
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

HANNA ARAUJO LOBATO 

 

 

 

 

OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS COM BAIXA 

ESCOLARIDADE: Implicações para a enfermagem gerontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2013 



HANNA ARAUJO LOBATO 

 

 

 

 

 

OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS COM BAIXA 

ESCOLARIDADE: Implicações para a enfermagem gerontológica 

  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito para obtenção do título de 

Enfermeira e Licenciada em Enfermagem. 

 

 

 

Orientadora:  

Profa. Dra. Rosimere Ferreira Santana 

 

Co-orientador: 

 George Luiz Alves dos Santos 

  

 

Niterói, RJ 

2013 



 

L 796       Lobato, Hanna Araujo. 

      Oficinas de estimulação cognitiva para idosos com 

baixa escolaridade : implicações para a enfermagem 

gerontológica / Hanna Araujo Lobato. – Niterói: [s.n.], 

2013.     

  94 f.  

 

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2013. 

  Orientador: Profª. Rosimere Ferreira Santana. 

         

  1. Saúde do idoso. 2. Memória. 3. Escolaridade. 4. 

Enfermagem. 5. Terapia cognitiva. I. Título.                                                                              

                                                                

                                                              CDD 618.97 



HANNA ARAUJO LOBATO 

 

OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS COM BAIXA 

ESCOLARIDADE: Implicações para a enfermagem gerontológica 

  

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Graduação em 
Enfermagem e Licenciatura da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito para obtenção do título de 
Enfermeira e Licenciada em Enfermagem. 

 

Aprovado em: _________________________. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dra. ROSIMERE FERREIRA SANTANA – Orientadora 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

 

Enfº Esp. GEORGE LUIZ ALVES SANTOS – Co-orientador 

Centro Universitário Plínio Leite 

 

 

Prof. Dra. MIRIAM MARINHO CHRIZÓSTIMO – 1ª Examinador 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

 

Prof. Msc. PAULA VANESSA PECLAT FLORES – 2ª Examinador 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 
 

Niterói, RJ 

2013 



Agradecimentos 

 

Primeiramente, e sobretudo, a Deus, por permitir-me chegar até aqui, pela 

oportunidade de cursar a faculdade, me dar forças para continuar frente a todos os 

obstáculos e guiar todos os meus passos para chegar até aqui. Obrigada Deus! Sem 

Sua presença nada sou. 

A minha família, por toda ajuda e os esforços financeiros de cada parte para 

me manter na faculdade. A minha avó Lene, minha mãe e a Tia Cris pelo apoio 

incondicional em todas as minhas decisões. Ao meu irmão, Iury, por me auxiliar no 

manuseio dos “modernos” programas de computador, mesmo que reclamando sempre. 

Ao Tadeu, por me aturar durante todos esses longos anos, principalmente nos 

momentos de “desespero” com as atividades acadêmicas, e com todo amor esteve ao 

meu lado e me apoiou. 

A minha orientadora, Rosi, por me proporcionar o encontro com a área de 

gerontologia, que eu tanto procurava, no projeto e com o grupo pesquisado, e ainda 

pela paciência com as minhas dificuldades e por acreditar no meu potencial. 

Aos amigos da faculdade, que foram minha segunda família em todos esses 

anos, onde dividimos momentos de angustias e também de muitas brincadeiras e 

felicidades. Principalmente, minha amiga Karina, em que foi meu apoio em toda 

primeira metade da faculdade, vivendo 24 horas comigo, sendo além de amiga, uma 

irmã. 

A minha companheira de projeto, Nicole Cholodoski, que estava sempre pronta 

para me ajudar, e desde o início desta batalha “monográfica” esteve comigo. 

Aos idosos do meu grupo do Espaço Avançado, onde durante mais de um ano 

tive o privilégio de estar, e ainda adquirir muita experiência e sabedoria com pessoas 

que ainda tem muito a ensinar, além de ser recebida toda segunda-feira pela manhã 

com muito carinho e amor. 

Aos funcionário da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (Campo 

Grande II), que durante um ano me acolheram e me mostraram a realidade da 

prática de enfermagem e fazem parte da minha formação como enfermeira. 

 

Meu eterno agradecimento!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho a minha sempre amada Avó Maria, na qual fui neta e 

enfermeira até o último minuto. 



Epígrafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que fez tua rosa tão importante." 

Antoine de Saint-Exupéry 



RESUMO 

Introdução: A queixa subjetiva de memória nos idosos é uma das principais 
intervenções do enfermeiro em grupos gerontológicos. Entretanto, diferenciar no 
declínio cognitivoesperado do patológico, e ainda mais naqueles indivíduos com 
baixa escolaridade têm-se tornado um desafio a prática gerontologia brasileira, 
marcado por um envelhecimento populacional com desigualdades históricas, e 
analfabetismo como uma destas heranças. Objetivo Geral: Desenvolver oficinas de 
estimulação cognitiva, específicas, para idosos com baixa escolaridade. Objetivo 
Específico: Avaliar a capacidade funcional dos idosos, com os testes de rastreio 
cognitivo, pré e pós intervenção; Avaliar as estratégias de estimulação cognitiva 
segundo a percepção dos idosos. Método: Trata-se de um estudo descritivo 
observacional, com abordagem quantitativa, de intervenção (oficinas), com avaliação 
da capacidade funcional através de testes pré e pós oficinas. O cenário da pesquisa 
se dá nas dependências do projeto de extensão “Memória Cognitiva, adesão ao 
tratamento e Inovação Tecnológica: ações para promoção da saúde na terceira 
idade”, que se situa no campus do Gragoatá - UFF, em Niterói, Rio de Janeiro. A 
amostra foi composta por 12 idosos participantes do projeto. Para coleta dos dados 
foram utilizados testes de rastreio do déficit cognitivo mundialmente validados: Mini-
Exame do Estado Mental-MEEM, Escala de Depressão Geriátrica-EDG, Escala de 
Atividades de Vida Diária-Lawton, Evocação e Palavras EVP e,Teste do relógio, e 
ainda um formulário próprio de avaliação das oficinas. Foram desenvolvidas 12 
oficinas, no período de 29 de abril de 2013 até 29 de julho de 2013. A análise 
inferencial foi composta pelo teste dos postos sinalizados de Wilcoxon para verificar 
variação significativa nos escores pré e pós-intervenção.Resultados:Observa-se 
uma maioria de mulheres 10 (83,3%); que residem sozinhos 41,7%;longevos, com 
média de 77,4±6,7 anos, mínima de 66 e máxima de 89 anos; e o principal uma 

