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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Com o intuito de estimular a memória e promover a plasticidade cerebral, 

intervenções têm sido propostas e, dentre as mais eleitas estão as atividades de memória 

cognitiva. OBJETIVO: Analisar o método desenvolvido para atividades de estimulação 

cognitiva em grupo para idosos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de abordagem 

qualitativa, do tipo descrito, elegeu-se como técnica de coleta de dados a observação 

participante e o diário de campo. Os sujeitos do estudo foram os idosos participantes do 

projeto de extensão: Oficinas de Memória Cognitiva, Adesão ao Tratamento e Inovação 

Tecnológica: ações para promoção da saúde na terceira idade. O cenário se dá nas 

dependências da Universidade Federal Fluminense Espaço Avançado – UFFESPA, se situa no 

campus do Gragoatá - UFF, em Niterói, Rio de Janeiro. RESULTADOS: As oficinas de 

estimulação cognitivas são planejadas previamente mediante as características investigadas na 

avaliação funcional do grupo de idosos selecionados. O intuito de cada oficina foi estimular as 

áreas cognitivas menos preservadas. Abordam uma determinada área cognitiva ou mais, 

especificamente detalhada e, ainda, estas desenvolvidas em grupos e individualmente. As 

atividades são estruturadas em diferentes grupos de memória: idosos saudáveis (MEEM 

superior ao escore indicado de acordo com sua escolaridade); idosos acima de 80 anos; idosos 

com baixa escolaridade; e idosos com índice na escala de depressão geriátrica acima ou igual 

a quatro pontos. Nas oficinas aplicam-se duas atividades com distintos objetivos cognitivos, 

que consistem em manter ou melhorar habilidades de observação, atenção, concentração, 

percepção e aprendizagem. Os tipos de memória mais trabalhada foram: memória sensorial, 

de longo e curto prazo, semântica e procedimental. Inclui-se no programa atividades voltadas 

para a compreensão verbal do comando, planejamento, memória visual, habilidade viso-

espacial, programação e execução motoras, conhecimento numérico e pensamento abstrato. 

CONCLUSÃO: A descrição da organização e estrutura das oficinas de estimulação cognitiva 

são pouco descritas na literatura, principalmente como foco de intervenções de enfermagem, 

portanto, recomenda-se adoção de critérios clínicos para seleção e organização dos idosos 

com objetivos terapêuticos claros e atingíveis, e avaliações de seguimento para 

monitoramento dos benefícios da intervenção.  

DESCRITORES: Memória, Idoso e Enfermagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: In order to stimulate memory and promote brain plasticity, interventions 

have been proposed, and among the most elected are the cognitive memory activities. 

OBJECTIVE: To analyze the method developed for cognitive stimulation group activities for 

seniors. METHODS: This is a qualitative study of the type described, he was elected as a data 

collection technique of participant observation and the field diary. The study subjects were 

elderly participants extension project: Cognitive Memory Workshops, Treatment Adherence 

and Technological Innovation: actions to promote health in old age. The scene takes place on 

the premises of the Federal Fluminense University Advanced Space - UFFESPA, is located 

on the campus of Gragoatá - UFF, in Niterói, Rio de Janeiro. RESULTS: Cognitive 

stimulation workshops are previously planned by the characteristics investigated in the 

functional evaluation of the selected group of seniors. The intent of the workshop was to 

encourage the less preserved cognitive areas. Addressing a certain area or more cognitive 

specifically detailed and further developed in these groups and individually. The activities are 

structured into different memory groups: healthy elderly subjects (MMSE score higher than 

indicated in accordance with their schooling); seniors over 80 years; elderly people with low 

education; and seniors with index on the Geriatric Depression Scale above or equal to four 

points. The workshops apply two activities with different cognitive objectives, which are to 

maintain or improve observation skills, attention, concentration, perception and learning. The 

types of memory more worked were: sensory memory, short and long term, semantic and 

procedural. Included in the program activities for verbal comprehension of command, 

planning, visual memory, visual-spatial skills, motor planning and execution, numeracy and 

abstract thinking. CONCLUSION: The description of the organization and structure of 

cognitive stimulation workshops are poorly described in the literature, especially as the focus 

of nursing interventions therefore recommended adoption of clinical criteria for selection and 

organization of the elderly with clear therapeutic goals and achievable, and follow-up 

evaluations to monitor the benefits of intervention. 

 

KEYWORDS: Memory, Eldery and Nursing. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMÁTICA 

 

No âmbito do curso de graduação procurei direção sobre o que mais me interessava 

entre as especialidades presentes no campo da enfermagem - a enfermagem gerontológica. No 

segundo período, fui contemplada com uma Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico 

financiado pela Pró-Reitoria Assuntos Estudantis (PROAES), o qual optei em associar-me ao 

projeto: “Memória cognitiva, adesão ao tratamento e inovação tecnológica: ações para 

promoção da saúde na terceira idade” (SANTANA, 2010).  

Nesse mesmo projeto, atuo há quatro anos como facilitadora nas oficinas de memória 

cognitiva, com idosos participantes do projeto de Extensão Universitário denominado Espaço 

Avançado, localizado no campus do Gragoatá-UFF, em Niterói, Rio de Janeiro.  

Ao longo das oficinas, atuando como facilitadora, observei a necessidade de reunir e 

organizar o acervo das atividades desenvolvidas ao longo do projeto com a proposta de 

catalogar esse material, de forma a maximizar os recursos disponíveis para manutenção de 

oficinas de memória e projeções para futuras intervenções. Também observei a importância 

da divulgação científica sistematizada dessas técnicas/tecnologias leves do cuidado de 

enfermagem. Portanto, o tema de estudo trata: Descrição das atividades propostas nas oficinas 

de estimulação cognitiva para idosos com queixa subjetiva de memória. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

 

As queixas subjetivas de memória, na maioria das vezes, não estão relacionadas a um 

prejuízo cognitivo atual, mas aumentam o risco de declínio cognitivo futuro (CARAMELLI e 

BEATO, 2008). Além disso, as queixas subjetivas de memória tendem a potencializar 

morbidades psicológicas, como depressão e ansiedade (PAULO, 2010).  Logo, faz-se 

necessário um olhar mais atento às queixas do grande número de idosos que procuram cursos 

para treinamento da memória e demandam por informações, treinamentos e cuidados 

especializados (GUERREIRO, 2006). 
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O processo de envelhecimento da população brasileira se intensificará até 2042, 

quando a população deverá chegar a 228,4 milhões de pessoas. A partir do ano seguinte, ela 

diminuirá gradualmente e estará em torno de 218,2 milhões em 2060. A esperança de vida ao 

nascer deve atingir os 80,0 anos em 2041, chegando a 81,2 anos em 2060, havendo algumas 

alterações dentro das unidades federais. A expectativa é que, em 2060, o país tenha 58,4 

milhões de idosos que corresponderá a 26,7% da população total. (IBGE, 2013) 

Atualmente no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

existem mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade, o que reflete cerca de 10% 

de toda a população brasileira (CENSO, 2010). Estima-se que até o ano de 2025 a população 

idosa no Brasil cresça dezesseis vezes, se comparado com o ano de 1950. O envelhecimento 

populacional, nos próximos anos, nos levará do décimo sexto lugar em população idosa, para 

à sexta posição mundial (JACOB FILHO, 2005). 

O aumento na expectativa de vida tem repercussões na esfera política, social, cultural 

e econômica da sociedade uma vez que os idosos, apresentam demandas específicas para 

melhor qualidade de vida (PAPALÉO NETTO, 2006; SIQUEIRA, BOTELHO e COELHO, 

2002). Com necessidade de ampliação das estratégias de promoção do envelhecimento 

saudável e qualidade de vida da pessoa idosa, através de serviços nas áreas biológicas, social, 

educacional e psicológica (RABELO, 2010). 

Não é raro que idosos, ou até mesmo os familiares, apresentem queixas de piora no 

estado cognitivo ao longo do processo de envelhecimento, está entre as queixas mais 

relatadas: esquecimento aparente, estado confusional, alterações psicológicas, de 

personalidade e nos cuidados pessoais (ENGELHARD, LAKS E ROZENTHAL, 1995). Estes 

podem ser os primeiros indícios da deterioração cognitiva em indivíduos idosos, e assim, 

merecem especial atenção por parte dos profissionais da área da saúde, principalmente 

daqueles ligados ao atendimento ao idoso. 

A perda cognitiva ou demência tem sido extensamente estudada, caracterizada 

principalmente pela dificuldade de memória, sintoma principal para o diagnóstico da doença 

de Alzheimer, indivíduos apresentam precocemente déficits na realização de novas 

aprendizagens e perda de informação no resgate tardio (CHAVES et al.; 2013). 

A síndrome demencial tem como critérios diagnósticos, o padrão central de prejuízo 

da memória, acrescido de pelo menos uma dos seguintes perdas cognitivas: afasia (prejuízo na 

linguagem secundário à ruptura da função cerebral); agnosia (falha em reconhecer ou 

identificar objetos, apesar de funções sensoriais intactas); apraxia (incapacidade de realizar 

atividades motoras complexas, apesar da capacidade motora intacta); e perturbação nas 
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funções de execução como planejamento, organização, sequencia e abstração. O conjunto 

desses fatores causa grandes prejuízos no funcionamento das capacidades funcionais e sociais, 

e representam um declínio significativo em relação ao nível anteriormente superior de 

funcionamento (BOTTINO, LAKS e BLAY, 2006; GALLUCCI, TAMELINI e FORLENZA, 

2005; MACHADO, 2002; BLAZER, 1999; ENGELHARDT et al., 1998). 

Porém, o idoso considerável saudável, pode apresentar queixa na dificuldade de 

memorizar acontecimentos que ocorrem no dia a dia (SANTOS, ANDRADE e BUENO, 

2009), declínio cognitivo que pode estar associado à idade, ao estilo de vida ou a ambos 

(TORRES et al.; 2010). Contudo, de forma geral, do ponto de vista cognitivo, o 

envelhecimento normal é caracterizado por déficit na memória episódica verbal e prejuízo nas 

funções executivas, bem como pela diminuição na velocidade de processamento de 

informações (HAMDAM; BUENO, 2005). Já o diagnóstico sindrômico de demência está 

diretamente associado à perda cognitiva progressiva e perda funcional do indivíduo 

(FORNARI et al, 2010). 

Estudos sugerem que a percepção do funcionamento da memória é um indicador 

importante, pois há queixas que tanto podem indicar alterações normais do processo de 

envelhecimento, quanto podem ser indicativo de déficit cognitivo (AGUIAR, RIBEIRO, e 

JACINTO, 2010; JESSEN, et al., 2006; TREVES, et al, 2005). 

A ausência de queixa de comprometimento de memória, bem como a manutenção do 

desempenho cognitivo, tem sido considerada como um dos indicadores do envelhecimento 

bem sucedido (LUPIEN e WAN, 2004). Entretanto, existe um número significativo de idosos 

que, embora não apresentem comprometimento objetivo da memória, avaliado a partir de 

testes neuropsicológicos, queixam se frequentemente de seu desempenho mnemônico nas 

atividades da vida diária. Esses indivíduos constituem um grupo de relevância a ser 

investigados, pois como dito, a queixa subjetiva de disfunção da memória pode predizer a 

evolução de processos demências (DIK et al, 2001).  

Idosos com queixa subjetiva de comprometimento da memória, mesmo com um 

desempenho cognitivo normal, podem desenvolver doença de Alzheimer após dois anos de 

seguimento clínico (JONKER , GEERLINGS e SCHMAND, 2000). Esses dados revelam a 

importância desse grupo para se identificar os indivíduos vulneráveis a desenvolver demência. 

Independente do fato de que uma mera queixa possa ou não evoluir para um 

comprometimento cognitivo, deve-se considerar a possibilidade de identificar os fatores 
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relacionados à percepção do mau funcionamento da memória nos idosos, uma vez que a 

queixa, por si, reflete um descontentamento em relação às suas habilidades e, portanto, pode 

prejudicar o bem-estar e a qualidade de vida desses indivíduos (SANTOS et al, 2012). 

Tem-se que o envelhecimento bem sucedido trata da adoção de três comportamentos: 

evitar a doença, as incapacidades e os fatores de risco relacionados; manter um alto nível de 

capacidades físicas e mentais; e manter ou reaver o engajamento com a vida. No que se refere 

especificamente à prevenção do declínio cognitivo, utilizam-se atividades promotoras de 

estimulação cognitiva. Segundo Yassuda (2002, p. 914-9), estudos indicam que intervenções 

complexas envolvendo técnicas de memorização, relaxamento e atenção, podem gerar efeitos 

positivos e duradouros em idosos, especialmente, quando empregadas em grupo.  

Portanto, programas que visam à promoção da saúde do idoso vêm sendo requerida 

perante as demandas crescentes do envelhecimento populacional. Com proposição de políticas 

públicas, em especial, as de saúde, pelo fato dos idosos serem um grupo particularmente 

vulnerável ao adoecimento (MACEDO et al, 2010; RAMOS, 2005; CARVALHO, 2003). 

O processo de envelhecimento saudável significa não somente à ausência de doença, 

mas autonomia e independência, adquiridas através de um processo cognitivo ativo e 

eficiente, por meio do treino de memória. Para Moraes (2008), autonomia é a capacidade de 

decisão diretamente relacionada à cognição e ao humor (motivação), faze com que a pessoa 

estabeleça e siga as próprias regras; independência, conforme o mesmo autor é a capacidade 

de execução das ações de acordo com os próprios meios, associada à mobilidade e a 

comunicação. Funções cognitivas preservadas contribuem para o desenvolvimento da 

autonomia e independência da pessoa idosa e, consequentemente, uma vida mais saudável. 

(ARAÚJO et al, 2012) 

Segundo Souza et al. (2008) as oficinas de estimulação cognitiva visam estimular o 

idoso à realização de atividades voltadas para a memória e para o exercício das funções 

cognitivas, permite-se um retardo no desenvolvimento da doença e/ou a produção de formas 

de adaptação às novas situações vivenciadas. 

Para Ballone e Moura (2008) a memória, no sentido estrito, pode ser entendida como 

a soma de todas as lembranças existentes na consciência, bem como as aptidões que 

determinam a extensão e a precisão dessas lembranças. Segundo Izquierdo (2011) a 

“Memória” significa aquisição, formação e conservação e evocação de informações. A 

aquisição é também chamada de aprendizado, ou seja, só se grava aquilo que foi aprendido. 



14 
 

Outro fator implicado no relato subjetivo de perda de memória é a baixa 

escolaridade, um fator contribuinte para as alterações cognitivas. Quanto menor a 

escolaridade da pessoa, maior a chance de perdas na memória, devido ao baixo ou ausência de 

estímulo. O treinamento da memória estimula a leitura, raciocínio lógico, atenção, 

concentração, registro, armazenamento e manipulação de informações, aprendizado de 

técnicas de memorização e, consequentemente, autonomia e independência. Contribui para o 

aumento da densidade sináptica cerebral, cuja rede de transmissão é responsável pela 

dinâmica e plasticidade do cérebro. (SOUZA e CHAVES, 2005, p.15). 

Já as dificuldades cognitivas maiores do que pareadas para o envelhecimento têm 

sido classificados como Declínio Cognitivo Leve (Mild Cognitive Impairment). O quadro 

mencionado é caracterizado por dificuldades cognitivas, especialmente de memória, sem que 

haja prejuízo social e/ou ocupacional, sendo estas dificuldades não suficientemente graves 

para que um diagnóstico de demência seja possível (PETERSEN et al, 1999; PETERSEN et 

al, 2001a). Embora apenas cerca de 50% dos indivíduos com declínio cognitivo leve 

progridam para Alzheimer, o seu diagnóstico pode ser um bom preditor para o seu 

desenvolvimento, assim como os fatores de risco genéticos (COLLIE e MARUFF, 2000). Por 

outro lado, quando uma pessoa percebe que vem apresentando dificuldades cognitivas, tem 

muito receio de receber o diagnóstico da demência do tipo Alzheimer, em virtude da 

irreversibilidade do quadro e dos prejuízos progressivos provocados. 

Entre as manifestações clínicas frequentes do declínio cognitivo leve (DCL) estão à 

existência de evidência objetiva de déficits de memória e dificuldades de concentração 

durante a testagem clínica. O indivíduo pode apresentar como queixa, por exemplo, 

dificuldades em lembrar nomes de pessoas a quem ele tenha sido recentemente apresentado. 

Neste estágio, o paciente pode reter pouco material de uma passagem lida em algum livro. 

Decréscimos de desempenho passam a ficar evidentes quando existe demanda em situações 

sociais e de trabalho. O paciente pode perder objetos de valor ou guardá-los em locais 

diferentes, além de perder-se quando viajar a algum local pouco familiar. Podem ocorrer 

manifestações de ansiedade leve ou moderada (REISBERG, 1982). Lautenschlager (2002) 

acrescenta que os portadores de DCL apresentam, em testes de memória, uma recordação 

tardia empobrecida e, frequentemente não são beneficiados por dicas semânticas durante 

testes de aprendizado de memória verbal. 
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Todavia, o aumento da expectativa de vida e a importância de uma vida longa com 

independência e qualidade, é essencial que se avalie a saúde mental em idosos, e a percepção 

de um status de memória saudável, se relaciona de certa forma com essas expectativas. Dessa 

maneira, alternativas que buscam inserir os idosos em diferentes grupos sociais, com o 

propósito de qualidade de vida e seu reconhecimento como cidadão, são prerrogativas das 

ações de enfermagem gerontológica.  

