de assistência prevêem um estimulo para o autocuidado,
valorizando-o e melhorando a qualidade de vida dos idosos.O objetivo deste projeto de
extensão foi identificar as necessidades cognitivas-memória afetadas nos idosos
institucionalizados. Metodologia: rabalho de campo com analise descritiva foi
realizado no lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam no município de Coronel
Fabriciano no mês de novembro de 2009. O projeto de extensão foi apresentado à
instituição e, após aceito, foi assinado o termo de autorização para efetivação da
oficina- Memória. A participação dos idosos foi voluntaria sendo esclarecidos quanto
ao objetivo da oficina. Foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido,
sendo garantido aos participantes o sigilo e anonimato de sua identidade. Resultados:
A instituição de longa permanência conta com 47 idosos, mas somente 17 participaram
das atividades. Os demais idosos não participaram devido a dificuldade de locomoção,
alguns eram acamados ou não quiseram participar da oficina. Foi realizado um
acolhimento colocando uma música de fundo e realizando exercícios de relaxamento.
Foi realizado o teste de memória recente onde o idoso teria que repetir três palavras
ditas pelas acadêmicas em determinados tempo, sendo os resultados encontrados
foram: 9(53%) dos idosos não conseguiram lembrar nenhuma palavra, 7(41%)
lembraram e repetiram corretamente as três palavras e 1(6%) lembrou apenas de uma
palavra. No teste da memória tátil foram vedados os olhos dos participantes e colocado
objetos em suas mãos para que os identificassem, os resultados foram: 9(53%) dos
idosos reconheceram o objeto  e 8(47%) não reconheceram o objeto. No teste da
memória olfativa ainda com os olhos vedados que reconhecer os cheiros diversos,
onde os resultados encontrados foram: 11(65%) não conseguiram identificar e 6(35%)
identificaram o cheiro. No teste da memória gustativa foi colocado na boca dos
participantes alimentos para reconhecerem o sabor, os resultados foram: 13 (76%)
conseguiram reconhecer o sabor e 4(24%) não reconheceram o sabor dos alimentos.
Conclusão: O projeto de extensão sistematização da assistência de enfermagem aos
idosos institucionalizados concluiu que é preciso a realização de atividades que
promovam a reabilitação da memória cognitiva dos idosos institucionalizados
melhorando assim a qualidade de vida dos mesmos.
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