média de 5,5±2,2 anos de escolaridade, mínima de 2 e máxima de 8 anos. Dentre as 
12 oficinas realizadas as áreas cognitivas mais treinadas foram: a atenção, a 
memória de curto prazo e a concentração. Quanto as avaliações pré e pós 
intervenção indicaram uma estabilização do quadro, preservando suas condições 
cognitivas, apesar de tendência de queda nos testes, observada principalmente para 
avaliação do humor (EDG) com variação absoluta (0,018) e relativa (0,025); dado a 
diferença significativa estatisticamente de 1 ponto acimam, porém sem significância 
clínica. E, na memória de curto prazo e linguagem, representados pelos testes Mini-
Exame do Estado Mental (MEEM; p = 0,50) e Evocação de Palavras (EVP; p = 0,99) 
sem significância estatística, mas com variação absoluta e relativa negativa (-1,-3,9; 
-0,5,-3,3 respectivamente). E não houve variação significativa nos escores LAWTON 
(p = 0,99e do relógio (p = 0,97). Quanto a avaliação das oficinas pelos idosos, a 
interação e participação foi unânime (100%) como satisfatória, 92% dos 
participantes sentiram-se seguros na realização das atividades propostas, de 
mesmo modo a expressão de melhora na memória percebida 92% com altos níveis 
(4 e 5); porém 41,7% relataram insatisfação com os materiais usados nas oficinas. 
Conclusão:Conclui-se que as atividades de estimulação cognitiva específica para 
idosos com baixa escolaridade foi importante e eficaz na manutenção da cognição 
dos participantes, além de uma eficaz estratégia para a socialização destes idosos. 
Destacando-se a importância dá continuidade do estudo, com testes neurocognitivos 
mais sensíveis para o fator escolaridade para evitar qualquer desvio nos resultados 
e a construção de materiais adequados.  
Descritores: Saúde do Idoso; Memória; Escolaridade; Enfermagem; Terapia 
Cognitiva. 



ABSTRACT 

Introduction: Subjective memory complaints in the elderly is a major intervention sof 
nurses in geriatric groups. However, differentiating the expected cognitive decline of 
pathological, and even more in those individuals with low education have be come a 
challenge to practice Brazilian Gerontology, marked by na aging population with 
historical inequalities, and illiteracy as one of these legacies. General Objective: 
Develop workshops cognitive specific stimulation for elderly with low education. 
SpecificObjective: To evaluate the functional capacity of the elderly with cognitive 
screening tests, preand post intervention; Evaluate the strategies of cognitive 
stimulation in the perception of the elderly. Method: This was na observation an 
descriptive study with a quantitative approach, intervention (workshops), with 
assessment of functional capacity through pré and post tests workshops. The 
research scenario occurs on the premises of the extension project " Cognitive 
Memory, treatment adherence andTechnological Innovation: actions to promote 
health in old age ", located on the campus of Gragoatá - UFF, Niterói, Rio de Janeiro. 
The sample consisted of 12 individuals participating in the project. For data 
collectionscreeningtestsofcognitiveimpairmentwereusedgloballyvalidated: Mini-
Mental State Examination, MMSE, Geriatric Depression Scale-GDS, Scale-Activities 
of Daily Living Lawton, Evocation EVP and words, and test clock, and even its own 
evaluation form of workshops. 12 workshops were developed in the period from 29 
April 2013 until 29 July 2013. The inferential analysis was performed by testing the 
Wilcoxon Signed-Rank to verify significant variation in scores pre and post 
intervention. Results: There is a majority of 10 women ( 83.3 % ), 41.7 % were living 
alone ; oldest , averaging 77.4 ± 6.7 years , minimum of 66 and maximum of 89 
years, and an average primary 5.5 ± 2.2 years of education , minimum of 2 and 
maximum of 8 years. Among the 12 workshops trained the most cognitive areas were 
: attention, short term memory and concentration . As for the pre and post 
intervention ratings indicated stabilization, preserving their cognitive conditions , 
despite a downward trend in the tests , observed mainly for assessment of mood ( 
EDG ) with absolute ( 0.018 ) and relative ( 0.025 ) variation, given the difference 
statistically significant acimam 1 point , but no clinical significance . And , in short-
term memory and language , represented by the Mini - Mental State Examination ( 
MMSE , p = 0.50 ) tests and Evocation of Words ( EVP , p = 0.99 ) without statistical 
significance , but with absolute change and on negative ( -1 , -3.9 , -0.5 , -3.3 , 
respectively ) . And there was no significant variation in scores LAWTON ( p = 0.99 
and the clock ( p = 0.97 ) . Regarding the evaluation of workshops for seniors , 
interaction and participation was unanimous ( 100 %) as satisfactory , 92 % of 
participants felt themselves safe in carrying out the proposed activities , likewise the 
expression of memory enhancement perceived 92 % with high levels ( 4 and 5) , but 
41.7 % reported dissatisfaction with the materials used in the workshops. 
Conclusion: It is conclude that the activities of specific cognitive stimulation for 
elderly with low education was important and effective in maintaining cognition of 
participants and an effective strategy for the socialization of these seniors. 
Highlighting the importance of the study continues, with more sensitive 
neurocognitive tests for the education factor to avoid any deviation in the results and 
the construction of suitable materials. 
Keywords: Health oftheElderly;Memory; Educational Status; Nursing; 
CognitiveTherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

No decorrer da graduação buscava direção sobre o que mais me interessava 

entre as especialidades presentes no campo da enfermagem. Duas situações me 

direcionaram para escolha pelas áreas de geriatria e gerontologia, a primeira foi 

durante o ensino teórico-prático, com a realização da consulta de enfermagem ao 

idoso participante das oficinas terapêuticas do projeto “A enfermagem no Programa 

Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal Fluminense” 

EPIGG-UFF (Mequinho) pela Disciplina de Fundamentos de Enfermagem I, e a 

segunda, durante a participação em um projeto de extensão intitulado: “Memória 

cognitiva, adesão ao tratamento e inovação tecnológica: ações para promoção da 

saúde na terceira idade”. 