Para tanto, delimitou-se como questão norteadora: Como são desenvolvidas as 

atividades de oficinas de estimulação cognitiva para idosos com queixa subjetiva de 

memória? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

Descrever a estruturação das oficinas de estimulação cognitiva 

Analisar o método desenvolvido para atividades de estimulação cognitiva em grupo 

para idosos 
 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Em uma larga quantidade de artigos localizados nas bases de dados eletrônicos, 

observou-se sobre o tema em tela uma lacuna no conhecimento, tecendo uma das 

justificativas do presente trabalho. No figura 1, apresenta-se a busca realizada no período de 

07 a 28 janeiro de 2016, nas seguintes base de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); Base de Dados de Enfermagem (Bdenf), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) via PubMed. Demonstrados 

individualmente e, em cruzamentos com os seguintes descritores: memória (memory), idoso 

(age) e enfermagem (nursing).  

Os critérios de inclusão dos artigos avaliados, para revisão integrativa foram artigos 

publicados em português, inglês e espanhol; aderência ao objetivo; artigos publicados na 

íntegra que colaboraram com a temática sobre grupos de idosos com queixas subjetivas de 

memória em programas para terceira idade nos referidos bancos de dados nos últimos dez 

anos (2005 – 2015).  

Os critérios de exclusão foram artigos publicados que não tenham a linha de 

pensamentos temática sobre oficinas de estimulação cognitiva pra idosos com queixas de 
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memória, que não estejam publicados na íntegra e sua abordagem não apresente quaisquer 

contribuições da enfermagem na saúde do idoso. 

 

 

 

Figura 01. Fluxograma dos artigos selecionados. EEAAC/UFF. Niterói, 2016. 

 

Após as buscas realizadas nas bases de dados, é notória a precariedade de publicações 

sobre o tema, principalmente na área de enfermagem. No que tange a temática de oficinas de 

estimulação cognitiva, em grupos para idosos, a maioria dos artigos sobressai relacionado a 

atividades com pacientes com Doença de Alzheimer em instituições de longa permanência ou 

ambiente hospitalar, em contraposição aos idosos com cognição preservada ou queixa 

subjetiva de memória, com finalidade de manutenção cognitiva em um cenário diferenciado. 

Deste total de artigos, poucos se associavam de forma direta com o tema escolhido 

com fonte de pesquisa, o que vem reafirmar a carência de trabalhos científicos que abordem o 

tema. Pode ser compreensível a dificuldade de estudos com o tema escolhido, por carecer de 

metodologias qualitativas observacionais. A maioria dos artigos trata do objeto de escolha 

estudado por vias de testes cognitivos que rastreiam a perda ou estabilização do quadro, mas 

não avaliam a aplicação das atividades nas oficinas de estimulação cognitiva e, como esses 

participantes se comportaram durante a realização destas.  

Com isso, para que o processo de envelhecimento seja bem sucedido são necessárias 

políticas e práticas eficazes, que confiram o reconhecimento ao indivíduo idoso qualidade de 
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vida. É função das políticas de saúde contribuir para que mais pessoas alcancem as idades 

avançadas com o melhor estado de saúde possível (BRASIL, 2006). O rápido crescimento da 

população idosa serve como alerta ao governo brasileiro, assim como à iniciativa privada, 

para a necessidade de se criar políticas sociais que preparem a sociedade para essa realidade. 

O bom funcionamento da memória é vital para que o idoso possa continuar a viver de maneira 

independente. 

É necessário entender que o envelhecimento não se trata de um curso uniforme, ou 

seja, cada indivíduo envelhece de forma peculiar. Essas mudanças por qual passam as 

sociedades modernas vêm produzindo grandes desafios, envolvendo diversas áreas do 

conhecimento. Emerge com especial atenção para as políticas sociais e de saúde, que ainda 

são escassas e voltadas apenas para a cura, deixando de lado a importância da prevenção, e 

assim não contribuindo para a reversão das tendências de aumento das doenças crônicas 

degenerativas e incapacitantes, especialmente aquelas relacionadas às funções cognitivas. 

A atividade de memória se estende além dos limites da cognição, interagindo na 

intimidade com outras funções superiores – afeto, motivação, criatividade – e básicas – 

ligadas à manutenção do equilíbrio orgânico. Dentro dessa perspectiva, a memória compõe a 

inteligência, a personalidade, a integridade de nossas células e a nossa evolução. Nela residem 

os elos de nossa construção pessoal, impregnados de afeto, dão sentido às nossas vidas. Desse 

modo, a ineficácia das funções mnésicas pode representar para o indivíduo a possibilidade de 

quebra da sua identidade pessoal, da capacidade de interagir com eficácia no mundo, de gerir 

sua própria vida, e ser a expressão de um adoecimento no plano físico e/ou mental e/ou 

emocional (GUERREIRO, RODRIGUES e MARTINS, 1997). 

Pesquisas sobre treino cognitivo e de memória indicam que o idoso saudável é capaz 

de aproximar seu desempenho atual do seu desempenho máximo possível, revelando 

plasticidade cognitiva (VERHAEGHEN, 2000). O estudo sobre a plasticidade cognitiva 

revela-se um campo fértil para a pesquisa básica, considerando que gera informações 

essenciais a respeito do envelhecimento humano. Ao mesmo tempo estes estudos têm 

implicações importantes para a prática clínica do profissional gerontólogo, pois a otimização 

da memória está relacionada à saúde, à autonomia e independência do idoso (RAMOS, 2003). 

No Brasil, o estudo sobre treino cognitivo no envelhecimento encontra-se em seus estágios 

iniciais e recebe tímida atenção dos pesquisadores.  
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Visto que o cuidado ao idoso ficará cada vez mais em elusivo em nossa sociedade, a 

descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas para um grupo com queixa subjetiva 

de memória, torna-se um instrumento útil para a formação acadêmica de profissionais que 

tenham interesse em se capacitar para assistir a essa população especifica. Ao facilitar a 

linguagem didática de funcionamento das atividades funcionalmente estruturadas para atender 

as necessidades de grupos de idosos em oficinas de estimulação cognitiva, não se limitando 

apenas os idosos com Alzheimer. 

O material do estudo contribui ainda para a catalogação das atividades em uma 

divulgação cientifica, formato livro didático, com informação advinda da pesquisa, que 

podem ser originais a área de enfermagem gerontológica brasileira.  

O estudo contribui ainda para o desenvolvimento da linha de pesquisa Cuidado de 

enfermagem ao idoso, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem Gerontológica, 

(NEPEG) e ao Grupo de Estudo em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE), 

ambos da Universidade Federal Fluminense – UFF, ao valorizar ações de enfermagem 

desenvolvidas empiricamente, porém com pouca descrição, articulação com o conhecimento 

científico. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO BRASIL  

  

 O primeiro documento que abordou questões relacionadas a pessoa idosa foi a 

Constituição Federal, promulgada em 1988, declarando, no Artigo 1º do Título I, que “são 

princípios fundamentais a cidadania e a dignidade humana” o que se estende a todo povo 

brasileiro (BRASIL, 1988). Só este documento já garantiria ao idoso o direito de ser 

amparado legalmente, de ter dignidade, não sofrer discriminação e de fato ser tratado como 

cidadão.  

 O segundo documento, sendo este mais específico a esta clientela, é a Política 

Nacional do Idoso, Lei nº 8.842 de 1994, regulamentada em 1996, pelo Decreto nº 1.948. 

Essa lei foi criada para reafirmar os princípios definidos na Constituição Federal de 1988 e 

cria os Conselhos Municipais de idosos, reiterando os direitos já defendidos em lei anterior. 

(BRASIL, 1994). Essa Política atribui ao poder público, incumbências nas áreas da promoção 

e assistência social, de saúde, educação, trabalho e previdência, habilitação e urbanismo, de 

justiça, da cultura, do esporte e lazer.  

 Surge um terceiro documento, mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, é a 

Lei nº 10.471 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). Esse documento amplia 

os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos, instituindo penas severas para quem 

desrespeitar ou abandonar os idosos, além de garantir a eles várias concessões, como controle 

de preços nos planos de saúde e distribuição gratuita de medicamentos. Junto à Lei nº 8.742 

de 1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Social (BRASIL, 1993) passa a 

garantir o direito de receber o benefício de um salário mínimo, àquele idoso, com mais de 65 

anos, que não tiver condições financeiras.  

 Já em 2006, é criada a Portaria nº 399, a qual aprova as Diretrizes Operacionais do 

Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006a). Essa Portaria é dividida em três grandes componentes, 

Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão do SUS, e Pacto pela Vida. Esta última, de grande 

relevância para esse estudo, pois o Pacto define 6 prioridades, e a primeira delas é a saúde do 

idoso, com o objetivo principal de implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

buscando ação integral.  

 Assim o Pacto pela Vida estabelece as seguintes diretrizes: Promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; A implantação de 
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serviços de atenção domiciliar; O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado 

o critério de risco; Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde 

da pessoa idosa; Fortalecimento da participação social; Formação e educação permanente dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; Divulgação e informação 

sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e 

usuários do SUS; Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na 

atenção à saúde da pessoa idosa;  Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.  

 E com o incentivo dessa portaria, surge o quinto documento, Portaria nº 2.528, no qual 

foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), permitindo maior 28 

esclarecimento sobre os caminhos e ações a serem seguidas na área, definindo as tarefas de 

cada profissional na atenção ao idoso dentro da equipe multiprofissional. A finalidade 

primordial do PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, 

sempre de acordo com os princípios do SUS (BRASIL, 2006b).  

 Assim, de acordo com esses documentos e diante da complexidade do processo do 

envelhecimento, surge a necessidade de incentivar a construção de ações integradas com 

diversas áreas da saúde para garantir a saúde integral do idoso. Dentre essas ações incluem-se: 

a capacitação profissional garantia de assistência domiciliar, apoio a seus familiares, criação 

de espaços de prevenção e promoção da saúde, estimulo às atividades intergeracionais, 

permitindo a integração do idoso com outros segmentos da sociedade e, esse estudo vai ao 

encontro dessa perspectiva. 

 

 

2.2 O ENVELHECIMENTO E A SAÚDE DO IDOSO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), incluem-se como idosas as 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, em países desenvolvidos, e a partir de 60 anos 

em países em processo de desenvolvimento (GIATTI, 2003).  

Considerando o envelhecimento como um processo natural da vida, dentre outros 

conceitos de envelhecimento, adotaremos neste estudo a definição citada pela Organização 

Panamericana da Saúde (OPAS):  

 
“... envelhecer é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível e não 

patológico de deterioração de um organismo maduro, de maneira que o tempo o 

torne menos capaz frente ao 32 estresse do meio ambiente e, portanto aumente sua 

possibilidade de morte.” (DUARTE, 2001p.185).  
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A redução do crescimento demográfico e a velocidade de crescimento da população 

idosa brasileira sinalizam a demanda por melhores políticas públicas de saúde, a necessidade 

de reestruturação da assistência e capacitação profissional para lidar com a nova situação. O 

SUS terá que comportar uma crescente demanda por procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as cardiovasculares e as 

neurodegenerativas, e ainda uma demanda maior por serviços de reabilitação física e mental 

(RAMOS, 2003).  

Esse processo de envelhecimento pode resultar na presença de múltiplas doenças, 

prejuízos e incapacidades. O nível desse desgaste da saúde está em função da influência de 

diferentes variáveis, como genética, danos acumulados e estilo de vida (ANDERSON, 1998).  

Nesse sentido, existem alguns fatores determinantes a serem considerados para que 

haja qualidade de vida para um indivíduo idoso: cultura, condições socioeconômicas, 

equilíbrio psicológico por meio de relações sociais e familiares, o ambiente físico no qual o 

idoso está inserido, moradia segura, saneamento básico e alimentação de qualidade. 

Consideram-se também como fatores importantes para um envelhecimento saudável: a prática 

de exercícios físicos, abstemia e não tabagismo. Complementando, a Organização 

Panamericana de Saúde (2005) aponta que medidas de promoção da saúde mediante acessos a 

serviços de qualidade e assistência digna e respeitosa finalizam para um envelhecer saudável. 

 

 

2.3  MEMÓRIA 

 

 A cognição é a capacidade de adquirir e de usar informação com a finalidade de 

adaptar-se às demandas do meio ambiente. Resume-se a faixa de funcionamento intelectual 

humano, que inclui percepção, atenção, memória, raciocínio, tomada de decisões, solução de 

problemas e formação de estruturas complexas do conhecimento (SANTOS, 2010; BUSSE; 

BLAZER, 1996).   

A memória é uma das principais funções cognitiva do ser humano. É a capacidade de 

armazenar informações e experiências sobre o espaço em que vivemos. Segundo Chaves 

(1993), a memória é conceituada, do ponto de vista comportamental, como uma modificação 

permanente das relações do organismo com o meio, que resulta da prática, da experiência e/ou 

da observação.  

A memória é uma função fundamental para a vida diária e inclui uma variedade de 

habilidades específicas que, em sua essência, permitem que a informação seja armazenada e 
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recuperada por períodos variáveis, que se diferenciam de segundos a dias, ou anos 

(DICKERSON; EICHENBAUM, 2010).  

Para Izquierdo (2011), a memória é entendida como aquisição, formação, 

conservação e evocação de informações. A aquisição, chamada de aprendizado e a evocação, 

também chamada de recordação, lembrança, recuperação. A memória pode ser classificada de 

acordo com diversos aspectos, como sua função, seu tempo de duração e seu conteúdo. 

De acordo com sua função, pode ser classificada como memória de trabalho. “É um 

sistema ativo, com capacidade limitada de armazenamento temporal. Funcionalmente, permite 

que informações sejam manipuladas durante a execução de tarefas cognitivas” (TAUSSIK; 

WAGNER, 2006). Segundo Izquierdo (2011), este tipo de memória serve para “gerenciar a 

realidade” e determinar o contexto em que vários fatos, situações ou outro tipo de informação 

acontecem, e se é necessário ou não fazer uma nova memória, ou se esse tipo de informação 

já consta armazenada. Ela dura segundos ou poucos minutos, e se diferencia das demais, pois 

não formam arquivos duradouros e não deixa traços bioquímicos. 

A memória pode também ser classificada com seu conteúdo, chamadas de memórias 

declarativas e procedurais. Izquierdo (2011), afirma que a memória classificada como 

procedural, “são as memórias de capacidades ou habilidade motoras e sensoriais e que são 

conhecidas como hábitos”. Estas são subdivididas em dois tipos de memórias explícitas e 

implícitas. A memória implícita é “um sistema de memória não acessível à consciência, 

responsável pela formação de hábitos e de atos automatizados” (TAUSSIK; WAGNER, 

2006). Já as memórias adquiridas com plena intervenção da consciência se chamam explícita. 

A memória declarativa é aquela em que se pode relatar como foi adquirida.  “Entre 

elas, as referentes a eventos aos quais assistimos ou dos quais a participação denominam-se 

episódicas, e as de conhecimento geral, semântica” (IZQUIERDO, 2011). Memória semântica 

abrange memória de conhecimento sobre o que de fato foi aprendido. Conhecimento 

enciclopédico de informações como as características dos objetos (por exemplo, as maçãs são 

geralmente vermelhas), categorias (por exemplo, laranjas e bananas são ambos os tipos de 

frutas), eventos históricos, tabelas matemáticas. A memória episódica envolve a capacidade 

de aprender, armazenar e recuperar informações sobre experiências pessoais únicas que 

ocorrem no cotidiano. Estas memórias geralmente incluem informações sobre o tempo e o 

lugar de um evento, bem como informações detalhadas sobre o evento em si. (DICKERSON; 

EICHENBAUM, 2010). 

As memórias podem ainda ser classificadas pelo tempo em que duram, podem ser de 

memória de curta duração e de longa duração. Para Taussik e Wagner (2006) a memória de 
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curta duração é aquela que opera com uma quantidade determinada de informações durante 

um curto intervalo de tempo. Esta dura poucas horas, sendo o tempo necessário para a 

consolidação da memória de longa duração, ela requer que a informação seja mantida na 

mente. A memória de curta duração serve para proporcionar a continuidade do sentido de 

presente. Se a informação atrai a atenção do indivíduo e tem conteúdo emocional, entre outros 

aspectos, a possibilidade de consilidação é grande, porém se a informação só for funcional 

momentaneamente, é provável que a informação seja eliminada em virtude da seletividade 

dos mecanismos cerebrais (CARVALHO; PEIXOTO, 2012). 

