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Introdução. Tendo em vista o crescente numero de idosos, aumenta-se a prevalência das síndromes geriátricas, 
dentre elas a síndrome demência e a da imobilidade, a qual é caracterizada pela diminuição dos movimentos articu-
lares decorrente da imobilização prolongada. Para que seja feito o diagnóstico é necessário que haja déficit cognitivo 
e múltiplas contraturas, acompanhados de duas repercussões sistêmicas. Objetivos. Conhecer a suscetibilidade 
de idosos com demência institucionalizada em desenvolver a síndrome da imobilidade. Método. Trata-se de uma 
pesquisa de campo com abordagem quantitativa realizado numa Instituição de Longa Permanência de Fortaleza-CE 
por acadêmicas da graduação do curso de Medicina e Fisioterapia do Centro Universitário Christus. A coleta de dados 
ocorreu entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016 por meio de dados dos prontuários. Dos 87 idosos institucionalizados, 
66 participaram da  amostra não probabilística por conveniência.  O estudo teve o Parecer de nº 1.044.413 do CEP 
da Unichristus. Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão 17.0 e expostos na forma de tabelas e gráficos.  Resultados. O estudo mostrou que, dos 66 idosos que 
tiveram seus prontuários avaliados, 24 idosos, aproximadamente 36,36%, apresentam síndrome demencial. Desses, 
12 idosos, representando 50%, possuem síndrome da imobilidade. Conclusão. Percebe-se, a partir desses dados, 
a importância tanto das abordagens preventivas da equipe multidisciplinar para estimular a mobilização dos idosos, 
quanto da realização de estratégias com o intuito de evitar as complicações dessa limitação de deambulação, para que 
haja uma melhor qualidade de vida do idoso.
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