Neste projeto atuo como facilitadora nas oficinas de memória cognitivas com 

idosos que participam do Espaço Avançado, no campus do Gragoatá - UFF, em 

Niterói, Rio de Janeiro. O projeto atende aos idosos da região que participam de 

atividades no Espaço Avançado – UFFESPA, este foi implantado em 1994 com o 

objetivo de promover debates sobre questões sociais e do cotidiano dos idosos.  

  Inicialmente, com o acompanhamento semanal das oficinas aplicado por uma 

acadêmica de serviço social, observei que alguns dos participantes, estes com baixa 

escolaridade, não conseguiam acompanhar e desenvolver as atividades propostas, 

além de observar certo constrangimento desses idosos em não saber ler ou até 

mesmo interpretar as atividades, ficando deslocados e dispersos durante a aplicação 

das oficinas. Em um primeiro momento, foi levantada a possibilidade de encaixar 

esses idosos em um grupo específico que atendesse suas dificuldades, para que 

eles pudessem desfrutar e ter maior aproveitamento das oficinas, com sua 
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conotação ‘terapêutica’. E então surgiu o interesse em pesquisar e aplicar práticas 

que atendessem a essa população com baixo nível escolar. 

Porém, há de se atentar para as mudanças próprias dessa faixa etária, a 

chegada da terceira idade pode ou não ser acompanhada do declínio de algumas 

funções cognitivas. Segundo Guerreiro e Caldas (2001) o envelhecimento vem 

acompanhado de um declínio cognitivo normal ao decorrer deste processo. Assim 

como todos envelhecem, as estruturas neurais envolvidas na aprendizagem, 

memória e raciocínio sofrem certo número de mudanças.  

Para Cancela (2007), o envelhecimento do ponto de vista fisiológico depende 

significativamente do estilo de vida que a pessoa assume desde a infância ou 

adolescência. O organismo envelhece como um todo, enquanto que os seus órgãos, 

tecidos e células têm envelhecimentos diferenciados, e então tendem a sofrer 

algumas modificações nas funções relacionadas à cognição, como diminuição da 

memória de curto prazo e da memória visual, medidas pela capacidade de 

reproduzir desenhos geométricos guardados na memória.  

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. Mediante a todas essas informações, 

destaca-se a necessidade de desenvolver atividades que estejam compatíveis ao 

nível de aprendizagem e compreensão dos idosos com baixa escolaridade. Assim, 

quando estimulados, podem apresentar melhor desempenho em tarefas cognitivas. 

Com o aumento da população idosa (IBGE, 2010), somada a ciência sobre o 

possível declínio cognitivo próprio do envelhecimento, outra informação que é de 

suma importância para que seja possível fazer uma análise da cognição deste grupo 

etário, é o nível de escolaridade.   

No Brasil, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais no total da 

população em 2009 é de 11,3%, porém na população com até 7 anos de 

escolaridade essa proporção é de aproximadamente 30% (LAMARCA; VETTORE, 
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2012). A baixa escolaridade acaba por limitar a defesa dos próprios direitos, e 

também o usufruto de produtos e bens culturais, o que quase sempre leva a uma 

exclusão social.  

Em diversas situações as oficinas de estimulação cognitiva são desenvolvidas 

em locais públicos, como grupos de idosos em postos de saúde, ou clínicas da 

família. Os grupos servem como momentos de interação entre os participantes e por 

vezes também como intervenção para queixas subjetivas de memória desses 

idosos. Dentre os participantes existem indivíduos de diversos níveis sociais e grau 

de instrução, e as atividades desenvolvidas acabam sendo aplicadas sem o cuidado 

de ser destinadas a cada nível de escolaridade, na maioria das vezes por conta de 

mão de obra, ou tempo disponível para a atividade.  

Segundo Souza et al. (2008) as oficinas de estimulação cognitiva, ou, oficinas 

de memória, 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. 

Questão Norteadora: Como desenvolver treino cognitivo para idosos com 

baixa escolaridade?     

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral: 

 Analisar o desenvolvimento das oficinas de estimulação cognitiva, 

específicas, para idosos com baixa escolaridade. 

1.1.2. Objetivos específicos:  

 Conhecer o perfil dos idosos participantes das oficinas de estimulação 

cognitiva; 

 Avaliar a capacidade funcional dos idosos, com os testes de rastreio 

cognitivo, antes do início das oficinas e após a participação nas atividades; 

 Desenvolver as estratégias de estimulação cognitiva aplicada aos idosos e 

associar ao desempenho destes idosos.  
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1.2. Justificativa 

O número de idosos com 60 anos ou mais no Brasil passou de 14,5 milhões 

no ano 2000 para um número superior ao de 20,5 milhões em 2010. O aumento na 

expectativa de vida e percentual de idosos tem sido considerado um fenômeno 

mundial. No Brasil, ao longo dos anos de 2001 a 2009 houve um aumento de 

aproximadamente 25% na proporção de idosos, principalmente na região Sudeste 

(LAMARCA; VETTORE, 2012).  

A composição etária do país está se modificando e o grupo de pessoas com 

60 anos ou mais, hoje, equivale a um contingente populacional expressivo e de 

crescente importância no conjunto da sociedade brasileira, o que acarreta uma série 

de novas exigências e demandas em termos de políticas públicas de saúde e 

inserção ativa dos idosos na vida social (IBGE, 2010).  

Como resultado desta dinâmica demográfica está o aumento das doenças 

crônico degenerativas. À medida que a pessoa envelhece, maiores são as chances 

de contrair uma doença crônica. Dentre os quase 21 milhões de idosos brasileiros 

48,9% sofre de mais de uma doença crônica (IBGE, 2010). O envelhecimento do 

organismo por si só já diminui a capacidade funcional do ser humano. As doenças 

crônicas tendem a acelerar este processo, principalmente, se não houver 

acompanhamento médico. 