O envelhecimento está associado com uma lentidão generalizada de virtualmente 

todas as formas de processamento de informações, e essa lentidão afeta também o 

desempenho da memória. Esses deficits de memória entretanto são normais e esperados no 

envelhecimento (BUSSE; BLAZER, 1996; BOTINNO et al., 2006). Em particular, 

habilidades como a memória episódica e a memória operacional declinam significativamente 

(SILVA et al., 2011). 

 

 

2.4 OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA  

 

A literatura utiliza diversos termos para descrever as técnicas cognitivas, tais como, 

estimulação cognitiva, treino cognitivo e reabilitação cognitiva. Apesar de muitas vezes serem 

usadas como sinônimos elas diferem quanto à metodologia empregada (MOWSZOWSKI, L., 

BATCHERLOR, J. & NAISMITH, S. L., 2010). 

Enquanto a estimulação cognitiva visa à melhora funcional na vida diária por meio 

da repetição de determinadas atividades, o treino cognitivo visa à melhoria no desempenho de 

uma tarefa e/ou função cognitiva por meio de ensino de estratégias que o idoso pode utilizar 

em suas atividades cotidianas (BELLEVILLE, 2008; CLARE et al., 2005; MOWSZOWSKI 

et al., 2010). 

O conceito “estimular” reflete o ato de instigar, ativar, encorajar e animar os 

indivíduos, e a melhor maneira de contrariar os efeitos adversos do envelhecimento. 

(ZIMERMAN, 2000). Os programas de estimulação cognitiva têm a finalidade de prevenir o 

declínio cognitivo global consequente de doenças progressivas neurodegenerativas como são 

exemplo as demências (NORDON et al, 2009).  

Segundo Magalhães, (2011 p. 15):  
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[…] qualquer programa que pretenda incrementar um envelhecimento ativo ou com 

êxito deverá prevenir a doença e a incapacidade associada, otimizar o 

funcionamento psicológico e em especial o funcionamento cognitivo, o ajuste físico 

e maximizar o compromisso com a vida, o que implica a participação social. 

 

 

A estimulação cognitiva consiste num conjunto de estratégias e exercícios que visam 

estimular determinadas áreas de cognição, podendo ser implementadas individualmente ou em 

grupo, geralmente realizadas num determinado período de tempo, procurando cumprir 

determinados objetivos específicos (SOUSA & SEQUEIRA, 2012).  

A estimulação cognitiva tem, à semelhança de outras técnicas de reabilitação 

neuropsicológias, como objetivo principal melhorar o funcionamento cognitivo e social do 

indivíduo (SOUSA & SEQUEIRA, 2012). 

 A estimulação cognitiva é o meio de manter a mente, as emoções, as comunicações 

e os relacionamentos em atividade, sendo a atividade o melhor meio para minimizar os efeitos 

negativos do envelhecimento e levar as pessoas a viverem em melhores condições 

(ZIMERMAN, 2000).  

As atividades no âmbito da estimulação cognitiva, designadas por atividades lúdicas 

desenhadas especificamente para o idoso, são de grande importância (Tavares et. al, 2009). 

Para além da dimensão cognitiva e social destas atividades, estas podem ser um contexto 

privilegiado para proporcionar um contato pessoal necessário para a estimulação dos 

sentimentos e emoções (TAVARES et. al, 2009).  

A manutenção da cognição é importante para a promoção da independência e 

autonomia do idoso, tendo em conta que a cognição e a funcionalidade são potencialidades 

modificáveis, pois a plasticidade cognitiva permanece no envelhecimento, quando 

estimulados, os idosos podem apresentar melhor desempenho em tarefas cognitivas 

(YASSUNDA et al. 2006). As atividades têm como função principal a reabilitação e a 

prevenção. Assim, quando se estipula um conjunto de atividades que irão constar num 

programa de estimulação cognitiva, deve considerar-se o tipo de estímulo que se está a 

conseguir produzir de acordo com a situação de cada indivíduo e da avaliação prévia (SOUSA 

E SEQUEIRA, 2012). 

As intervenções que envolvem atividades da memória e da atenção desenvolvidas em 

grupo apresentam efeitos positivos e duradouros nos idosos. Portanto, é importante que a 

realização da estimulação cognitiva seja realizada no contexto grupal como forma de atingir o 
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efeito positivo, sendo que, a estimulação cognitiva individual também é considerada 

importante e obtêm-se resultados satisfatórios (ALMEIDA at. al., 2012). 

No ponto de vista para a terceira idade, o tema se direciona com a promoção do 

envelhecimento ativo, caracterizado pela experiência positiva de longevidade com 

preservação de capacidades e do potencial de desenvolvimento do indivíduo, para o que a 

garantia de condições de vida e de políticas sociais são um prerrogativa; por se tratar de um 

processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida (WHO, 2005). 

Com a prática da promoção da saúde do idoso, facilita-se a compreensão dos 

determinantes dos problemas de saúde e a orientação das soluções que respondam às 

necessidades e interesses das pessoas idosas; além de contribuir para a promoção de 

conhecimento, reflexão e decisão nos atos de cuidar e agir. Com isso, favorecendo o alcance 

para um envelhecimento bem sucedido. 

 

 

2.5  ENFERMAGEM GERONTOLÓGICA 

 

Com o surgimento das políticas e movimentos sociais mundiais sobre o 

envelhecimento, juntamente com a transição demográfica, estudos são desenvolvidos para o 

atendimento das especificidades (KLETEMBERG et al, 2010 p.788). Neste contexto, 

emergem cada vez mais profissionais da saúde, enfermeiros, que evidenciam o seu papel nos 

recursos sociais e de saúde para a população idosa (NEVES, 2012). 

Com isso, surge a Enfermagem Gerontológica, que é um ramo que cuida da pessoa 

idosa em todos os níveis de prevenção, desde a promoção da saúde até a reabilitação 

(SANTOS et al, 2008). Define-se a enfermagem gerontológica, como: 

 

 
(...) ciência aplicada com o propósito de utilizar os conhecimentos do processo de 

envelhecimento para o planejamento da assistência de enfermagem e dos serviços 

que melhor atendam à promoção da saúde, à longevidade, à independência e ao nível 

mais alto possível de funcionamento da pessoa (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE - OPS, 2005).  

 

 

  

O enfermeiro utiliza-se de tecnologias leves como as oficinas em grupos de idosos 

como possibilidade de extrapolar o biológico, enfocando a promoção da saúde. Assim, vai-se 

ampliando os cenários de praticas bem como os saberes da enfermagem, em especial da 
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enfermagem gerontológica. 

O envelhecimento pode ser entendido como multifatorial, assim, sob tal perspectiva 

tem-se a enfermagem contribuindo com intervenções baseada na literatura da Classificação 

das Intervenções de Enfermagem – NIC (BULECHEK, 2010), essa classificação define 

treinamento de memória, como “facilitação da memória”; e suas atividades de enfermagem 

listadas como: 

 Discutir com o paciente/família todos os problemas práticos vividos em relação à 

memória; 

 Estimular a memória pela repetição do último pensamento que o paciente expressou, 

conforme apropriado; 

 Recordar experiências passadas com o paciente, conforme o apropriado; 

 Implementar técnicas memorização apropriadas, como imagem visual, recursos 

mnemônicos, jogos de memória, indicadores de memória, técnicas de associação, 

elaboração de listas, utilização de computador, ou etiquetas com nomes, ou ensaio de 

informações; 

 Auxiliar nas tarefas de aprendizagem associadas, como aprendizagem pela prática e 

recordação de informações verbais e pictóricas apresentadas, conforme apropriado; 

 Providenciar treinamento de orientações, como ensaio de informações pessoais e 

datas, conforme apropriado; 

 Dar oportunidade para concentração, como usos de jogos de combinação de pares de 

cartas, conforme apropriado; 

 Dar oportunidade para uso da memória de eventos recentes, como questionar ao 

paciente sobre um passeio recente; 

 Orientar a nova aprendizagem, como localizar aspectos geográficos em um mapa, 

conforme apropriado; 

 Proporcionar memória de reconhecimento de fotos/gravuras, conforme apropriado; 

 Estruturar os métodos de ensino, de acordo com a organização das informações do 

paciente; 

 Encaminhar à terapia ocupacional, conforme apropriado; 

 Encorajar o paciente a participar de programas de grupo para treinamento da memória, 

conforme apropriado; 

 Monitorar o comportamento do paciente durante a terapia; 

 Identificar e corrigir erros de orientação com o paciente; 

 Monitorar as mudanças na memória a partir do treinamento; 
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E por, Estimulação cognitiva, definida como “promoção da percepção e compreensão 

do ambiente por meio do uso de estímulos planejados”; e suas atividades de enfermagem 

como: 

 Consultar a família para estabelecer o nível cognitivo do paciente antes do trauma; 

 Informar o paciente sobre eventos recentes e não ameaçadores; 

 Oferecer estímulos ambientais pelo contato com vários profissionais; 

 Apresentar a mudança gradualmente; 

 Oferecer um calendário; 

 Estimular a memória, repetindo o último pensamento expresso pelo paciente; 

 Orientar sobre tempo, lugar e pessoas; 

 Conversar com o paciente; 

 Oferecer estimulação sensorial planejada; 

 Usar televisão, rádio ou música como parte do programa planejado de estímulos; 

 Possibilitar períodos de repouso; 

 Colocar objetos familiares e fotografias no ambiente do paciente; 

 Usar a repetição para apresentar novos materiais; 

 Variar os métodos de apresentação do material; 

 Usar auxiliadores mnemônicos: listas de verificação, horários e avisos de lembrança; 

 Reforçar ou repetir informações; 

 Apresentar as informações de maneira gradual e objetiva; 

 Pedir ao paciente para repetir as informações; 

 Usar toque terapêutico; 

 Dar instruções verbais e por escrito;  

 

Assim, estas estão contempladas na classificação de intervenção de enfermagem, e, 

portanto, reconhecidas como da área da enfermagem, e indicadas como especificas da 

enfermagem gerontológica. Mas pouco específicas para idosos supostamente saudáveis com 

queixa de memória, portanto, o presente estudo pode auxiliar na construção de uma proposta 

de intervenção, a ser submetida a Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) para 

esta população mais específica. Pois as apresentadas assemelham direcionar a idosos com 

transtornos cognitivos intermediário ou grave, e residentes em instituições de longa 

permanência. 
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3- MÉTODO  

 

3.1  ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

 

Optou-se pela abordagem qualitativa, ou seja, descrição de narrativas. Os dados 

narrados foram obtidos em conversas com os participantes, em observações sobre o modo 

como se comportam em cenários naturais e em registros narrativos, como diários (POLIT; 

BECK 2011).  

A metodologia qualitativa permitiu que o pesquisador estabelece um relacionamento 

longo e mais flexível com o objeto de estudo e, consequentemente, com informações 

subjetivas e com maior riqueza de detalhes. Dentro deste contexto, o trabalho descritivo, 

através de notas de campo ou relato detalhado e extenso, desempenhou caráter fundamental 

para a realização desse estudo qualitativo, uma vez que foi através da observação direta que se 

tornou possível realizar a coleta de dados.  

Trata-se de um estudo descritivo observacional, onde Gil (2002) descreve que as 

pesquisas descritivas têm por objetivo a descrição das características de determinada 

população.  

 

3.2  CENÁRIO  

 

O cenário de pesquisa foi um projeto de extensão: “Memória Cognitiva, adesão ao 

tratamento e Inovação Tecnológica: ações para promoção da saúde na terceira idade”, da 

escola de serviço social nas dependências da Universidade Federal Fluminense, situada na 

Cidade de Niterói (RJ), Brasil. A equipe do cenário de pesquisa é composta por enfermeiros, 

estudantes de enfermagem, assistente social, estudantes de serviço social, fonoaudióloga, 

psicóloga, fisioterapeuta e educadores físicos. 

A UFF espaço avançado, onde foi desenvolvido o projeto, foi implantado em março 

de 1994 posicionando no bloco de serviço social, situado no campus Gragoatá. O projeto 

instalou-se em 2009, quando puderam concluir que havia grande adesão de pessoas idosas no 

programa, denominado memória social. Tem-se como objetivo geral, testar um modelo de 

oficinas de memória para idosos frequentadores de um grupo para terceira idade, onde um dos 
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objetivos a serem alcançados pelo discente era construir um material educativo, no qual se 

aplica essa pesquisa. Caracteriza-se por uma proposta extencionista e interdisciplinar, 

envolvendo ensino, pesquisa e extensão.  

A meta é possibilitar processos participativos, de reflexão e ação nas questões sociais 

e do cotidiano relacionadas ao processo de envelhecimento humano, promovendo uma 

melhoria no desempenho individual e coletivo dos participantes. Nesta perspectiva, colabora-

se na organização social e política dos idosos, promovendo o conhecimento dos direitos 

sociais. Além disso, busca-se facilitar aprendizados, capacitação e trocas de experiências entre 

os participantes e a equipe multiprofissional, envolvendo professores, técnicos, alunos de 

graduação e pós-graduação (ALVARENGA, 2015). 

O público atingido diretamente são aposentados da UFF, pessoas acima de 55 anos, 

moradores de Niterói e adjacências, pessoas encaminhadas pelo ambulatório de Geriatria e 

Gerontologia do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), idosos encaminhados por 

Instituições e clínicas ou entidades. 

 

 

3.3 SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram idosos participantes do projeto de extensão: “Memória 

Cognitiva, adesão ao tratamento e Inovação Tecnológica: ações para promoção da saúde na 

terceira idade”, que buscam espontaneamente pelo serviço. Em sua maioria são idosos 

independentes residentes na comunidade e arredores que frequentavam o projeto para realizar 

atividades físicas e sociais. De nível socioeconômico diversificado e grau de instrução 

diferenciado, alguns desses idosos chegam ao Projeto, reclamam de vários problemas, dentre 

eles os mais recorrentes são os de falhas de memória, indícios de demência, pouca 

flexibilidade mental e tendência à repetição. 

Os Critérios de Inclusão foram: Participantes com 60 anos ou mais de idade; Idosos 

capazes de locomover independentemente; Com queixas subjetivas de memória/humor;  

Idosos que concordassem em participar do estudo e que estejam cadastrados no projeto social 

para idosos do Espaço Avançado. E, como Critérios de Exclusão: Idosos participantes com 

diagnóstico médico de demência; Falta seguida em três oficinas sem justificativa. 
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3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Duas técnicas de coleta de dados foram aplicadas para atingir os objetivos desse 

estudo: observação participante aplicada durante a realização das atividades de estimulação 

cognitiva e o diário de campo. 

A observação, “utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que 

se deseja estudar” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 111). A observação pode assumir 

diferentes formas de acordo com a finalidade e a forma como é executada, a utilizada neste 

estudo é a observação sistemática, que tem como “característica básica o planejamento prévio 

e a utilização de anotações e de controle do tempo e da periodicidade, recorrendo também ao 

uso de recursos técnicos, mecânicos e eletrônicos” (CERVO, 2007, p. 31). 

As etapas que compuseram a observação de pesquisa foram as seguintes: inscrição, 

pré-intervenção (Testes de Rastreio), intervenção (Oficinas), avaliação pós-intervenção e 

análise dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Momentos de observação no campo de pesquisa. Niterói-RJ, 2016.  
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Conforme Mishima (1995), o método de observação é um processo rico para a coleta 

de dados qualitativos, uma vez que permite apreender as características de determinado 

fenômeno social. Observar é procurar dentro de um evento social, estudá-lo para além de seus 

aspectos aparentes buscando compreendê-lo em suas contradições, dinamismos e relações. 

 

 

Figura 3. Organograma estrutural das oficinas de estimulação cognitiva. Niterói, 2016. 

 

Buscou-se analisar o material produzido pela observação e pela aplicação das 

atividades a partir de categorias gerais que surgiram de acordo com os grandes temas 

instigadores. O período de observação foi de 2014 a 2015 com diário de campo de cinquenta 

páginas. Vale lembrar que a pesquisadora foi facilitadora de cada um dos grupos de 

estimulação cognitiva. Desta forma a presente pesquisa não esteve isenta de suas percepções e 

sentidos, haja vista, esta realidade também fazer parte de seu cotidiano. 

No primeiro momento constituiu-se na aplicação dos instrumentos de visualização e 

de organização dos grupos que ajudaram a dar subsídios ao processo de interpretação e 

facilitaram a comunicação dos passos subjacentes ao processo interpretativo. 

Num segundo momento, foi feita a execução das atividades nas oficinas e reunião do 

material buscando as evidências entre as unidades de significado, possibilitando a construção 

de categorias que configuram a estrutura do fenômeno estudado. 
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3.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo pode ser dividida em três polos de 

análise: 1) A Pré-análise; 2) A exploração do material; e 3) O tratamento do material. A pré-

análise, têm por objetivo a sistematização dos dados coletados para que a pessoa possa 

realizar as próximas etapas de análise. Nesse momento se fez a formulação de hipóteses para 

apontar os indicadores para a interpretação final. A segunda fase, a exploração do material, é 

apenas a administração do material coletado na pré-análise. Essa fase consiste basicamente 

em codificação, desconto e enumeração dos dados obtidos na fase anterior. Na terceira e 

última fase, tratamento do material, é realizada a sintetização dos resultados obtidos para 

facilitar a interpretação dos dados. 

