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Inúmeras tentativas foram feitas para distinguir o processo de envelhecimento do início do processo de declínio cognitivo. Segundo 
Locke (1994) o papel essencial da memória na construção da identidade do indivíduo interfere nas funções cognitivas como: 
raciocínio, planejamento e tomada de decisão. Trata-se de um estudo exploratório descritivo cuja finalidade é validar o processo de 
envelhecimento como fator relacionado do Diagnóstico de Enfermagem (DE) Memória Prejudicada (NANDA,2004). Será 
desenvolvido em duas fases distintas: na primeira, 20 peritos na área do DE farão a validação conceitual do fator relacionado 
Processo de Envelhecimento. Na segunda fase far-se-á a validação clínica, com aplicação de Questionário de Queixas de Memória 
– QQM. A amostra será de 315 sujeitos: 105 pacientes hospitalizados, 105 de ambulatório e 105 da comunidade, os participantes 
serão ainda divididos em intervalos de 10 anos (20 a 99 anos). Concomitante ao QQM será aplicado o Mini-mental State (Folstein, 
1975) para avaliação cognitiva dos participantes. A consistência do QQM foi estabelecida pela técnica do alfa de Cronbach (0,857) 
em uma amostra de 101questionários, o mesmo foi ainda validado através da técnica de Delphi que contou com a participação de 
cinco experts na área da Sistematização da Assistência de Enfermagem. O projeto encontra-se em fase final de coleta de dados, e 
dos 210 instrumentos aplicados até o momento, 36 foram excluídos por não apresentarem os fatores de inclusão propostos. O 
presente estudo independente dos resultados que possam advir já desenvolveu parte importante na temática dos DE e em relação 
ao processo de envelhecimento fazendo-nos entendê-lo como um processo inerente a vida, propondo novas intervenções de 
enfermagem no cuidado aos idosos.  
 
 
 