 Em decorrência dessas alterações comuns ao envelhecimento surgem 

dificuldades para o autocuidado do idoso e um consequente aumento da sua 

dependência em relação à assistência de enfermagem para a promoção do seu bem 

estar e conforto. 

A atenção à saúde dos idosos é primordial para conservar a sua autonomia 

pelo maior tempo possível. Para tanto se faz importante a inserção de novas 

tecnologias e processos de cuidado a esta população, com garantia assim de 

qualidade de vida à população idosa. 

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 vida. É função das políticas de saúde contribuir para 

que a maioria das pessoas alcancem as idades avançadas com qualidade do estado 
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de saúde possível. O envelhecimento ativo e saudável é um importante objetivo 

nesse processo (BRASIL, 2006). 

No Brasil, existem três dispositivos legais que norteiam ações, sociais e de 

saúde, e garantem os direitos das pessoas idosas e obrigam o Estado na proteção 

dos mesmos, são eles: A Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa (PNSPI), e o Estatuto do Idoso. 

No que cerne o campo da saúde, a PNSPI, tem por finalidade recuperar, 

manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos. 

Assegurando os direitos dos idosos e busca criar condições para a promoção da 

autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade. 

Os fundamentos da PNSPI resultam da Assembléia Mundial Para o 

Envelhecimento, em Madri, 2002, são eles: (a) participação ativa dos idosos na 

sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a pobreza; (b) fomento à saúde e 

bem-estar na velhice: promoção do envelhecimento saudável; (c) criação de um 

ambiente propício e favorável ao envelhecimento; além de (d) fomento a recursos 

socioeducativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso. 

As diretrizes para a promoção à saúde do idoso incluem: promoção do 

envelhecimento ativo e saudável; atenção integral, integrada à saúde da pessoa 

idosa; Estímulo às ações intersetoriais, com vistas à integralidade da atenção; 

provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; estímulo à participação e fortalecimento do controle social; formação e 

educação permanente dos profissionais de saúde; divulgação e informação 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 (BRASIL, 2010). 

Tais políticas e diretrizes apresentadas dão amparo a realização das oficinas 

de estimulação cognitiva com os idosos, e também ao desenvolvimento de 

pesquisas envolvendo o tema. 

Atualmente, não são encontrados numerosos estudos sobre o tema, ainda 

que esteja em crescente desenvolvimento, o que também justifica o presente 

estudo. No Quadro 1 relaciona-se os estudos encontrados nas bases de dados, 
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CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature), LILACS (Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online) e BDENF (Base de Dados em Enfermagem) 

(nos últimos 5 anos) com a demonstração individual e, em cruzamento com os 

seguintes descritores: Memória (memory), idoso (elderly) e escolaridade (education 

level). 

Quadro 1. UFF/EEAAC: Estado da arte de 2009 a 2013 com a utilização os 

descritores: Memória (memory), idoso (elderly) e escolaridade (education level). 

Niterói-RJ, 2013.  

Descritor CINAHL LILACS MEDLINE BDENF Total 

de  

artigos 

Selecionados 

por título e 

resumo 

Memória 5.863 836 43.149 55 49.903 0 

Memória + + 

Idoso 

297 202 1.240 10 1.749 0 

Memória + 

Idoso + 

Escolaridade 

5 10 15 0 30 6 

 

Apresenta-se a seguir um fluxograma correspondente aos artigos 

selecionados por título e resumo com o descritor idoso, memória e escolaridade 

associados ao operador boleano “AND”. 

Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados por título e resumo. EEAAC/UFF. 

Niterói, 2013. 
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A partir da análise dos artigos selecionados percebe-se que nenhum dos 

artigos lidos apresenta algum tipo de atividade especifica para idosos com baixo 

nível de instrução. Ressalta-se assim a importância do presente estudo. Em geral, 

grande parte dos artigos trata apenas da influência que o nível de escolaridade pode 

gerar nos resultados dos testes de rastreio.  

Há poucos instrumentos validados para avaliar os idosos brasileiros com 

menos de nove anos de educação e esta é uma causa de complicação para a 

avaliação de perfis cognitivos, tanto do ponto de vista clínico como epidemiológico. 

Dados normativos para as faixas etárias e de escolaridade podem na detecção de 

indivíduos normais e cognitivamente prejudicados (MOREIRA et al., 2009). 

A educação está intimamente relacionada com a formação cultural, uma vez 

que a educação formal afeta o desempenho cognitivo em testes como o MEEM, 

pessoas com baixa escolaridade poderiam ser identificadas, erroneamente, com 

risco para demência. Em um estudo longitudinal realizado com idosos americanos 

de origem mexicana, o nível educacional se destacou por afetar mais o resultado do 

MEEM do que o fator idade. Em análise longitudinal multivariada os participantes 

com mais anos de educação tiveram melhor desempenho do que aqueles com 

menos educação (MATALLANA et al., 2011). 
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Em um estudo realizado na França no ano de 2010, foi identificado que a 

idade e o nível de educação tiveram influência nos resultados dos testes. Onde, 

individualmente, a educação teve maior influência sobre a pontuação do teste de 

memória semântica, sendo estatisticamente significativa. Em geral, o nível de 

educação parece estar correlacionado positivamente com o melhor desempenho nos 

testes (CALLAHAN et al., 2010)   

Em uma pesquisa com testes de memória semântica para idosos espanhóis, 

em 2009, todos os resultados foram significativamente influenciados pelo nível de 

escolaridade dos participantes (p <0,01) (RAMI et al., 2008). 

 

1.3. Relevância do Estudo 

Salienta-se a importância de desenvolver atividades que estejam compatíveis 

ao nível de aprendizagem e compreensão dos idosos com baixa escolaridade para 

que os participantes sintam-se motivados e não desistam de participar dessas 

atividades. 

Vale também ressaltar a importância do trabalho multiprofissional para o 

trabalho a ser realizado com essa população, devido à multidimensionalidade do 

processo de envelhecimento humano. A atuação da equipe nos diferentes campos 

de saberes e práticas auxiliam no planejamento das intervenções a esses 

indivíduos, com o objetivo comum de promover e manter a saúde do idoso.  