As categorias expressas no material coletado suscitou uma organização dos dados 

semelhante às fases de coleta de dados, uma riqueza de materiais que expressarem a rotina e 

singularidade do trabalho em oficinas de estimulação cognitiva, são elas:  

Categoria I – Ambiente das oficinas: a intergeracionalidade e a busca pelo 

crescimento pessoal 

Categoria II- Inscrição 

Categoria III- Estruturação das Oficinas  

Categoria IV- Atividades específicas a cada grupo 

Diante disso, é valido ressaltar que para o entendimento dos métodos qualitativos é 

necessário, principalmente, aprender a observar, registrar e analisar as interações reais entre as 

pessoas, e dessas com o ambiente envolvido na pesquisa.  

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa contou com o parecer de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), nº 250.132/13. Assim como foram esclarecidos os objetivos, os 

riscos e os benefícios do estudo aos idosos participantes do programa, que assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde.  
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4- RESULTADOS 

 

4.1 AMBIENTE DE OFICINAS: A INTERGERACIONALIDADE E A BUSCA PELO 

CRESCIMENTO PESSOAL 

 

As atividades propostas nas oficinas são realizadas há sete anos, no Espaço 

Avançado – UFFESPA, campus do Gragoatá, bloco E. Conta com um salão central, onde são 

realizados os grandes encontros (comporta um número maior de pessoas) e atividades físicas, 

salas de aulas destinadas à realização das oficinas, e uma sala exclusiva para o atendimento de 

enfermagem dos pacientes, onde são realizados os testes e consultas de enfermagem. Nesta 

sala, é possível encontrar um mobiliário típico de atendimento, ou seja, esta conta com uma 

mesa, duas cadeiras, uma balança, uma maca, armário com os arquivos e estante. 

As salas de aulas destinadas às oficinas são arejadas, amplas e com boa iluminação. 

A disposição das cadeiras é em círculos, clima agradável, e pouco material de estímulo visual 

ou auditivo.  

As oficinas de estimulação cognitiva foram divulgadas no inicio do período letivo, 

por meio de cartazes, e através de uma dinâmica, já pertencente ao UFFespa denominada 

“encontros temáticos”  indicando o período de inscrição. Desta forma pretendia-se garantir 

que a busca pelas oficinas fossem espontâneas e também organizar o tamanho dos grupos que 

se formariam.  

 

4.2  INSCRIÇÃO  

 

Os frequentadores das oficinas no momento da pesquisa contavam com 67 idosos de 

ambos os sexos, com idade entre 60 e 88 anos, cadastrados no projeto social para idosos da 

UFFespa. Esses buscaram espontaneamente pelas oficinas de estimulação cognitiva, em sua 

maioria são idosos independentes residentes na comunidade e arredores que frequentam o 

projeto para realizar atividades físicas e sociais.   

Do total de participantes obtêm-se maioria do sexo feminino 58. A média de idade 

74,9±7,0. Em relação à escolaridade dos participantes, 5 eram analfabetos, 8 possuíam o 

ensino fundamental incompleto, 18 concluíram o ensino fundamental, 4 possuíam nível médio 

incompleto e, 18 idosos completaram o nível médio. Alguns idosos chegaram ao ensino 
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superior, mas 11 concluíram e 3 não concluíram. Portanto, uma amostra de nível 

socioeconômico diversificado e grau de instrução diferenciado.   

A queixa principal desses idosos para chegarem ao Projeto são as queixas subjetivas 

de memória, dentre eles os mais recorrentes são os de falhas de memória, indícios de 

demência, pouca flexibilidade mental e tendência à repetição.  

Incluem aposentados da UFF, pessoas encaminhadas pelo ambulatório de Geriatria e 

Gerontologia do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), idosos encaminhados por 

Instituições e clínicas ou entidades. 

Os motivos de desistências presenciados durante a observação foram por motivo de 

doença, intervenções cirúrgicas/clínicas, ou afastamento temporário em função de viagem. 

Entre os participantes não foi encontrada confirmação ou indícios de patologias capazes de 

afetar o funcionamento cognitivo. 

 

 4.2.1 Instrumentos de Avaliação – Testes de rastreio- para seleção do grupo de oficina de 

cada idoso  

 

De seguida, expõe-se uma breve descrição de cada instrumento utilizado para 

estruturação das oficinas esses dão a possibilidade aos idosos de emitirem opiniões 

particulares e, no caso de serem diferentes das previstas, acrescentou-se a respostas ao final 

do instrumento.  

Os testes são aplicados de forma oral, sendo as respostas de cada teste marcadas pelo 

avaliador na folha do instrumento. Os escores obtidos nos testes são armazenados no 

computador e os testes arquivados para dar seguimento no período seguinte. Os testes tinham 

duração média de cinquenta minutos. Os testes eram aplicados no início do semestre, divido 

em dias, onde os idosos já cadastrados no programa davam seguimento ao teste anterior para 

comparativo e os novos eram abertos registros. O moderador da oficina não aplica o teste no 

idoso pertencente ao seu grupo, para evitar viés.  

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

É o teste mais utilizado para avaliar a função cognitiva. Foi criado por Folstein e sua 

equipe em 1975, traduzido e adaptado para a população brasileira por Bertolucci em 1994 
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(FOLSTEIN, 1975; BERTOLUCCI, 1994). É rápido (duração de 10-15 minutos) e de fácil 

aplicação. Deve ser utilizado como instrumento de rastreio, não substituindo uma avaliação 

mais detalhada, pois, apesar de avaliar vários domínios (orientação temporal, espacial, 

memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, 56 

escrita e cópia de desenho) o faz de maneira superficial. Apesar de não servir para 

diagnóstico, este serve para indicar quais funções devem ser investigadas mais 

profundamente.  

Assim, de acordo com a versão brasileira desse instrumento, o escore total é de 30 

pontos, tendo como ponto de corte sugerido por estudos realizados na população brasileira: 26 

para indivíduos com ensino superior; 18 para indivíduos com 5 anos ou mais de escolaridade; 

13 para os analfabetos; e abaixo de 13 é considerado declínio cognitivo grave, sugerindo 

quadro demencial (BRUCKI, 2003).  

Quando os escores se encontram muito abaixo dos respectivos pontos de corte, e 

associados a outros testes de função cognitiva sugerem-se encaminhamento para a avaliação 

neuropsicológica específica.  

 

Teste de fluência verbal  

O teste de Fluência Verbal como parte do Boston Diagnostic Aphasia Examination 

(BDAE), também foi incorporado ao protocolo do CERAD (Consortium to Establish a 

Registry for Alzheimer Disease). O teste de Fluência Verbal foi utilizado em diversos tipos de 

estudos, no Brasil ele foi validado por Brucki e colaboradores (BRUCKI, 1997).  

Trata-se de uma avaliação da memória semântica fácil de ser aplicada, através do 

conhecimento sobre o mundo, fatos, palavras, sem relação com o tempo de escolaridade. 

Consiste em solicitar à pessoa idosa que diga em 1(um) minuto, o maior número possível de 

nomes, em grupos pré-definidos como por exemplo: animais frutas, flores. É importante 

verificar como a pessoa idosa utilizou o tempo disponível para a execução da tarefa. Pacientes 

com demência, além de produzirem escores baixos, tendem a interromper a geração de 

palavras após 20 segundos do teste. Pacientes deprimidos podem apresentar escores baixos, 

mas tendem a gerar palavras durante todo o minuto. O escore esperado é de 13 a 18 animais 

citados, desconsiderando as repetições de nomes da mesma classe (GROISMAN, 2004).  
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Escores muito baixos associados aos outros testes de função cognitiva sugerem 

encaminhamento para avaliação neuropsicológica específica. 

  

Teste do Desenho do Relógio (TDR)  

Criado por Sunderland em 1983, este teste pode ser realizado de duas formas: cópia 

de um desenho ou desenho livre de um relógio. Pode-se, ou não, oferecer um círculo numa 

folha em branco onde o desenho será realizado. A forma de pontuação e correção dos 

desenhos também é variada. Utilizou-se a pontuação proposta originalmente por Sunderland 

et al., que consiste numa escala de pontuação de 0 (zero) (relógio totalmente incorreto ou 

inexistente) a 10 pontos (relógio totalmente correto) (SUNDERLAND et.al., 1989).  

Desenho do Relógio de acordo com Sunderland et.al. (1989) com desenho livre (sem 

cópia e sem círculo) consiste em: Dar uma folha de papel em branco e dizer: “Desenhe um 

relógio com todos os números; e Pedir para colocar os ponteiros marcando 11h10min”. -

Pontuação (Relógio e números estão corretos):  

• Desenho do círculo correto: 1 ponto. 

• Números na posição correta: 1 ponto. 

• Incluiu todos os 12 números: 1 ponto. 

• Os ponteiros estão na posição correta: 1 ponto. 

Em relação ao Brasil, poucos estudos têm investigado o uso do TDR como 

instrumento de avaliação cognitiva em idosos e na DA. Porém o teste foi validado e traduzido 

no país por Atalaia-Silva e Lourenço em 2008. 

 Avalia habilidades vísuoespaciais, habilidades construtivas e funções executivas. O 

objetivo desde teste é rastrear idosos com lesões cerebrais. Através dele se verifica a 

habilidade visuoconstrutiva ou praxia construcional que é a capacidade de desenhar ou 

construir a partir de um estímulo (no caso, um comando verbal). Independe da linguagem 

verbal e por essa razão é considerada uma prova cognitiva não verbal. A tarefa tende a ser 

mais complexa e abstrata dada sua natureza integradora com input auditivo e output motor e 

maior necessidade de utilização de memória (CAMARGO; GIL; MORENO, 2006).  

Se o paciente desenhar um relógio pequeno, onde não caibam os números, já há 

evidência preliminar de uma dificuldade com o planejamento. Na negligência unilateral, os 
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números serão colocados apenas na metade do relógio. Pacientes com disfunção executiva 

(lesão frontal) podem apresentar dificuldade para colocar os ponteiros (ibidem, p.13).  

 

Escala de Depressão Geriátrica (EDG – 15) 

Desenvolvida há mais de 20 anos, é um instrumento frequentemente usado na 

detecção de depressão e queixas de humor do indivíduo idoso. É um teste que oferece 

medidas confiáveis para a avaliação de transtornos depressivos, com propriedades de validade 

e confiabilidade satisfatórias para o rastreamento da doença. O EDG – 15 é uma versão mais 

curta da escala original, a qual apresenta 30 itens. Este possui quinze itens, e é um excelente 

instrumento para determinar a necessidade de tratamento nessa fração da população.  O ponto 

de corte do EDG é entre 4 e 7, e nestes casos, deve-se investigar as queixas de humor. Para 

valores acima de 7, constata-se um quadro sugestivo de depressão. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007)  

 

Escala de Lawton  

Desenvolvida por Lawton e Brody em 1969, o objetivo deste teste é avaliar o 

desempenho funcional da pessoa idosa em termos de atividades instrumentais que possibilita 

que a mesma mantenha uma vida independente (LAWTON, 1969). De acordo com o grau de 

limitação apresentado para o desempenho das atividades instrumentais de vida diária é 

possível determinar se a pessoa idosa é ou não capaz de manter uma vida independente.  

Para esse teste as pessoas idosas são classificadas em independentes ou dependentes 

no desempenho de nove funções. Para cada questão a primeira resposta significa 

independência, a segunda dependência parcial ou capacidade com ajuda e a terceira, 

dependência. A pontuação máxima é 21 pontos (ibidem, p.145).  

Essa pontuação serve para o acompanhamento da pessoa idosa, tendo como base a 

comparação evolutiva. As questões 4 a 7 podem ter variações conforme o sexo e podem ser 

adaptadas para atividades como subir escadas ou cuidar do jardim (ibidem, p.145).  

Semelhante a Escala de Katz, quando o idoso se apresenta dependente, através dos 

resultados deste instrumento, deverá incluí-lo nas oficinas terapêuticas e elaborar um plano de 

cuidados específicos para suas limitações.  
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 Cabe destacar, que ao final da aplicação dos testes, a equipe se reúne e avalia os testes 

um a um discutindo o projeto terapêutico para cada idoso, a melhor atividade, e grupo, como 

abordaremos na categoria a seguir. 

4.3 ESTRUTURAÇÃO DAS OFICINAS 

 

Após a análise das medidas pré-intervenção e observados os critérios de inclusão e 

de exclusão, os participantes da pesquisa foram distribuídos em grupos, tendo em vista que, a 

avaliação cognitiva se mostra importante para rastrear e verificar o grau de comprometimento 

cognitivo do idoso, dessa forma pode-se separar os grupos de acordo com as necessidades de 

cada perfil e aprimorar as atividades preconizadas para distintos grupos.  

Os idosos que apresentam queixas subjetiva de memória e MEEM superior ou igual a 

26 pontos foram encaminhados ao grupo, denominado saudável. Aqueles com queixa 

subjetiva de memória e baixa escolaridade, ou seja, com até cinco anos de escolaridade, ou 

mesmo analfabetos foram encaminhados para o grupo denominado baixa escolaridade. Já os 

idosos com queixa subjetiva de humor, com pontuação na Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG) de quatro pontos ou superior, foram encaminhados ao grupo denominado queixa de 

humor. Idosos com idade igual ou superior a 80 anos foram encaminhados para o grupo 

denominado idosos mais idosos.   

A realização das oficinas de estimulação cognitiva exigem da equipe uma formação 

e/ou capacitação dos coordenadores para trabalhar com as funções cognitivas. Pode observar a 

necessidade de conhecimentos e habilidades para entender como se dão os processos do 

funcionamento das funções cognitivas e, da estrutura técnica para criar atividades que vão 

ajudar a melhorar e/ou manter as funções cognitivas, para alcançar os objetivos propostos. 

Cada grupo conteve uma estratégia e objetivo cognitivo especifico ao seu perfil. O objetivo 

principal da atividade de estimulação cognitiva era de promover estímulo cognitivo, com foco 

na memória e socialização entre os participantes. 
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Tabela 1. Divisão das oficinas. Niterói, 2016.  

OFICINA PERFIL 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

   

Idoso mais idoso Idosos acima de 80 anos 10 

Idosos saudáveis 
MEEM superior ou igual a 26 

pontos 
15 

Idosos com queixa 

de humor 

Pontuação na Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG) de quatro pontos 

ou superior. 

10 

Idosos com baixa 

Escolaridade 

Cinco anos de escolaridade ou 

analfabetos 
13 

 

 

 

 

4.3.1  Oficinas 

 

As oficinas de estimulação cognitiva ocorreram posteriormente à aplicação da 

primeira bateria dos testes rastreio e avaliação cognitiva. No primeiro encontro, além da 

apresentação da oficina, seus objetivos, número de encontros e duração, procederam-se 

também uma palestra semiestruturada envolvendo temáticas. Foram abordados assuntos 

como: 

- Compreendendo a memória e seu funcionamento; 

- Estratégias de realizar a estimulação cognitiva no cotidiano; 

- Promoção da saúde;  

- Dinâmica das oficinas de estimulação cognitiva.  

 

No primeiro momento foi reservado à socialização e informações relevantes sobre a 

memória do ponto de vista gerontológico, voltadas para esclarecimentos de dúvidas, com 

preocupação especial em transmitir o conteúdo de maneira adequada para a idade e a 
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escolaridade dos participantes envolvidos. Esse primeiro encontro é ministrado pelos docentes 

e discentes (bolsistas/voluntários) e tem como objetivo que os mesmos se apresentem e que os 

participantes se interem da proposta do projeto, além de conhecer o espaço físico. Foram 

instruídos sobre as datas e suas respectivas turmas, salientando a importância de comparecer 

constantemente às oficinas, e evitar faltas. 

Para promover a adesão e a presença nas oficinas, foram feitos pela facilitadora 

contatos telefônicos com os idosos um dia antes de cada oficina, para lembrá-los e motivá-los 

a participar. 

Os encontros subsequentes são conduzidos pelas acadêmicas de enfermagem, sob 

supervisão, com duração de uma hora, com grupos distribuídos pela semana. Antes de iniciar 

as oficinas verificar como está organizado o ambiente: iluminação, ventilação e ruídos devem 

ser observados para se evitar distrações e perca de concentração. 

Cada sessão de estimulação cognitiva foi estruturada didaticamente em três partes: 

Parte inicial (10 minutos): Resgate da atividade anterior, exploração da temática do 

dia, valorizando seu vínculo com o cotidiano dos idosos e verbalização das estratégias 

cognitivas aplicada nas atividades;  

Parte principal (40 minutos): Desenvolvimento das atividades;  

Parte final (10 minutos): Síntese ou revisão da atividade. 

No grupo de idosos com queixas subjetivas de humor especificamente foram 

conduzidos por duas acadêmicas, uma bolsista de psicologia e outra de enfermagem, que se 

revezavam na elaboração, coordenação e auxílio das atividades. Obteve-se a média de 15 

idosos por encontro. 