O estudo contribui ainda para o campo do ensino nesta área, como 

informações que são de grande valia aos acadêmicos de enfermagem e também 

profissionais já formados que desconhecem a atuação do enfermeiro na área 

gerontólogica, e não só como atuantes na assistência, além de transmitir uma 

atualização aos enfermeiros do campo da gerontologia. 

Ademais, observa-se um estímulo a pesquisas na área, já que o tema 

envelhecimento e estimulação cognitiva têm sido bastante debatidos cientificamente, 

como também é um assunto muito explorado pela mídia. Com o desenvolvimento 

deste estudo, podem surgir novos debates e inovações, além de estímulos a novas 

pesquisas que envolvam a temática. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O idoso e as mudanças decorrentes do envelhecimento 

 O envelhecimento faz parte da realidade da maioria das sociedades, situação esta 

considerada anteriormente como um fenômeno. O envelhecimento é um processo que 

acontece ao longo da vida. Segundo Berger (1995), o ser humano não envelhece de uma 

só vez, e sim de uma maneira gradual, entretanto parece instalar-se sem que se dê conta. 

No processo de envelhecimento são atingidos todos os sistemas importantes no 

organismo, e o efeito destas mudanças nos contextos ambientais específicos modifica os 

comportamentos individuais. Trata-se então de processos normais, e não de sinais de 

doença. Para Castro (2011) o envelhecimento é caracterizado como: 

 

Deterioração corporal e funcional, diminuição da vitalidade e da capacidade de 
adaptação do organismo às mudanças. As alterações físicas afetam a auto-
imagem e a auto-estima, originando uma diminuição das capacidades sensoriais e 
a limitação na realização de muitas atividades que antes geravam prazer (p. 1).  

 

 

 Portanto o envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, em 

condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em condições 

de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, podem 

ocasionar uma condição patológica que requeira assistência - senilidade. Cabe ressaltar 
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que certas alterações decorrentes do processo de senescência podem ter seus efeitos 

minimizados pela assimilação de um estilo de vida mais ativo (BRASIL, 2006). 

O envelhecimento traz também grandes mudanças fisiológicas, Roach (2009) 

descreve as mudanças fisiológicas do envelhecer dividas por sistemas.  As mudanças no 

sistema tegumentário são visíveis, a pele perde a capacidade de reter umidade e fica 

seca e escamosa, além da epiderme afinar e deixar a pele com uma aparência pálida e 

um tanto translúcida. Os cabelos afinam e unhas ficam quebradiças e espessas em 

consequência da diminuição do acesso vascular. Com a atrofia das glândulas sudoríparas 

e sebáceas há uma diminuição da capacidade da pele de fornecer hidratação, reduzindo 

assim a transpiração. Com a idade, ocorre uma perda óssea, diminuição da altura e a 

postura torna-se um tanto curvada, há uma diminuição no liquido sinovial e a cartilagem 

nas articulações torna-se mais fina. Com a idade, diminuem também as fibras 

musculares, os músculos tornam-se finos e flácidos, causando uma perda na massa 

corporal e fraqueza. 

A função cardíaca também sofre alterações, segundo Roach (2009), a camada 

muscular do ventrículo esquerdo se torna mais espessa, a elasticidade miocárdica 

diminui, e há um aumento na rigidez do músculo cardíaco, o que resulta numa diminuição 

da força contrátil dos ventrículos. Também ocorre uma diminuição em 25% do débito 

cardíaco, a aorta e outras artérias grandes perdem a elasticidade, o que resulta dessa 

perda de elasticidade associada ao aumento da resistência periférica ocorre a um 

aumento da pressão arterial.  

O aparelho respiratório também sofre algumas modificações, como os alvéolos, 

que diminuem a superfície de troca, e ainda, com a diminuição da complacência aumenta 

a necessidade do uso dos músculos acessórios para respirar. O volume dos pulmões 

diminui e a pessoa idosa respira de forma incompleta e o volume residual aumenta. 

Algumas modificações podem alterar o funcionamento do trato gastrintestinal. As 

mudanças no sistema dentário, como capacidade de mastigar, influência o estado 

nutricional da pessoa idosa, afetando a capacidade de deglutir. As glândulas de secreção 

diminuem, causando boca seca, o que algumas vezes dificulta o processo de deglutição. 

Com a diminuição das papilas gustativa, o alimento perde o sabor, o que pode levar a 

uma perda de apetite. A musculatura do intestino delgado enfraquece e a peristalse 

diminui. As alterações no sistema geniturinário se observam o endurecimento das 
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membranas dos néfrons e o sistema vascular se degenera. Ocorre a diminuição da taxa 

de filtração, excreção e reabsorção. Na bexiga ocorre uma substituição da musculatura 

lisa e do tecido elástico por um tecido fibroso, com isso o idoso perde a capacidade de 

reter urina, e existe um esvaziamento incompleto da bexiga (ROACH, 2009). 

“O envelhecimento ocasiona uma perda regular de neurônio no cérebro e medula 

espinhal”. Com a idade, se observa uma diminuição generalizada no quantitativo de fibras 

de condução nervosa, o que leva a reflexos lentificados e reação retardada a estímulos. 

Com a perda de informações sensoriais é comum a perda de controle postural e vertigem 

(ROACH, 2009). O envelhecimento cerebral, por sua vez, também apresenta todo um 

ritmo especial; quanto mais do seu cérebro for utilizado em atividades intelectuais mais 

tempo ele demorará para perder suas conexões e, consequentemente, apresentar uma 

perda sintomática, tendo em vista sua excepcional capacidade plástica (NORDON, 2009). 

 

2.2.  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 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 
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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). 
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 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 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). 

  

2.3. Baixa Escolaridade e aprendizado 

 Na atualidade há três documentos legais de essencial importância normatizando a 

educação brasileira: A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, e a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB). A LDB, que versa especificamente sobre educação, 

regulamenta os dispositivos gerais de educação que se esboçam na Constituição Federal. 

Na LDB nº 9.394/96 em seu primeiro artigo diz: 

 

Art. 1º: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (p.9) 
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 No que cerne a composição dos níveis escolares, de acordo com a LDB em seu 

artigo 21, “a educação escolar compõe-se de: I educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; II educação superior”. O ensino médio é a 

etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos. A educação infantil é 

oferecida a crianças de três a seis anos, e tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança. O ensino fundamental obrigatório tem duração de nove anos (a partir dos seis 

anos de idade), e terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, art. 32, p. 21, 
1996) 

 

   

Com vista aos objetivos da educação obrigatória por lei na atualidade, percebe-se 

a importância da educação para a sociedade. Pessoas não aprendem simplesmente a ler 

e escrever, mas também a ser crítico e a viver bem em sociedade, aqueles que possuem 

um nível baixo de escolaridade, acaba por não usufruir dos bens e serviços oferecidos.    

A escolaridade é um fator, de fato relevante, pois o desempenho nos instrumentos 

de avaliação cognitiva pode ser influenciado pelo nível educacional do indivíduo. Para 

Xavier (2006), idosos com menos tempo de escolaridade e sem demência apresentam 

pior desempenho em quase todos os testes cognitivos. No Brasil, a proporção de pessoas 

com 60 anos ou mais no total da população em 2009 é de 11,3%, no entanto 30,7% dos 

idosos tinham menos de um ano de instrução (IBGE, 2009). 

 Em um estudo realizado em 2009 (ÁVILA et al.1, 2009 apud COELHO et al., 2012), 

encontrou-se uma influência da escolaridade na velocidade de processamento, atenção, 

funções executivas, memória e inteligência, ou seja, aqueles com níveis elevados de 

escolaridade apresentaram melhor desempenho nos testes que avaliam os domínios 

                                                           
1
 Avila R, et al. Influence of education and depressive symptoms on cognitive function in the elderly. 

International Psychogeriatrics. n. 21, v.3, p.560–7, Junho, 2009 
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citados acima. Os autores ainda sugerem que o melhor desempenho pode ser resultado 

de muitos anos de educação formal, o que torna o cérebro mais resistente e flexível 

diante das alterações comuns causadas pelo envelhecimento ou até mesmo por efeitos 

de doenças. 

 Diante disso, se faz importante citar o conceito de reserva cognitiva, que refere-se 

a capacidade do cérebro em tolerar as alterações relacionadas com a idade e as doenças 

relacionadas ao próprio. Está reserva é vista como um resultado de alterações cerebrais 

em si, que resulta em modificação na estrutura do cérebro e de processamento. E está 

relacionada com educação, complexidade do trabalho, capacidade de leitura e 

demências. Assim durante a vida adulta, aqueles que tiveram mais acesso a recursos 

experimentais (educação e conhecimento, por exemplo) apresentam níveis mais elevados 

de função cognitiva. (MENG; D’ARCY, 2012; TUCKER-DROB; JOHNSON; JONES, 

2009). 

 Stern (2002) propôs que os mecanismos e processos da reserva cognitiva são 

ativos, por meio do qual, em resposta a degradação neurobiológica, o cérebro, tenta 

ativamente, por meio compensatório que faz uso tanto das redes cerebrais quanto 

paradigmas cognitivos, que são menos susceptíveis a ruptura. Tais modelos poderiam 

prever que as pessoas com mais anos de educação, ou indivíduos que possuam mais 

conhecimentos, seriam capazes de adiar a chegada dos níveis clínicos de 

comprometimento da função cognitiva.  

2.4. Grupos da Terceira Idade e Oficina de Estimulação Cognitiva  

 Grupo significa “1.Quantidade de pessoas, animais ou coisas que se juntaram. 2. 

Conjunto de pessoas reunidas para a mesma finalidade” (MATTOS, 2001, p.337). Para 

Maximino (1997) o grupo se trata de um conjunto de pessoas, e afirma ainda que esse 

conjunto não é um conjunto qualquer, e sim um recorte, sendo que as pessoas que 

participam deste grupo devem apresentar características que as incluam neste coletivo, 

com características específicas, e excluam deste mesmo grupo as pessoas que não 

apresentam estas peculiaridades. 

Os grupos de convivência para idosos, também chamados de grupos para a 

terceira idade, representam uma das possibilidades de ambiente, nos quais os idosos 
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possam se inserir e desenvolver a sua socialização, aprendizado e a manutenção de sua 

autoestima, com possíveis reflexos positivos em sua qualidade de vida. 

Para que esses reflexos positivos se manifestem, os participantes desses grupos 

desenvolvem inúmeras atividades, como atividades físicas, acompanhadas por 

profissionais, atividades de socialização, como grupos de teatro e sarau, e ainda 

atividades com fins de manutenção da saúde, como palestras temáticas e oficinas de 

estimulação cognitiva. 

 Para Silva et al. (2011) com o envelhecimento algumas habilidades cognitivas 

sofrem alterações, em particular, habilidades como a memória episódica e a memória 

operacional declinam significativamente. A manutenção da cognição é importante para a 

promoção da independência e autonomia do idoso. Para Zimerman2 (2000) apud Castro 

(2011) estimular consiste em: 

 

instigar, ativar, animar e encorajar os sujeitos. O melhor meio para conseguir a 
diminuição dos efeitos adversos do envelhecimento é através da estimulação, 
proporcionando aos idosos um aumento da qualidade de vida. A prevenção do 
declínio nas capacidades cognitivas e funcionais das pessoas idosas pode ser 
obtida através da implementação de Programas de Estimulação Cognitiva (PEC). 

 

 Vista como uma das possibilidades da manutenção da cognição com a população 

idosa, as oficinas de estimulação cognitiva, ou, oficinas terapêuticas, de acordo com 

Souza (2008), 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. As 

Oficinas de Memória, segundo Almeida (2007), podem ser caracterizadas como uma 

experiência de construção coletiva de conhecimentos. 

 As oficinas de estimulação cognitiva tem sido caracterizada pela participação ativa 

do indivíduo em vivências, exercícios e jogos diversos, que propicia uma relação de 

ensino-aprendizagem proveitosa e rica (GUERREIRO; CALDAS, 2001). 