As primeiras oficinas eram compostas por dinâmicas que permitiam a integração da 

facilitadora ao grupo de idosos.  Em geral eram realizadas duas atividades por encontro com o 

objetivo de bom aproveitamento do tempo disponível, e que trabalhassem diferentes tipos de 

memória. No inicio de cada uma delas era explicado aos presentes quais tipos de estratégias e 

objetivos cognitivos haviam sido trabalhado e oferecida à oportunidade para eventuais 

dúvidas.  
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Além das explicações, buscava-se oferecer dicas e orientações de fácil aplicação nas 

situações do dia-a-dia com o intuito de que os participantes estimulassem sua memória 

cotidianamente. Dentre as atividades sugeridas para pratica no cotidiano do idoso, teve: ler 

livros, jornais e revistas; praticar esporte, caminhada; participar de encontros familiares, 

religiosos, amigos antigos; ouvir música, dançar, escrever, com o intuito de proporcionar 

bem-estar ao idoso. E, de certa forma também estimular sua capacidade funcional, treino da 

memória, comunicação, entre outras. 

Nos encontros seguintes, no inicio de cada oficina, recordasse o tema dos encontros 

anteriores, através de perguntas direcionadas de forma geral aos mesmos, podendo se 

expressar e se ajudarem mutuamente no resgate das lembranças.   

A disposição das cadeiras em círculos favorece a interação e descentraliza a figura do 

facilitador. Os participantes foram constantemente estimulados a participarem de forma ativa. 

Quando atividades individuais eram propostas, no momento da correção adotava-se como 

estratégia que os mesmo se levantasse e fizesse no quadro, onde todos podiam interagir para 

chegar a resposta. Além de se permitir que os idosos participantes trouxessem textos, cordéis, 

poemas, entre outros para partilharem com o grupo. 

Os materiais de apoio para preparar as oficinas foram livros, artigos, apostilas, jogos 

(de memória, percepção sensorial, quebra cabeças) e a internet. Todas as oficinas utilizam 

materiais de papelaria de baixo custo, tais como papel, cartolina, lápis, caneta, tesoura, cola, 

entre outros.  

 

4.4 ATIVIDADES ESPECÍFICAS A CADA GRUPO 

 

Como as atividades eram realizadas entre grupos, divididos de acordo com a perda 

cognitiva, no decorrer das observações pude notar uma diferença entre a capacidade cognitiva 

e comportamento dos distintos grupos. 

 Os grupos de idosos saudáveis mostravam-se mais proativo e com maior facilidade 

na compreensão das atividades, além de serem muito mais exigentes em relação ao nível das 

atividades, denominadas por eles como tarefas, continuamente requisitavam atividades com 

um grau de dificuldade superior (ANEXO 5). 
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Já o grupo de baixa escolaridade apresentou mais dificuldade de entender as 

propostas, tendo que repetir mais de uma vez, desprende mais tempo para executar as 

atividades (ANEXO 7).  

O grupo de idosos acima de 80 anos possuíam maior dificuldade em manter a 

concentração, usa-se nesses casos atividades lúdicas, algumas desenvolvidas fora do ambiente 

de sala de aula (ANEXO 4).  

E nos grupos com queixas subjetiva de humor, reclamações sobre seu próprio 

desempenho mnemônico e exacerbação de emoções são recorrentes, utilizaram-se nesse 

subgrupo atividades para ser realizadas em grupo, para uma maior interação (ANEXO 6). E, 

também diferem quanto ao objetivo terapêutico por oficina, vários tipos de memória podem 

ser trabalhadas, e elas diferiram por grupo, como demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Atividades realizadas nas oficinas de estimulação cognitiva quanto às dimensões 

cognitivas nos distintos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma os critérios de aplicação das atividades mudam de acordo com o grupo 

em que está será inserida. Algumas atividades individuais, dependendo do grupo, podem ser 

aplicadas na modalidade grupal. No total foram 110 atividades, destas 70 eram individuais e 

40 grupais. Nesta pesquisa encontram-se 10 atividades de cada grupo, para exemplificar 

detalhadamente o método e, que se encontra em anexo.  

DIMENSÕES 
 

Nº 
 

F 

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO   

Idosos Saudáveis 

Idosos Queixa Subjetiva de Humor 

Idosos Baixa Escolaridade 

Idoso mais idoso 

24 

8 

17 

8 

 

0,0625 

0,125 

0,0625 

0,125 

MEMÓRIA LONGO PRAZO   

Idosos Saudáveis 

Idosos Queixa Subjetiva de Humor 

Idosos Baixa Escolaridade 

Idoso mais idoso 

12 

10 

4 

5 

0,0625 

0,0625 

0,125 

0,125 

 

 

MEMÓRIA SENSORIAL   

Idosos Saudáveis 

Idosos Queixa Subjetiva de Humor 

Idosos Baixa Escolaridade 

 

6 

1 

5 

0,0625 

0,1875 

0,125 

MEMÓRIA SEMÂNTICA   

Idosos Saudáveis 

Idosos Baixa Escolaridade 

 

2 

2 

0,125 

0,125 

MEMÓRIA PROCESSUAL   

Idosos Saudáveis 

Idosos Queixa Subjetiva de Humor 

Idosos Baixa Escolaridade 

 

4 

1 

1 

0,125 

0,1875 

0,1875 
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5- DISCUSSÃO 

 

Na pesquisa atual o principal resultado é a adesão dos idosos as oficinas de 

estimulação cognitiva. O aspecto percebido pelos idosos como fator motivador é a 

socialização, a aprendizagem, inserção na universidade e prazer de participação nas oficinas. 

As atividades integrantes das oficinas utilizam-se de jogos, brincadeiras, relaxamento, 

atualidades, entre outras demandas trazidas pelos idosos. Segundo Almeida et al. (2010), os 

idosos que frequentam os grupos de convivência apresentam melhor qualidade de vida e um 

índice menor de ocorrência de depressão, em relação aos idosos que não participam.  

Segundo Yassuda e Abreu (2006), durante o processo de envelhecimento normal 

ocorre um declínio significativo em funções cognitivas, como atenção, memória e funções 

executivas, mesmo em idosos não-acometidos por doenças. Desta forma, o planejamento das 

oficinas de estimulação cognitiva constituem-se em ser preparadas para a manutenção e 

prevenção dessas funções. 

Os programas de convivência para idosos investem na possibilidade de que o idoso 

possa resignificar emocionalmente seu lazer nesta etapa da vida, reverter atitudes 

cristalizadas, valores e/ou comportamentos. (GÁSPARI E SCHWARTZ, 2005; SCHWARTZ, 

2004). Os participantes relatam também o fato da convivência com os jovens integrantes da 

universidade onde fazem suas refeições nos restaurantes universitários o que é um fator que 

favorece o cenário. 

Os grupos de convivência funcionam como um meio de inserção da população idosa 

na sociedade, hipótese reforçada no estudo de Dias (2012), onde a solidão surge como um dos 

motivos para a procura desse tipo de atividade.  

O projeto, realizado em grupo, pode ser caracterizado como uma experiência de 

compartilhamento de conhecimentos, na medida em que seu desenvolvimento inclui: aulas 

expositivas dialogadas, dinâmicas de grupo, práticas de estratégias de memória, reflexão 

acerca de comportamentos condizentes com estilos de vida ativos e saudáveis (ALMEIDA, 

2007).  

No grupo de idosos saudáveis a manutenção e melhora na cognição, socialização, 

mudança nas atividades diárias e satisfação com as oficinas foram as falas relatadas na 

observação. As habilidades cognitivas, como memória, atenção, pensamento e raciocínio 
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lógico, nesse grupo conseguiu obter mudanças positivas reforçando a melhora destes aspectos  

nas execuções das atividades de vida diária. Constatou-se também, através dos relatos dos 

idosos a melhora no dia-a-dia ao pensar e desprender maior atenção antes de executar 

determinadas tarefas. Pesquisas na área revelam ainda o poder de plasticidade cognitiva a 

partir do treino com idosos saudáveis (VERHAEGHEN, 2000). 

Na medida em que o idoso observa resultados no estímulo da memória, a confiança 

em si mesmo tende a ser fortalecida, aumenta a busca por novas soluções para os problemas 

propostos, desenvolve a flexibilidade de percepção e pensamento pautada nos conteúdos 

teóricos e nas vivências. A partir de todos esses ganhos, busca transferir os ganhos de uma 

sala de aula para as atividades da vida diária, favorecendo aqueles que estão a sua volta e o 

maior gerenciamento da vida (GUERREIRO & CALDAS, 2001).  

Com o envelhecimento, algumas funções da memória são comprometidas e/ou 

lentificadas, especialmente se não foram estimuladas ao longo da vida. Dificuldades 

relacionadas à memória são queixas referidas por mais de 50% da população idosa; porém, ao 

se fazer uma avaliação objetiva, observa-se que não há real declínio da capacidade mnêmica, 

como observado na fase de teste de rastreio que a fala de perda era maior que o real 

desempenho nos testes (MENDONÇA, 2005).  

Muitas vezes a depressão, que diminui a atenção, lentifica o processamento 

intelectual, reduz a percepção de detalhes, induz ao isolamento social e agrava a disfunção 

cognitiva. Associados aos déficits de memória geram medo, ansiedade e depressão, em um 

ciclo vicioso, que só pode ser reconhecido na minúcia da avaliação de rastreio ao aplicar o 

EDG (MENDONÇA, 2005). Indivíduos que não se rotulam/intitulam com queixa de humor 

apresentavam pontuação superior aqueles com relatos de tristeza. A comunicação em si das 

perdas, a consciência da perda e a fala disso, em si pode demonstra um reforço positivo para 

lidar com os prejuízos. Semelhante ao que acontece com os indivíduos com queixa cognitiva 

nem sempre são os mais queixosos que apresentam pior escore no MEEM. Por isso, a 

importância da avaliação inicial, com entrevista sobre preferência de atividades, e histórico de 

enfermagem, para avaliar o melhor grupo para sua participação nas oficinas. 

Para o grupo de idosos com queixas subjetivas de humor notou-se a necessidade de 

desenvolver atividades para estimulação cognitiva que também pudessem estimular os idosos 

a exteriorizar suas lembranças, obteve-se melhores resultados quando se trabalhava memória 

de trabalho, episódica e semântica. Fez-se necessário também desenvolver atividades 
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direcionadas para estes grupos, de modo a estimular não somente os processos cognitivos, 

mas também a interação com outros idosos, o trabalho em equipe, a confiança, a 

autoexpressão, a comunicação, e a criatividade. Proporcionando assim, uma prevenção do 

estresse, da depressão, relaxamento, melhora do humor; motivação e diminuição da 

ansiedade. 

A população idosa tem procurado nos grupos de convivência os valores coletivos e a 

interação social que, entre outros, lhes foram subtraídos (SANTOS FILHO, 1999; SANTOS, 

2003; VITAL, 2005). Segundo Almeida et al (2010), os idosos que frequentam os grupos de 

convivência apresentam melhor qualidade de vida e um índice menor de ocorrência de 

depressão, em relação a idosos que não participam.  

Outro importante resultado a ser destacado é a participação de idosos mais velhos no 

grupo em questão (33,3%), havendo necessidade de criar um grupo especifico. Um fator que 

contribui para a participação majoritária de idosos com 80 anos e mais se refere ao 

crescimento acelerado de pessoas nesta faixa etária (IBGE,2010).  

Pois, os idosos mais velhos podem acarretar algumas diferenças quanto ao resultado 

de testes de rastreio. Em estudo de Paula et al. (2013), quando submetidos ao MEEM, os 

idosos de um ambulatório de um hospital universitário, com idade entre 71 e 74 anos 

pontuaram mais alto em comparação aos mais velhos (80 e mais), com medianas respectivas 

de 24 e 21 pontos, o que por si só pode explicar os resultados de estabilização do MEEM, 

como satisfatórios, mesmo realizando a intervenção proposta. 

O grupo de idosos acima de 80 anos, as atividades foram voltadas para o estímulo à 

memória de curta duração fizeram-se uso dos jogos lúdicos e atividades em grupo. Este reunia 

exercícios, tais como: quebra-cabeça, caça palavras, o jogo dos sete erros, forca, o que é, o 

que é?, entre outros. Por sua vez, os jogos também eram variados: resta um, dominó, batalha 

naval, dama, UNO e baralho de palavra. Algumas atividades eram em grupo e outras 

individuais. Nas atividades em grupo, notávamos melhor desempenho e interação. Nas 

individuais a presença da tensão era um pouco maior principalmente porque receavam não ter 

um bom desempenho. Tais comportamentos foram mudando dando lugar a autocrítica e a 

solidariedade que funcionava como um mecanismo de aproximação e apoio mútuo, 

facilitando o estabelecimento da confiança.  
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Moraes (2008) discute memória relacionada ao tempo cronológico, podendo ser ela 

de curto prazo, que armazena informações por até 30 segundos; de longo prazo, que reserva a 

informação por dias, meses ou anos e pode ser subdividida em: episódica, semântica e 

implícita. A episódica tem caráter autobiográfico e permite a lembrança de fatos ou 

acontecimentos em um período biograficamente específico. A memória semântica permite o 

conhecimento geral sobre o mundo, fatos, conceitos, sem relação com o tempo cronológico 

(atemporal). E a implícita garante habilidades armazenadas sem consciência sobre como 

desenvolver atos motores como, por exemplo, andar de bicicleta. Assim, independentemente 

da classificação, a memória contribui para a relação entre a pessoa e o mundo, além de 

interagir com sentimentos, cheiros, lembranças, valores simbólicos, dentre outros fatores.  

Os idosos possuíam níveis de escolaridade diversos, desde analfabetos a ensino 

superior completo, porém sabe-se que o predomínio na população idosa no Brasil é de idosos 

com poucos anos de estudo, visto que a média de estudos desses indivíduos no Brasil, 

atualmente é aproximadamente 3,4 anos (IBGE, 2010).  

No grupo de baixa escolaridade destacou-se a necessidade de desenvolver atividades 

que estimulassem a preservação ou mesmo a manutenção da reserva cognitiva, já que por se 

tratar de indivíduos que pouco foram exposto a atividades de cunho intelectual. Apresentam-

se déficits de interpretação e compreensão. O desempenho dos idosos durante as atividades 

desprenderam uma maior dificuldade com a memória de curto prazo. Estes tiveram melhor 

desempenho quando realizavam as atividades individualmente, quando comparado às 

atividades de cunho coletivo, quando alguns se dispersavam e não eram participativos. Isso 

talvez possa ser explicado, pelo receio de demonstrar dificuldade na escrita e leitura, ou no 

desempenho das atividades. Em grupo as atividades que funcionavam eram as de cunho motor 

ou socialização. 

As oficinas ajudam os idosos participantes, mas provavelmente não resolvem 

definitivamente os distúrbios mnemônicos, visto haver necessidade de processo longo e 

continuado de estimulação em vários aspectos da cognição para que se mantenha os 

benefícios deste tipo de treinamento (YASSUDA, et al, 2006; BALL, et al. 2002). 

As atividades de estimulação cognitiva em estudo foram divididas em seis 

habilidades importantes para estimulação da capacidade intelectual: Orientação, retenção, 

atenção e cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva. Para cada uma destas 
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habilidades cognitivas foram planificadas sessões de estimulações, procurando assim ir de 

encontro á especificidade das aptidões em preparação. 

No entanto, apesar destes idosos obterem melhora na cognição, destaca-se aqui a 

lacuna deixada na pesquisa quanto à necessidade de aumentar o tempo/frequência das 

oficinas, visto que esses idosos frequentam as atividades uma vez por semana, e sentem falta 

desse convívio social. Os idosos apontam os benefícios da socialização e integração com 

outras pessoas, tendo a oportunidade de sair de casa e participar em atividades de grupos.  

As evidências apontam que não existe um consenso de quantas sessões de 

estimulação cognitiva devem ser realizadas para que haja melhora significativa. Simon e 

Ribeiro (2011), em sua revisão bibliográfica, verificaram que o número de sessões de 

estimulação cognitiva varia muito, pois encontraram estudos que aplicaram uma única sessão, 

e outros que aplicaram 3, 5, 6, 8 e até 12 sessões. Wilson (2011) relata que o modelo típico de 

sessões realizadas por grupo é uma vez na semana, durante 6 a 8 semanas, para pacientes que 

não estão internados, porém diz que esse modelo pode não ser suficiente para a coesão do 

grupo. Apesar de não existir um consenso da quantidade de sessões, os estudiosos concordam 

que quanto mais tempo, ou seja, quanto mais sessões, melhores são os resultados na evolução 

e/ou manutenção das funções cognitivas dos idosos (SIMON e RIBEIRO, 2011; WILSON, 

2011).  

Logo, pode-se alcançar que a divisão em grupos atendem-se as particularidades dos 

indivíduos integrante das oficinas, visto que apresentam necessidades e objetivos terapêuticos 

diferentes. Ao juntar esses perfis diferentes, em grupos iguais, perde na potencialidade do 

grupo, principalmente se a atividade exigir colaboração dos participantes. Wilson (2011) 

relata que é importante que haja homogeneidade nos grupos de estimulação cognitiva, pois se 

isso não ocorre, as diferenças podem impedir que os idosos se beneficiem das estratégias, o 

que pode interferir na metodologia da dinâmica e objetivos terapêuticos. 