                                                           
2
 Zimerman, G. I. Velhice: aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
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 As atividades devem ser realizadas de forma em que em seguida seja possível 

calcular quais as metas que se almeja ao final de cada sessão. No que diz respeito às 

oficinas de estimulação cognitiva: 

 

(...) pontua-se os seguintes itens a serem contemplados diante das diversas 
maneiras que teremos para contemplar as funções cognitivas desses indivíduos, 
de forma que a manutenção e a melhora dos seguintes aspectos: Atenção, 
observação, concentração, abstração, percepção, aprendizagem e memória 
(sensorial, de curto prazo, de trabalho, de longo prazo, episódica, semântica e de 
procedimento) (GEIS, 2009, p. 17) 

 

 

 Outro ponto a ser observado é o tipo de atividade a ser aplicada e a característica 

dos participantes que serão atendidos.  

 

As atividades devem ser condizentes com o perfil dos seus participantes, ou seja, 
é importante que se conheça a história de vida dos idosos antes do planejamento 
do tipo de trabalho que será implementado. Quando falamos sobre isso, voltamos 
ao aspecto relacionado a auto estima de seus participantes, sendo assim, o 
grande desafio será o de promover a estimulação cognitiva desses indivíduos de 
forma coerente com suas experiências, suas vivências, e assim atingindo o 
objetivo principal dessas atividades: a promoção da auto estima. (Ibid, p. 32) 

   

Para Geis (2009) é importante que as oficinas de estimulação cognitiva sejam 

preparadas utilizando-se um programa inovador e integrador. Tendo em vista que o 

envelhecimento deve ser encarado como um processo biopsicossocial, deve-se refletir 

para que ao iniciarem-se as atividades junto a esse público, deve-se estar apto a trabalhar 

todos esses aspectos que se apresentam em déficit. 

 

2.5. Enfermagem Gerontológica  

Um tema que vem sendo pesquisada por um número cada vez maior de 

profissionais da enfermagem é a atenção à saúde do idoso e de seus familiares, em 

virtude da tomada de consciência em referência ao seu papel em um contexto de 

deficiência de recursos sociais e de saúde, para atender a essa clientela (GOMES; 

OLIVEIRA, 2008). Esses fatores incentivaram a enfermagem a desenvolver o 
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conhecimento especializado, capacitando à instrumentalização dos profissionais, 

qualificando o atendimento a pessoa idosa e viabilizar o embasamento científico 

indispensável para a construção dessa especialidade (KLETEMBERG, 2010). 

Segundo Brito et al. (2011), à medida que o número de idosos se amplia na 

população, é imprescindível um conhecimento maior de suas necessidades e 

acompanhamento de suas alterações, afinal, as características de vida do indivíduo e o 

processo de envelhecimento podem ser acompanhados pelo declínio das capacidades 

tanto cognitivas como físicas dos idosos.  

A atuação da enfermeira gerontóloga deve estar centrada na promoção, 

manutenção e recuperação da saúde. Com objetivo de atender às necessidades básicas 

da pessoa idosa e alcançar sua independência e autonomia a enfermeira deve tomar 

como base o conhecimento do processo de senescência e senilidade e atuar no retorno 

da capacidade funcional dessa população para a realização das suas atividades 

(ARRUDA et al., 2010).  

Segundo Diogo (2000), a avaliação funcional do idoso engloba o cuidado de 

enfermagem, com destaque na pessoa e nos sistemas de apoio que ela pode contar. 

Portanto, ao considerar a enfermeira, inserida em uma equipe multidisciplinar, deve 

assistir ao idoso de maneira individualizada, que leva em consideração as suas limitações 

físicas, psíquicas e ambientais.  

 É possível que a enfermagem atue na oferta de apoio social ao idoso o que afeta 

acaba por afetar positivamente a capacidade funcional e condição cognitiva dos idosos. 

(BRITO et al., 2011). A introdução do trabalho da enfermeira nos grupos de convivência 

pode contribuir na concretização de ações de promoção da saúde do idoso à medida que 

buscar agregar práticas de intervenção ao perfil de necessidades dos membros do grupo 

por meio de um processo educativo que possa estimular a aproximação e convivência das 

pessoas, contribuindo com o fortalecimento das potencialidades individuais e grupais na 

valorização da saúde. O grupo pode representar um fator facilitador do exercício de 

independência e de autonomia por funcionar como uma rede de apoio que movimenta as 

possibilidades de resgate da autoestima e o acesso a informações (PINHEIRO et al., 

2012) 
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3. MÉTODO 

Para realização do estudo proposto optou-se por uma abordagem 

quantitativa, de intervenção (oficinas), com avaliação da capacidade funcional 

através de testes pré e pós oficinas. 

A pesquisa quantitativa, que de acordo com Silva e Menezes (2005) 

considera que tudo pode ser quantificável, traduzindo em números opiniões e 

informações para analisá-las e classificá-las. Necessitando da utilização de recursos 

e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.).  

O cenário da pesquisa se dá nas dependências utilizadas 

pelo projeto de extensão “Memória Cognitiva, adesão ao tratamento e Inovação 

Tecnológica: ações para promoção da saúde na terceira idade”, que se situa no 

campus do Gragoatá - UFF, em Niterói, Rio de Janeiro. O projeto 

atende aos idosos da região que participam de atividades no Espaço Avançado – 

UFFESPA, este foi implantado em 1994 com o objetivo de promover debates sobre 

questões sociais e do cotidiano dos idosos.  Os sujeitos da pesquisa são 13 idosos 

que participam da oficina de memória para idosos com baixa escolaridade que se 

desenvolve no Espaço Avançado. 

Foi aplicado para a coleta de dados, antes do início das oficinas, aos 13 

idosos participantes, o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), traduzido e validado 

para a população brasileira, o Teste do Desenho do Relógio, o Teste de Evocação 

de Palavras (EVP), Escala de Depressão Geriátrica (EDG), Escala de Atividade 

Instrumental de Vida Diária - Lawton (AIVD) e um Questionário de Avaliação das 
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Oficinas, desenvolvido pelas facilitadoras do projeto. Houve perda de uma amostra, 

onde o participante não prosseguiu nas atividades por motivos pessoais, totalizando 

12 idosos ao final dos testes. 