A estruturação em diferentes grupos apresentam características que podem ser 

consideradas positivas e negativas. O grupo contínuo e aberto promove um maior tempo de 

estimulação, o que pode favorecer os fatores de proteção das pessoas que estão inseridas no 

grupo e não é necessário que o participante espere formar outro grupo com pessoas com o seu 

perfil, para começar as sessões. O lado negativo dessa conformação é que existe uma 

dificuldade maior de estabelecer relações sociais entre as pessoas do grupo, tendo em vista 

que o grupo está em constante mudança (WILSON, 2011). O grupo fechado pode 
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proporcionar um maior entrosamento entre os participantes do grupo, se tornando além de um 

espaço de estimulação cognitiva, um espaço de convívio social (WILSON, 2011).  

De acordo com Munari e Rodrigues (1997 p. 53,), é fundamental que o enfermeiro 

que trabalhe com grupos tenha noção dos seus limites e capacidades e que possa “elaborar um 

planejamento que possibilite o desenvolvimento do grupo com maior tranquilidade e 

segurança para si e para os elementos do grupo”.   

A enfermagem neste contexto abarca uma grande importância visto que seu processo 

de trabalho é voltado à promoção, cuidado e ensino da saúde. Sabendo-se que os aspectos 

emocionais influenciam o desencadeamento de muitas doenças assim como o seu curso, a 

terapia grupal envolvendo o enfermeiro e uma equipe multidisciplinar corrobora em 

beneficiar o idoso nos aspectos mais variados que influenciam a dificuldade de memória 

(PICHON, 2000).  

A limitação do estudo trata-se da opção metodológica que prevê a descrição da 

observação realizada, o qual não caberia comprovações métricas de eficácia do método de 

realização das oficinas de estimulação cognitiva posto. Porém, com este estudo é possível 

recomendar a necessidade de novos estudos que trabalhem com oficinas de estimulação 

cognitiva com uma divisão homogênea atendendo as particularidades dos indivíduos, com 

atividades especificas e tempo distintos para avaliar se há ou não diferenças na manutenção da 

capacidade funcional. 
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6-  CONCLUSÃO  

  

Com essa pesquisa, foi possível observar a importância de estimular as políticas 

preventivas, auxiliando na manutenção da capacidade funcional dos idosos. O que se encontra 

ainda hoje em diversas instituições de saúde é a assistência voltada somente para o idoso com 

demência institucionalizado.  

Tendo em conta o objetivo inicial do estudo e após a apresentação dos dados e 

respectiva discussão pode concluir-se que o presente material intenciona impacto positivo no 

desempenho cognitivo gerado pelas atividades aplicadas em distintos grupos, constituindo um 

progresso no desempenho cognitivo dos participantes.  

As atividades como estas possuem como consequência a redução de queixas de 

memória referidas pelos idosos ao final das mesmas, bem como a possibilidade identificada 

por eles, de suas reais dificuldades e a incorporação de novos conhecimentos relacionados à 

memória. 

A equipe de enfermagem inserida como facilitador das oficinas permite da utilização 

de ferramentas de aprendizagem e inovação. Mediante uma intervenção adequada e ativa, o 

enfermeiro pode garantir melhorias cognitivas por via de uma estimulação bem estruturada e 

pertinente de modo a manterem as capacidades funcionais de forma a trabalhar a prevenção 

da deterioração cognitiva e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos idosos. 

Uma das limitações encontradas foi a escassa bibliografia existente acerca de 

atividades que atendam a divisão de grupo homogênea tendo com base o comprometimento 

cognitivo. Destaca-se o fato de apresentarem mais estudos de intervenção cognitiva voltados 

para idosos com diagnóstico de demência e/ou institucionalizado. Por isso recomenda-se 

como proposta resultante desse estudo que se transforme em um produto os materiais 

didáticos catalogados em um livro para auxilio aos enfermeiros da área exerceram as oficinas 

de estimulação cognitiva de idosos, para aplicação prática na assistência ao idoso. 
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ANEXO  1 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

NOME: _______________________________________________________________        
ESCOLARIDADE:  __________________________________     IDADE: __________ 
 

   /          /                    / 

     :          :                   : 

ORIENTAÇÃO                                                   01 PONTO PARA CADA    

1) Em que  ano estamos?    

2) Que horas são aproximadamente?    

3) Em que dia do mês estamos?    

4) Em que dia da semana estamos?    

5) Em que mês estamos?    

6) Onde estamos?    

7) Em que andar estamos?    

8) Em que bairro estamos?    

9) Em que cidade estamos?    

10) Em que estado estamos?    

REGISTRO                                 03 PONTOS                            11) Mencione 3 
objetos (COPO, MALA e CARRO), e peça para repetir. Dê um ponto para 
cada resposta correta. Repita até que ele aprenda. Número de 
tentativas:_______ (se houver “inclusão”, descrever):______ 

   

ATENÇÃO E CÁLCULO         05  PONTOS 

12) Série de “7”. De 100 peça para subtrair 7, repita 5 vezes  
(93,86,79,72,65).  Ou  Peça para soletrar a palavra mundo de trás para 
frente   (O-D-N-U-M) 

   

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO      03 PONTOS 

13) Peça para repetir as 3 palavras.  Retire 1 ponto para cada objeto 
não citado. Máximo de 6 tentativas 

   

LINGUAGEM        09 PONTOS 

14) Aponte o lápis e o relógio e peça para nomeá-los (02 pontos) 
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15) Peça par repetir: “nem aqui, nem ali, nem lá”   (01 ponto)    

16) Peça para seguir um comando em três etapas: “pegue este papel 
com a mão direita, dobre ao meio e ponha no chão”                                           
(03 pontos ) 

   

17) Peça para seguir o comando escrito no papel: “feche os olhos” (01 
ponto) 

   

18) Escreva uma sentença  ( deve ter sujeito, verbo e predicado)    (01 
ponto) 

   

19 ) Peça para copiar o desenho                                                       (01 
ponto) 

   

 :         :       :  

TOTAL       / 30       /  30     /  30 

 

APLICADO POR: _____________________________________________________ 
CARIMBO                           
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feche os olhos 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Desenhe um relógio completo marcando 11:10 

 

 

 

 

 

 

 

- Evocação de palavras 

(  ) até 12 nomes diferentes 

(  ) entre 13 e 18 nomes 

(  ) mais de 18 nomes 
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ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA  (EDG) 

NOME: _________________________________________________________        

PERGUNTAS              /              /              / 

1) O (A) Sr (a) está satisfeito com a sua vida ?             (NÃO)        

2) O (A) Sr (a) interrompeu muitas das suas atividades?(SIM)       

3) O (A) Sr (a) acha que a sua vida está  vazia ?            (SIM)       

4) O (A) Sr (a) fica com freqüência aborrecido (a) ?      (SIM)       

5) O (A) Sr (a) está de bem com a vida a maior  parte do            

tempo?                                                                           (NÃO) 

      

6) O (A) Sr (a) tem medo de que algo ruim lhe aconteça?   

(SIM)          

      

7) O (A) Sr (a) se acha alegre a maior parte do tempo? (NÃO)       

8) O (A) Sr (a)  com freqüência se sente desamparado (a)? 

(SIM)                                                

      

9) O (A) Sr (a) prefere ficar em casa em vez de sair e fazer 

coisas novas ?  (SIM) 

      

10) O (A) Sr (a) acha que está tendo mais problemas de 

memória que as outras pessoas ?                                   (SIM) 

      

11) O (A) Sr (a) acha que é maravilhoso estar vivo (a)               

agora ?                                                                           (NÃO) 

      

12) a O (A) Sr (a) acha que vale a pena viver como esta 

vivendo agora ?                                                              (NÃO) 

      

13) O (A) Sr (a) se sente cheio (a) de energia ?            (NÃO)       

14) O (A) Sr (a) acha que sua situação tem solução?   (NÃO)       

15) O (A) Sr (a) acha que muita gente é melhor que o (a)          

senhor (a) ?                                                                    (SIM) 

      

TOTAL       

1) Quando a resposta do paciente for igual a que está entre parênteses, o item vale 1 ponto 

2) Quando a resposta do paciente for diferente a que está entre parênteses, o item vale 0  (zero) 

pontos 
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ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA - LAWTON – 

(AIVDs) 

NOME: __________________________________________________________          

ITENS OPÇÕES / / / 

1) Telefone - CAPAZ de ver os números, discar,  receber e fazer ligações sem 

ajuda 

- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone 

especial ou de ajuda para encontrar os números ou para discar 

- Completamente INCAPAZ  no uso de telefone 

(3) 

 

(2) 

 

(1) 

(3) 

 

(2) 

 

(1) 

(3) 

 

(2) 

 

(1) 

2) Viagens - CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus 

ou táxi 

- CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado 

- completamente INCAPAZ de viajar 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

3) Compras - CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte 

- CAPAZ de fazer compras, exclusivamente acompanhado 

- Completamente INCAPAZ de fazer compras 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

4) Preparo de 

Refeições 

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas 

- CAPAZ  de preparar pequenas refeições, mas incapaz de 

cozinhar refeições completas sozinho 

- Completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

5) Trabalho 

Doméstico 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o 

chão) 

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de 

ajuda nas tarefas pesadas 

- Completamente INCAPAZ de realizar qualquer trabalho 

doméstico 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

6) Medicações - CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa 

- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou 

de alguém que os prepare 

- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

7) Dinheiro - CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher 

cheques e pagar contas 

- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas 

necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas 

- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(3) 

(2) 

(1) 

TOTAL     
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – para o paciente 

Dados de identificação 

Título do Projeto de Pesquisa: OFICINAS DE ESTIMULAÇAO COGNITIVA PARA IDOSOS FREQUENTADORES DE UM 

GRUPO PARA TERCEIRA IDADE 

Pesquisador Responsável: Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana 

Instituição em que trabalha o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 88241026 - (21) 32832218  

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. _______________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário, do projeto de pesquisa OFICINAS DE 

ESTIMULAÇAO COGNITIVA PARA IDOSOS FREQUENTADORES DE UM GRUPO PARA TERCEIRA IDADE, de 

responsabilidade da pesquisadora Profª Dra. Rosimere Ferreira Santana, da Universidade Federal Fluminense.  

O objetivo desta pesquisa é acompanhar seu desempenho nas oficinas de memória, através das avaliações da 

capacidade funcional (os testes) realizados semestralmente antes e no final do cadastramento das oficinas.  

Será mantido o sigilo de todas as informações relacionadas à sua privacidade. Os resultados da pesquisa serão 

tornados públicos unicamente em trabalhos e/ ou revistas científicas e não haverá identificação dos dados 

pessoais. A sua participação neste estudo não trará riscos e nem gastos financeiros. 

Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca 

da pesquisa. A retirada do consentimento e atualizações sobre os resultados parciais do estudo podem ser 

feitas a qualquer momento, sem que lhe isso traga prejuízos.  

Caso concorde em participar, é necessário assinar este documento, que contém duas vias, sendo uma de 

propriedade do participante ou do representante legal do voluntário da pesquisa (caso seja necessário) e a 

outra do pesquisador. 

Desde já, agradecemos. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº________________, responsável legal por 

___________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
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ANEXO 4 

ATIVIDADES IDOSOS MAIS IDOSOS 

SOPA DE LETRAS! 

ESTRATÉGIA: Linguagem  

OBJETIVO COGNITIVO: Memória em curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 10 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade. 

DESCRIÇÃO: Identificar palavras no meio de várias vogais e consoantes. 

 

 

 
 

XZYWAÇUCARRSVRTEAIZNATUREZANGSPUREZAMAIEAMOR
HKJSBANANAKDUHKDJPRESENTEKLJHKJDCFESTAMKJDKFA
MILIAMNDYIDSONHOSKJHKCACHORRONDHDHPAZJDJUMARI
NHEIROJKCBORBOLETAKNJDHJCASAKCFJARDIMKJDATIVIDA
DEKJSJFELICIDADEMKSDHAMIGOSKMFSABONETENKHCELUL
ARJHDJCANETAMKDETERGENTEFFGDSSAUDADEKJDYIDADE
KKHUNHASNJSHDNATALJKISJFILHOSKJIYJFPOMSÇLDAMHTC
ACHORROASJDMDLFJ 
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QUAL É A COR???? 

 

ESTRATÉGIA: Atenção 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de curto prazo e memória de longo prazo; 

TEMPO DE DURAÇÃO: 10 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Cartolina e canetas coloridas. 

DESCRIÇÃO:  

 

1) Ler o nome da cor 

2) Descrever somente a cor. 

 

VERDE 

AZUL 

AMARELO 

VERMELHO 

LARANJA 

ROXO 

PRETO 
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EM MINHA ROTINA EU... 

 

ESTRATÉGIA: Percepção temporal. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e memória de longo prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 min. 

DESCRIÇÃO: Os participantes devem enumerar os itens de acordo com sua rotina diária. 

Aquele item que não for realizado em sua rotina deve ser deixado em branco. A facilitadora 

deverá ler os itens para auxiliar aqueles participantes que possuem dificuldades na leitura. 

 

(   ) Comprar Jornal                                                                            

(   ) Café da manhã 

(   ) Voltar  para casa                                                                             

(   ) Jantar 

(   ) Escovar os dentes 

(   ) Adormecer 

(   ) Apagar a Luz 

(   ) Vestir-se 

(   ) Preparar o jantar 

(   ) Assistir algum programa de TV 

(   ) Lavar o rosto 

(   ) Levantar as 7h da manhã 

(   ) Tomar café na casa dos filhos e netos 

(   ) Ir na casa da filha comer 

(   ) Ver algum programa noturno na TV 

(   ) Colocar o pijama 

(   ) Ler um jornal em um banco na rua 

(   ) Mentir 
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O QUE NÃO COMBINA? 

 

ESTRATÉGIA: Atenção, concentração, reconhecimento de figuras, verbalização e 

categorização. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 15 min. 

DESCRIÇÃO: Uma folha com sete sequências, com quatro figuras, onde três eram da 

mesma categoria. Os participantes deveriam indicar, com um círculo, qual era a figuram que 

não pertencia àquela categoria. 
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JOGO DOS ERROS 

 

ESTRATÉGIA: Atividade sensorial, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória sensorial e memória de curto prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 min. 

DESCRIÇÃO: Distribui-se uma cópia da atividade a cada participante. Estes devem encontra 

sete erros/diferenças entre as imagens, e indicar com um X. 
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JOGO UNO 

 

ESTRATÉGIA: Concentração, atenção, memória. 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de trabalho, memória de curto prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 40 minutos 

DESCRIÇÃO: No jogo de Uno pode jogar de 2 a 10 jogadores. O jogo tem 108 cartas que 

tem números de 0 a 9 e cores (verde, amarelo, vermelho e azul). No jogo também existem 

cartas especiais como: inverter o jogo, pular ou bloqueio, comprar duas cartas (+2) e comprar 

quatro cartas (+4) e os coringas que pode alterar a cor do jogo (esse tem todas as cores e o 

jogador pode escolher alterar a cor da partida) que é a carta de cor preta e a carta comprar 

quatro cartas. As cartas 6 e 9 tem o sublinhado em baixo do número para diferenciar. 

Para iniciar, distribuímos sete cartas para cada jogador e as cartas que sobraram ficam no 

meio do jogo, sendo que a primeira carta colocamos no centro da mesa, porque a partida vai 

começar a partir dessa carta. Sendo que não iniciamos o jogo com cartas especiais. O jogo 

começa com a pessoa que está lado esquerdo de quem distribuiu as cartas. 

Nas jogadas seguintes, os jogadores tem que prestar atenção no número e na cor, podendo 

optar jogar o mesmo número ou a mesma cor, se for uma carta numérica. No caso de ser 

cartas especiais, prestar atenção quem será pulado, se terá que comprar duas ou quatro cartas 

ou se o jogo vai mudar de sentido, pois será invertido. Se a pessoa não possuir carta para jogar 

terá que comprar do monte uma carta. Se no monte vier uma carta possível de jogar o jogador 

coloca, se não tirar uma carta que sirva sua vez será pulada. 

Se as cartas do monte acabarem e retirado as cartas que estão na pilha do jogo e deixado 

somente a ultima carta jogada e as demais são embaralhadas e colocadas no monte.  

Quando um jogador tiver uma só carta na mão, ele tem que avisar os demais, falando UNO, 

caso não fale e alguém repare que só está com uma carta, o jogador que está de UNO compra 

duas cartas. 

O jogo termina quando um dos jogadores estiver sem nenhuma carta na mão. Podendo vencer 

com qualquer carta.  

Observação: Repetir a atividade deixando que eles tentem lembrar-se de todas as regras, sem 

ajuda, e aumentar a dificuldade inserindo outras regras para dificultar o jogo, como: a carta 9 

e a carta 7 que passam a ser cartas especiais. 
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JOGO PERFIL 

 

ESTRATÉGIA: Concentração, atenção, memória, comunicação. 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de longo prazo e memória de curto prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 40 minutos (depende da quantidade de cartas) 

DESCRIÇÃO: É um jogo de tabuleiro muito conhecido pelos adolescentes e jovens, mas foi 

adaptado. O jogo consiste em descobrir a partir de dicas o que se trata. As cartas são divididas 

em categorias: pessoas, lugares, ano e coisa (objetos). São 20 dicas no total, mas a ideia é 

conseguir descobrir o que é com a menor quantidade de dicas. Os idosos foram divididos em 

dois grupos, cada um com uma média de 5 idosos. O moderador escolhe uma carta, e o jogo 

começa dando a dica de qual categoria está o que deve ser adivinhado. Uma carta para cada 

grupo. Um integrante do grupo escolhe o número, pois as dicas são numeradas. A partir das 

dicas eles vão tentando adivinhar e dão um palpite por dica. No final o moderador anota 

quantas dicas o grupo usou e é a vez do grupo 2. O moderador pega outra carta, que pode ser 

outra categoria e o grupo vai tentando adivinhar a partir das dicas e dando palpite do que 

possa ser. Vence o grupo que utilizar menos dicas. Pode deixar livre a quantidade de cartas, 

ou combinar previamente quantas cartas serão utilizadas, exemplo cinco cartas para cada 

grupo. O jogo também pode ser jogado com o moderador escolhendo a carta e dando dicas 

aleatórias e os idosos anotam o que acham que seja, a partir de quinze dicas na primeira 

rodada. Cada rodada uma carta diferente e diminui o número de dicas fornecidas. No final de 

cada rodada, o moderador olha o que foi anotado e discuti em grupo o que pode ser. Em 

grupo, eles vão tentar solucionar o que é.  

Observação: Pode ir diminuindo a quantidade de dicas para tornar o jogo mais difícil. 
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ME LEMBRA... 

 

ESTRATÉGIA: concentração, atenção, memória. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

DESCRIÇÃO: Consiste do moderador falar um objeto, apontar para um dos idosos e esse 

falar o que lembra. Exemplo: moderador fala ARVORE o idoso fala: arvore lembra madeira, 

e o colega a sua direita fala o que lembra quando falam madeira. Assim vai até chegar ao 

último. No final volta tudo. Exemplo: Eu falei madeira porque ele falou arvore.  

OBSERVAÇÃO: Pode tornar a atividade mais difícil quando eles não estão sentados em 

sequencia. Porque terão que falar o nome de quem falou e o que falou.  
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DINÂMICA DAS PALMAS 

 

ESTRATÉGIA: concentração, atenção, memória. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

DESCRIÇÃO: Os idosos ficam em semicírculo em volta do moderador. O moderador vai 

falar animais e comidas aleatoriamente. Os idosos tem que bater palma uma vez quando o 

moderador falar animal e duas vezes quando falar comida.  

Observação: Pode tornar a atividade mais difícil quando o moderador fala outros objetos que 

eles não precisem bater palmas.  
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BRINCADEIRA DE RODA – ESCRAVO DE JÓ 

 

ESTRATÉGIA: concentração, atenção e memória 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de curto prazo e memória de trabalho 

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 minutos 

DESCRIÇÃO: Os idosos ficaram em circulo e cantando a música: “Escravo de Jó jogavam 

caxagá, tira, põe. Deixa o Zé Pereira ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá”. 

Todos vão rodando para o lado direito, quando chega na parte do tira todos saem da roda (um 

passo para trás). Na parte do põem todos voltam para roda (um passo para frente). No deixa o 

Zé Pereira ficar, todos ficam no mesmo lugar. No zigue eles são um passo para esquerda, no 

outro zigue um passo para direita e no zá um passo para frente e continua a música. 

Observação: Conforme eles forem entendendo, pode ir aumentando a velocidade da música e 

consequentemente dos movimentos.  
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ANEXO 5 

ATIVIDADES IDOSOS SAUDÁVEIS 

MISCELÂNEA 

 

ESTRATÉGIA: Memória de Curto Prazo, Atenção e Associação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de Curto Prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 40 minutos 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Rodada 1 

1. Leia as palavras da primeira linha em voz alta. 

2. Desvie o olhar e tente repetir as palavras. 

3. Leia as palavras da segunda linha em voz alta. 

4. Desvie o olhar e tente repetir as palavras. 

5. Repita os passos 3 e 4 até acabar todos os grupos de palavras. 

6. Anote abaixo o número palavras que se lembrar em cada linha. 

 

CÃO, BANANA, BICICLETA 

MAÇÃ, FRALDA, PNEU, PREGO 

TESOURA, TELEFONE, AUTOMÓVEL, JORNAL, CREME 

GOLFE, OPERAÇÃO, MATEMÁTICA, FÉRIAS, TAPETE, LAVANDERIA 

CÉREBRO, MENTE, LEMBRAR, ESQUECER, PENSAR, SABER, APRENDER 

 

Quais as palavras que você consegui lembrar de cada linha?  

Linha 1:___________________________________________________ 

Linha 2:___________________________________________________ 
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Linha 3:___________________________________________________ 

Linha 4:___________________________________________________ 

Linha 5:___________________________________________________ 

 

 

 

Rodada 2  

Repita os mesmos passos da Rodada 1, mas agora preste atenção e procure associar as 

palavras. Use sua criatividade para criar associações entre as palavras, assim fica mais fácil de 

memorizar. Depois leia cada linha em voz alta, cubra os itens e observe de quantos vocês vão 

lembrar.  

 

PÁ, COMPUTADOR, RELÓGIO 

NEVE, FLOR, ZEBRA, SUTIÃ 

FLAUTA, LIVRO, LEITE, ENVELOPE, CHICLETE 

DEDO, SUÉTER, CAIXA, PÍLULA, MELANCIA, ESCADA 

TIGRE, ZOOLÓGICO, COMIDA, JAULA, MACACO, CRIANÇAS, TÍQUETE 

 

Quais as palavras que você consegui lembrar de cada linha?  

Linha 1:___________________________________________________ 

Linha 2:___________________________________________________ 

Linha 3:___________________________________________________ 

Linha 4:___________________________________________________ 

Linha 5:___________________________________________________ 
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TRANSFORMANDO NÚMEROS EM PALAVRAS! 

 

Estratégia: Associação, sequência, combinação e linguagem.   

Objetivo Cognitivo: Memória de trabalho 

Tempo de duração: 20 minutos 

Material a ser utilizado: Folha oficio e lápis  

Observação: Adicionar números e letras para elaborar novas palavras.  

Descrição: Através dos códigos descritos formar palavras. Cada número corresponde a uma 

vogal ou consoante. 

1=A 4=N 

2=D 5=O 

3=M 6=R 

 

 
CÓDIGO 

 

 
 
 

 
PALAVRA 

CORRESPONDENTE 

 
145 

 
 

 

 
316 

 
 

 

 
4125 

 

 
 
 

 

 
5421 

 
 

 

 
1356 

 
 

 

 
25316 

 
 

 

 

 

 



81 
 

ADIVINHE 

 

ESTRATÉGIA: Associação, Raciocínio Lógico, Atenção E Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO:  Memória de Longo Prazo  

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade. 

DESCRIÇÃO: Responder as frases abaixo de acordo com a quantidade de letras. 

 

Cômodo para dormir (6 letras):______________________________ 

A fruta do pecado (4 letras):________________________________ 

A parte dianteira do navio (4 letras):__________________________ 

Dinheiro antigo brasileiro (8 letras):__________________________ 

Flagelo que atinge o nordeste (4 letras):______________________ 

Representante do poder público (10 letras):___________________ 

Máquina de processamento de dados (10 letras):_______________ 

Gosta muito (3 letras):____________________________________ 

Maior deserto do mundo (5 letras):__________________________ 

Depósito de votos (4 letras):________________________________ 

O homem que tem filhos (3 letras):__________________________ 

Estrutura usada na mastigação (5 letras):_____________________ 

A segunda parte da Bíblia (14 letras):________________________ 

O formato do dado (8 letras):_______________________________ 

O que utilizamos na chuva (11 letras):________________________ 

Cozido no forno (6 letras):_________________________________ 

Má sorte (4 letras):_______________________________________ 
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Hospeda os turistas (5 letras):_____________________________ 

Exercícios feitos em aparelhos (10 letras):_____________________ 

Aparelho para praticar o voo livre (8 letras):____________________ 

Ações dadas pelo professor (5 letras):________________________ 

Aquele que diverte a corte (4 letras):_________________________ 

É visto antes do trovão (4 letras):____________________________ 

A cidade maravilhosa (12 letras):____________________________ 

Lugar dos noivos na igreja (5 letras):________________________ 

Ato que desenvolve inteligência (3 letras):____________________ 

Diz-se do transporte alternativo (6 letras):_____________________ 

Animal que hiberna (4 letras):_______________________________ 

Mesmo que rezar (4 letras):________________________________ 

Albumina do ovo (5 letras):_________________________________ 

Pouco espesso (4 letras):__________________________________ 

Período de 30 dias (3 letras):_______________________________ 

Mamífero de quatro patas (4 letras):_________________________ 
 

Trabalho do gari (6 letras):_________________________________ 
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PROBLEMAS COM CÁLCULOS 

 

ESTRATÉGIA: Atenção, observação, raciocínio lógico, calculo e concentração. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de longo prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 25 minutos 

DESCRIÇÃO: Encontrar as palavras listadas na figura abaixo, estando elas na diagonal, 

vertical, horizontal e invertida. 

 

1. Qual o número de coisas em duas dúzias e meia? 

2. Qual é o número de patas em oito cavalos? 

3. Quantos meses tem um semestre? 

4. Some 44 + 22 

5. Qual é o número de ASES de um baralho 

6. Qual é o número de pés em duas cadeiras? 

7. Qual é o número de goleiros titulares em um jogo de futebol? 

8. Multiplique 5 x 9 

9. Qual é o número de dias em janeiro, março, maio, julho, agosto, 

outubro e dezembro? 

10. Quantos olhos e bocas têm cinco pessoas juntas? 

11. Quantos são os pontos cardeais? 

12. Quantas são as fases da lua? 

13. Qual é o número total de pernas e braços em cinco pessoas? 

14. Qual é o número de cordas de um violão? 

15. Qual é o número de dedos em cada pé? 

16. Qual é o número total de orelhas e olhos em quatro cachorros? 

17. Quantas patas têm três cachorros juntos? 

18. Quantas orelhas têm nove gatos juntos? 

19. Se você caminha 4km por hora, durante 3 horas, quantos km 

caminhará? 

20. Um soldado tem 12 cigarros. Comprou mais 3 e fumou 6. Quantos 

cigarros ele ainda tem? 

21. Se você economizar R$ 7,00 por mês durante quatro meses, 

quanto economizar? 
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MISTURE E COMBINE 

 

ESTRATÉGIA: Memória de Curto Prazo, Atenção, Observação e Associação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de Curto Prazo  

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 minutos 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Rodada 1: Veja as figuras e memorize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodada 2: Sem olhar a figuras acima, tente lembrar quais os números que estavam em cada 

forma geométrica. 

                             99 – 39 – 48 – 81 – 65 – 52 – 24 – 17 – 3  

 

 

   

 

 

 

52 99 

81 39 

 

48 

17 3 65 
24 
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FORMANDO FRASES CRIATIVAS 

 

ESTRATÉGIA: Associação, linguagem, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e memória de longo prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 25 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade 

DESCRIÇÃO: Formar frases utilizando todas as palavras de cada sentença, formando uma 

única frase. 

 

1) Semente – peixe – conselho – você – sábado – triste – árvore 

 

2) telefonista – bombom – criança – Álvaro – idoso – blusa – escola  

 

3) dançar – não sei – abacate – sorriso – acidente – neta – amor 

 

4) Flor – amizade – futuro – cama – canoa 
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LISTA DE COMPRAS  

 

ESTRATÉGIA: Memória de Associação, Atenção e Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 minutos 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Vamos lembrar o que compramos em cada um dos lugares? Atenção às dicas das letras!!! 

Cada linha corresponde a uma letra. 

 

     

 

S U P E R M E R C A D O H O R T I F R U I T F A R M Á C I A 

P_ _ _ _ H_ _ _ _ _ _ _ _   B  _  _  _  _  _  P _  _  _  _   S _  _  _  _  _  _  _  L  _  _  _  _  _  _ 

C  _  _  _  _  _  F _  _  _   F _  _  _  _   D O  C _  _  _  _    P  _  _  _  _  D E  D _  _  _  _    

S _  _  _  _   _  _   P  _   M _  _  _  _  P  _  _  _  _  _   F _  _   D  _  _  _  _  _ 

B _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _  L  _  _  _  _  _  _   L _  _  _   R  _  _  _  _  _  O 

F _ _ _ _ _ _ DE T _ _ _ _     M _  _  _   G  _  _  _   A _ _ _ _ _ _ _ DE B_ _ _ _ _ _  
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ORDENANDO AS FIGURAS GEOMETRICAS  

 

ESTRATÉGIA: Atenção e observação 

OBJETIVO COGNITIVO: memória sensorial e memória de curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 15 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade 

DESCRIÇÃO: Observar a figura abaixo durante 5 minutos, e logo após copie este mesmo 

desenho em outra folha. Não é permitido consultar o desenho após o tempo determinado. 
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CAOS VOGAL 

 

ESTRATÉGIA: Atenção e observação 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória sensorial e memória de curto prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade 

DESCRIÇÃO: Cada participante terá que responder as seguintes perguntas baseadas na 

figura abaixo. 

 

Quantos AE tem? _____ 

Quantas vogais tem no total? _____ 

Quantos EU tem? _____ 
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RESPONDA E CALCULE 

 

ESTRATÉGIA: raciocínio lógico, cálculo, atenção e observação 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de curto prazo, memória de trabalho e memória de 

longo prazo. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 25 minutos 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Impresso da atividade 

DESCRIÇÃO: Cada participante deverá responder as perguntas abaixo e logo após realizar 

os cálculos que são pedidos. 
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ANEXO 6 

ATIVIDADES IDOSOS COM QUEIXA DE HUMOR 

PENSE 

 

ESTRATÉGIA: Lembranças passadas, linguagem escrita. 

OBJETIVO COGNITIVO:  Memória de curto prazo e memória de longo prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

OBSERVAÇÃO: Anotar informações relevantes descrita pelo participante da atividade. 

DESCRIÇÃO: Ler as frases atentamente e escreve tudo o que pensa sobre determinado 

assunto. 

 

1. MINHA MAIOR ESPERANÇA É UM DIA... 

2. EU ME SINTO INTEGRADO EM UM GRUPO QUANDO... 

3. QUANDO EU PENSO NO FUTURO, EU VEJO... 

4.ACRETIDO... 

5.ADORO...  

6.DETESTO... 

7. MEU PONTO FORTE É... 

8. NÃO SER COMPREENDIDO POR OUTRAS PESSOAS ME 

CAUSA... 

9. NESTE MOMENTO ESTOU SENTINDO QUE... 

10. O QUE MAIS ME ENTRISTECE É... 

11. ÀS VEZES, ME SINTO COMO SE... 

12. TENHO UMA VERGONHA ENORME DE... 

13. AS NORMAS SOCIAIS ME FAZEM SENTIR... 
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14. SINTO-ME MAIS FELIZ QUANDO... 

15. SINTO-ME MAIS PROXIMO DE ALGUÉM QUANDO... 

16. A EMOÇÃO QUE TENHO MAIS DIFICULDADE DE CONTROLAR.. 
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LEMBRANÇAS 

 

ESTRATÉGIA: Lembranças e relacionamentos 

OBJETIVO COGNITIVO:  Memória de longo prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos 

DESCRIÇÃO: Mencionar as palavras e solicitar que escrevam o que lembranças 

relacionadas a cada tema abaixo. 

 

INFÂNCIA: 

CASAMENTO: 

FILHOS: 

NETOS: 

SABORES/CORES: 

VELHICE: 

APOSENTADORIA:  
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PASSEIO DA MEMÓRIA 

 

ESTRATÉGIA: associação, raciocínio lógico, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de curto prazo, memória de longo prazo e memória de 

trabalho. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 15 minutos 

DESCRIÇÃO:  

Viveiros de pássaros 

“Fui ao viveiro de pássaros” 

Sentados em círculos cada participante falará o nome de um pássaro e 
o próximo falará outro e assim por diante sem repetir o nome dos 
pássaros já falados 

 

“Fui ao Zoológico” 

Cada participante falará o nome de um animal que começa com a letra 
A, B, C, D ... que tenta pena, pelo, couro, pesado, alto, que pula, que 
rasteja, que tenha veneno e que voa, etc... 

 

“Fui a Feira” 

Dizer fruta e um gesto, repetir fruta e gesto... 
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DO QUE VOCÊ LEMBRA? 

 

 

ESTRATÉGIA: Linguagem, Memória e Atenção. 

OBJETIVO COGNITIVO: Estímulo da atenção e da concentração, estímulo visual e da 

figura-fundo, estímulo da memória imediata e recente.  

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos                 

COMO REALIZAR A OFICINA: Cada participante receberá uma folha impressa com uma 

imagem, que deverá observar durante cinco minutos. O cartão será recolhido depois de 

esgotado o tempo, e o participante deverá, então, responder as perguntas relacionadas à 

imagem feita pelo facilitador, ou uma versão modificada as perguntas podem ser impressas e 

entregues de depois da visualização das imagens. 

 
 

 
 

Perguntas 
 

1. O que aparece na imagem? 
2. Em que posição aparece o carro? 
3. Além do carro, o que é possível ver na imagem? 
4. Onde o Carro está estacionado? 
5. Qual a cor do Carro? 
6. Qual a cor da parede? 
7. O que há ao lado da janela? 
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DITOS POPULARES 

 

ESTRATÉGIA: Associação, Linguagem, Atenção e Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Atenção, concentração, memória associativa, compreensão de 

metáforas, raciocínio analógico, expressão oral, leitura. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 minutos  

COMO REALIZAR A OFICINA: Cada participante receberá uma folha impressa com 

expressões populares incompletas que deverão ser preenchidas. 

 

1. À noite todos os gatos 
são pardos. 
2. A união faz a força. 
3. Agora, Inês é morta. 
4. Água mole em pedra 
dura, tanto bate até que fura. 
5. Antes tarde do que 
nunca. 
6. Aprenda todas as regras 
e transgrida algumas. 
7. Aproveite a sorte 
enquanto ela está a seu favor. 
8. Aquele que só pensa em 
trabalho torna-se maçante. 
9. Aqui se faz, aqui se 
paga. 
10. As aparências enganam. 
11. Cada cabeça, uma 
sentença. 
12. Cada coisa a seu tempo. 
13. Cada macaco no seu 
galho. 
14. Cão que ladra não 
morde. 
15. Cautela nunca é demais. 
16. De grão em grão, a 
galinha enche o papo. 
17. De moeda em moeda se 
faz uma fortuna. 

18. Depois da tormenta, 
sempre vem a bonança. 
19. Desgraça pouco é 
bobagem. 
20. Devagar se vai longe. 
21. Dia de muito, véspera de 
pouco. 
22. Dizei-me com quem 
andas e eu te direi quem és. 
23. É melhor não cutucar a 
onça com vara curta. 
24. É melhor prevenir do que 
remediar. 
25. É na necessidade que se 
conhece o amigo. 
26. Em boca fechada não 
entra mosca. 
27. Em casa de ferreiro, 
espeto de pau. 
28. Em rio que tem piranha, 
jacaré nada de costas. 
29. Em terra de cego, quem 
tem um olho é rei. 
30. Falar é prata, calar é 
ouro. 
31. Gato escaldado tem 
medo de água fria. 
32. Mais vale um pássaro na 
mão do que cem voando. 
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33. Melhor um pardal na 
mão do que um pombo no 
telhado. 
34. Na cama que farás, nela 
te deitarás. 
35. Nada como um dia após 
o outro. 
36. Não adianta chorar sobre 
o leite derramado. 
37. Não confie na sorte. O 
triunfo nasce da luta. 
38. Não conte com o ovo na 
barriga da galinha. 
39. Não há bem que sempre 
dure, nem mal que nunca se 
acabe. 
40. Não há marcas que o 
tempo não apague. 
41. Nem tudo que reluz é 
ouro. 
42. Nunca puxe o tapete dos 
outros, afinal você também 
pode estar em cima dele. 
43. Os melhores homens 
são os que as mulheres julgam 
melhores. 
44. Os últimos serão os 
primeiros. 
45. Papagaio come milho, 
periquito leva fama. 
46. Pense duas vezes antes 
de agir. 
47. Pense rápido, fale 
devagar. 
48. Pequenos riachos 
formam grandes rios. 
49. Quem desdenha quer 
comprar. 
50. Quem espera sempre 
alcança. 
51. Quem não tem cão caça 
com gato. 

52. Quem ri por último ri 
melhor. 
53. Quem semeia ventos, 
colhe tempestades. 
54. Quem tem boca vai a 
Roma. 
55. Quem tem pressa come 
cru. 
56. Quem tem telhado de 
vidro não atira pedra ao 
vizinho. 
57. Quem tudo quer, tudo 
perde. 
58. Santo de casa não faz 
milagre. 
59. Se cair, do chão não 
passa. 
60. Um homem prevenido 
vale por dois. 
61. Uma andorinha só não 
faz verão. 
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MÚSICA EM RODA 

 

ESTRATÉGIA: Associação, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Interação grupal, memória de curto prazo, memória de longo 

prazo, atenção, concentração. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 40 minutos                  

COMO REALIZAR A OFICINA: Cada idoso receberá uma folha em branco onde deverá 

escrever quatro palavras aleatórias, as palavras serão separadas, dobradas e colocadas em uma 

urna; cada participante retira uma palavra e deverá cantar uma música com a palavra sorteada, 

se o mesmo tiver alguma dificuldade o facilitador pode ajudar, além dos participantes, os 

mesmos serão estimulados a cantarem músicas atuais se souberem, além das antigas. 

 

Amar 

Saudade 

Tristeza 

Alegria 

Maria 

Canção 

Pai 

Ouvido 

Estrela 

Água 

Terra 

Vida 

Família 

Céu 
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ORGANIZANDO AS PALAVRAS 

 

ESTRATÉGIA: Linguagem, interação grupal. 

OBJETIVO COGNITIVO: Raciocínio lógico, atenção e concentração. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 20 minutos                   

COMO REALIZAR A OFICINA: Cada participante recebe uma folha impressa com frases 

fora de ordem, os idosos devem organizar as frases no primeiro momento, num segundo 

momento é aberto o debate sobre as frases. 

 

1. Acolhimento de ambiente um é família a 
 

2. Sonhando continuar possível é velhice na 
 

3. Precisam todos amigos de  
 

4. Também os idosos conselhos precisam 
 

5. Destrói esperança a a corrupção no futuro 
 

6. Fé recomeçar com possível é dia todo 
 

7. Remédio melhor sorrir é o  
 

8. Saúde prejudica a sal de o excesso 
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ABRINDO O JOGO 

 

ESTRATÉGIA: Linguagem, Memória e Atenção. 

OBJETIVO COGNITIVO: Lateralidade, raciocínio lógico, leitura, expressão oral de ideias, 

atenção, concentração.  

TEMPO DE DURAÇÃO: 25 minutos. 

COMO REALIZAR A OFICINA DA ATIVIDADE: Cada participante escolhe o tema que 

sentir a vontade para debater, podendo ser repetido o mesmo tema se o participante desejar.  

 

 

1. Sexo na internet. 

2. Desmatamento na Amazônia.  

3. TV por assinatura.  

4. Bater nos filhos. 

5. Infidelidade: os direitos são iguais.  

6. Do que você mais se envergonha? 

7. Qual é o seu ponto fraco?  

8. Do que você mais gosta em si mesmo? 

9. Distribuição das finanças no lar: cada um deve ser dono do seu 

salário. 

Observação: Estimule o debate sem entrar na privacidade, sem ser 

invasivo, o mais importante é estimular o debate em grupo. 
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FORMANDO FRASES CRIATIVAS 

 

ESTRATÉGIA: Associação, Linguagem, Atenção e Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e Memória de longo prazo 

TEMPO DE DURAÇÃO: 15 minutos                   

COMO REALIZAR A OFICINA: formar frases utilizando todas as palavras de cada 

sentença, formando uma única frase. 

 

1) Semente – peixe – conselho – você – sábado – triste – árvore 

 

2) telefonista – bombom – criança – Álvaro – idoso – blusa – escola  

 

3) dançar – não sei – abacate – sorriso – acidente – neta – amor 

 

4) Flor – amizade – futuro – cama – canoa 
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SOPA DE LETRAS DE PVC 

 

ESTRATÉGIA: Atividade sensorial, Verbalização, Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de longo prazo, associação de ideias, diálogo, 

cooperação e interação entre sujeitos. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 30 minutos               

COMO REALIZAR A OFICINA: O grupo será dividido em dois subgrupos, onde cada um 

receberá dois alfabetos completos em PVC. Será solicitado que cada grupo após a discussão 

entre os sujeitos elaborem as partir do consenso três palavras que lembrem a infância, 

adolescência e velhice. Após será aberto o debate grupal sobre o tema, estimulando a 

exposição de sentimentos, privilegiando o diálogo. 

 

MATERIAL A SER UTILIZADO: Alfabeto em PVC 

Observação: Essa dinâmica foi elaborada pelo responsável pelo grupo. Houve ótima 

interação grupal, onde se privilegiou a discussão e a busca do consenso, já que esses idosos 

apresentam queixas subjetivas de humor, negociar e expor suas ideias pode ser uma forma 

importante de empoderamento e negociação que pode se refletir nas outras relações extra 

grupo. 
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ANEXO 7 

ATIVIDADES BAIXA ESCOLARIDADE 

COLOCANDO NA ORDEM CORRETA 

 

ESTRATÉGIA: associação, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: memória de curto prazo e memória de trabalho 

TEMPO DE DURAÇÃO: 10 minutos 

DESCRIÇÃO: Ler cada sentença atentando para cada comando ordenado, colocando na 

ordem correta. 

 

A) do mais alto para o mais baixo: 

Portão – prédio – casa – poste – semáforo – degrau – viaduto 

 

B) do menor para o maior: 

Prato de sobremesa – travessa – pires – prato raso – bandeja  

 

C) do mais frágil para o mais resistente: 

Cristal – tijolo – vidro – concreto – aço 

 

D) do mais grosso para o mais fino: 

Cano – fio – canudinho – lápis – tronco de árvore 

 

E) do mais leve para o mais pesado: 

Mesa – cinzero – geladeira – cadeira – caixa de joias – caneta 

 

F) do mais velho para o mais novo: 

Pai – bisneto – neto – filho – tataraneto 
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HORA DAS COMPRAS 

 

ESTRATÉGIA: Linguagem, Memória, Atenção. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo  

OBSERVAÇÃO: Repetir tal atividade acrescentando mais itens e detalhes, ou seja, aumentar 

o nível de dificuldade. 

DESCRIÇÃO: Leia o texto pedindo atenção aos detalhes descritos: 

      Dona Marlene foi fazer compras no shopping com seus cinco filhos, ao chegar estacionou 

o carro no 2° piso na vaga B653. Caminhou em direção às lojas americanas e comprou três 

objetos: Relógio analógico, Panela de Pressão e Cortador de gramas. Foi surpreendida ao 

ganhar um brinde do vendedor, uma caneta na cor verde. Assim que terminou as suas compras 

foi até o cinema e comprou os ingressos para assistir filme cujo tÍtulo era “O caçador de 

pipas”.  

Dicas: Memorize e preste atenção, associe as informações e visualize mentalmente a história. 

 Tempo: 2 minutos. 

Perguntas 

1- Nome da personagem? 

2- Quantos filhos têm a personagem? 

3- Qual o andar e o número da vaga onde estacionou o carro? 

4- O que foi comprado? Nome da loja onde foi comprado? 

5- Qual foi o brinde ofertado pelo vendedor? Descrever 

6- Qual o nome do filme? 
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MEMÓRIA EDUCATIVA 

 

ESTRATÉGIA: Atividade sensorial, atenção e concentração. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo.  

TEMPO DE DURAÇÃO: 10 minutos 

DESCRIÇÃO: Os participantes serão divididos em 4 grupos, e a decisão deverá ser coletiva 

para a escolha dos pares. Os cartões, de dimensões maiores que os jogos tradicionais, serão 

distribuídos no chão, e a facilitadora mostrará as peças conforme as escolhas são feitas. A 

cada par desvendado uma dica de saúde será lida em voz alta pela facilitadora, serão 

abordados temas como hipertensão, obesidade, exercício físico, exames preventivos, o uso de 

bebida alcoólica, tabagismos e controle do estresse. 
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PASSANDO A BOLA ... 

 

ESTRATÉGIA: Associação, linguagem, atenção e observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e memória de trabalho. 

 

DESCRIÇÃO: Os participantes devem se acomodar em círculo. Utilizando uma bola como 

recurso, o grupo deve ir passando a bola enquanto rola uma música. Quando esta for 

interrompida aquele que estiver com o objeto em mãos deverá falar uma palavra relacionada 

com um dos seguintes elementos: água, ar, fogo, terra. 

 

Por exemplo: 

Se falar Ar: pássaro, nuvem, avião, planeta, globo, etc. 

Se falar água: peixe, barco, pântano, rio, baleia, etc. 

Se falar fogo: vermelho, queima de carvão, etc. 

Se falar terra diz: pedra, cão, grama, árvore, etc. 
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DUPLO SENTIDO 

 

ESTRATÉGIA: Memória de Longo Prazo e Associação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória Semântica  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Existem palavras no nosso alfabeto que possuem 2 ou 

mais significados. Com cada uma das palavras escreva dois significados em que elas tenham 

significados diferentes! 

 

Vamos relembrar? 

1. NOTA 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. FOLHA 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. TERRA 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ESCONDE 

 

ESTRATÉGIA: Memória de Curto Prazo, Atenção, Observação Ativa. 

 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de Curto Prazo 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Examine a cena do cinema durante 2 minutos, depois 

cubra a ilustração e responda as questões. 

 

 

 

1. Que comida é mostrada na cena? _____________________________________ 

2. O que fazem a pessoa mais velha e a pessoa mais nova? ___________________ 

________________________________________________________________ 

3. Que tipo de joia as mulheres usam? ___________________________________ 

4. Quantos homens e mulheres há na cena? _______________________________ 

5. Quantas pessoas estão de óculos? _____________________________________ 

6. Quem está lendo o jornal?___________________________________________ 

7. Quantas crianças têm na cena? _______________________________________ 

8. A cena se passa aonde? _____________________________________________ 

9. Quem está usando boné? ___________________________________________ 

10. De que mais detalhes você se lembra? _________________________________ 
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PASSANDO A BOLA ... 

 

ESTRATÉGIA: Associação, Linguagem, Atenção e Observação. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e memória de trabalho. 

DESCRIÇÃO: Os participantes devem se acomodar em círculo. Utilizando uma bola como 

recurso, o grupo deve ir passando a bola enquanto rola uma música. Quando esta for 

interrompida aquele que estiver com o objeto em mãos deverá falar uma palavra relacionada 

com um dos seguintes elementos: água, ar, fogo, terra. 

Por exemplo: 

Se falar Ar: pássaro, nuvem, avião, planeta, globo, etc. 

Se falar água: peixe, barco, pântano, rio, baleia, etc. 

Se falar fogo: vermelho, queima de carvão, etc. 

Se falar terra diz: pedra, cão, grama, árvore, etc. 
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INCOMPLETO 

 

ESTRATÉGIA: Linguagem e a Visualização. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de Longo Prazo e a Memória de Trabalho. 

DESCRIÇÃO: Em grupos, ou individualmente, completarão os ditados populares que serão 

pronunciados em voz alta pela facilitadora.  

 

- A vingança é um prato que se come frio. 

- Quem desdenha quer comprar. 

- Antes tarde do que nunca. 

- Quem tem boca vaia Roma. 

-Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

- Digas com que tu andas, que eu te direi quem és. 

- Casa de ferreiro, espeto de pau. 

- Cão que ladra, não morde. 

- Em boca fechada, não entra mosca. 

- Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 

- Cada macaco no seu galho. 

- De grão em grão, a galinha enche o papo. 

- É melhor prevenir do que remediar. 

- Quem ri por último, ri melhor. 

-Santo de casa não faz milagre. 

- Galinha de casa não se corre atrás. 

- Quem dorme com os porcos, farelo come. 

- Um dia da caça, outro do caçador. 
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VENDENDO SEU PEIXE 

 

ESTRATÉGIA: Atividade sensorial, atenção e concentração. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória associativa. 

DESCRIÇÃO: A facilitadora distribui cartões com imagens de diversos objetos. Cada 

participante deverá descrever as características de seu objeto e os demais tentam descobrir de 

que se trata.  
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IMEDIATEZ LINGUÍSTICA 

 

ESTRATÉGIA: Atenção/concentração, imediatez linguística, percepção auditiva, 

coordenação motora, preensão manual, categorização, expressão oral. 

OBJETIVO COGNITIVO: Memória de curto prazo e longo prazo. 

DESCRIÇÃO: Será colocada uma música e os participantes, dispostos em círculo, passarão 

aos demais um recipiente contendo os cartões, com questões variadas. Quando a música parar, 

o participante que estiver com o recipiente em mãos abrirá, pegará um cartão, fechará a lata e 

em seguida o facilitador irá ler em voz alta, e este responderá o mais rápido possível a 

solicitação. 

 

 

 

 

 

 

Nome de duas 

flores amarelas 

Nome de um 

cantor 

Nome de um 

político 

Nome de uma flor 

vermelha 

Nome de uma 

cidade do Brasil 

Nome de duas 

novelas 

Nome de três 

esportes 

Nome de quatro 

cores 

Nome de duas 

frutas amarelas 

Nome de duas 

cantoras 

Nome do 

presidente da 

república 

Nome de uma 

fruta vermelha 