Como critério de inclusão, participantes com mais de 60 anos de idade, que 

concordem em participar do estudo e que frequentem a oficina de memória 

organizada pela pesquisadora. Ainda como critérios de inclusão no estudo serão 

analisados os anos de estudo destes idosos, onde foram incluídos os idosos com 

até 8 anos de estudo e MEEM abaixo do escore indicado de acordo com sua 

escolaridade. Como critério de exclusão: Os participantes não poderiam ter 

diagnóstico médico de demência e pontuação EDG compatível com depressão.  

Para indicar o nível de escolaridade dos indivíduos participantes do estudo, 

houve uma certa dificuldade pois os moldes de ensino durante o passar dos anos 

vêm se modificando. O ensino fundamental completo era composto por oito anos de 

estudo, atualmente, o ensino fundamental tem duração de nove anos (BRASIL, Lei 

nº 11.274, 2006). Para um uniformidade, e desenvolvimento da análise estatística, 

adotou-se a escolaridade em anos de estudo, conforme divisão realizada pelo IBGE 

(2009): Menos de 4 anos, 4 a 8 anos, 9 anos ou mais. 

O MEEM é composto por diversas questões tipicamente agrupadas em 7 

categorias, cada uma delas desenhada com o objetivo de avaliar “funções” 

cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 

pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança 

das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 

ponto) (MEDEIROS; GUERRA, 2009). 

 No Brasil, em virtude do grande número de indivíduos analfabetos e com 

baixa escolaridade, a estratificação dos pontos de corte de acordo com a 

escolaridade assume grande importância, já que diminui a possibilidade de 

classificar erroneamente idosos que apresentam performance cognitiva compatível 

com a sua escolaridade como portadores de déficit cognitivo (DINIZ et al., 2007).  

Para nota de corte, de acordo com um estudo, onde o MEEM foi modificado para a 

população brasileira (BRUCKI et al., 2003), os escores medianos por escolaridade 

foram: para analfabetos, 20; para idade de 1 a 4 anos, 22; de 5 a 8 anos, 24; de 9 a 

11 anos, 28; para indivíduos com escolaridade superior a 11 anos, 29.  
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O Teste do Desenho do Relógio é um instrumento neuropsiquiátrico simples 

que pode ser aplicado facilmente para avaliar diversas funções cognitivas 

(APRAHAMIAN et al., 2009), avaliando principalmente as funções executivas e 

habilidade visual-construtiva (VITIELLO et al., 2007).  O Teste de evocação de 

Palavras constitui um instrumento de fácil aplicação e correção, sendo o escore total 

o número de animais lembrados em um minuto, esperando-se um resultado entre 12 

a 18 animais. Com esse teste objetiva-se também a avaliação de repetições.  

O EDG é um instrumentos para detecção de sintomas depressivos no idoso, 

composto por 15 perguntas negativas/afirmativas onde o resultado de 5 ou mais 

pontos diagnostica depressão, sendo que o escore igual ou maior que 11 caracteriza 

depressão grave (FERRARI; DALACORTE, 2007). A AIVD é utilizada para mensurar 

a capacidade do idoso em relação à autonomia e à independência, avaliando suas 

habilidades para administrar o ambiente em que vive e inclui as seguintes ações: 

preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar roupas, manusear dinheiro, usar 

o telefone, tomar medicações, fazer compras e utilizar os meios de transporte 

(COSTA et al., 2006). 

Foi realizado um estudo de intervenção terapêutica, na forma de oficinas, 

onde foram aplicados os testes antes e após a realização das oficinas, e foram 

avaliados os escores dos testes realizados.  

 A análise descritiva apresentou na forma de tabelas os dados observados, 

expressos pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para dados 

numéricos (quantitativos) e frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos 

(qualitativos). 

A análise inferencial foi composta pelo teste dos postos sinalizados de 

Wilcoxon para verificar se existia variação significativa nos escores do pré para pós-

intervenção. 

Foi utilizado método não paramétrico, pois os escores não apresentaram 

distribuição normal (distribuição Gaussiana) devido a rejeição da hipótese de 

normalidade segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. O critério de determinação de 

significância adotado foi o nível de 5%. A análise estatística foi processada pelo 

software estatístico SAS® System versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North 

Carolina). 
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Já nos questionários de avaliação das oficinas, foi feito análise de conteúdo 

que segundo Bardin (2009), é o conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

com vistas a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a dedução de conhecimentos 

relativos às condições de produção destas mensagens. 

O desenvolvimento das oficinas de memória como uma intervenção de 

enfermagem, se fundamenta na Taxonomia NIC (Classificação das Intervenções de 

Enfermagem) de Domínio 3 – Comportamental, que tem por definição “Cuidados que 

dão suporte ao funcionamento psicossocial, e facilitam mudanças no estilo de vida” 

(NIC, 2010, p. 74). E a classe P – Terapia Cognitiva: “Intervenções para reforçar ou 

promover comportamentos desejáveis, ou altera comportamento indesejáveis” (NIC, 

2010, p. 74). 

Para a produção das oficinas para idosos com baixa escolaridade usou-se 

como base o livro “Ejercicios de motricidad y memoria para personas mayores” de 

Pilar Point e Maite Carroggio de 2007. E também “Memória na prática da terapia 

ocupacional e da fonoaudiologia” das autoras Andréa Fabíola Tinoco Carvalho e 

Elaine Rosa da Silva Peixoto, de 2012. 

As oficinas de estimulação cognitiva têm duração de uma hora, com a 

frequência de uma vez por semana. As atividades foram realizadas com os 12 

participantes em uma sala do prédio do curso de Serviço Social no campus do 

Gragoatá. As oficinas foram planejadas previamente pela facilitadora, que ministrou 

as oficinas. Cada uma das atividades é destinada a estimulação de uma área 

cognitiva. As atividades por vez foram de participação coletiva, em outras as 

atividades foram realizadas individualmente. 

As oficinas foram desenvolvidas do período de 29 de abril de 2013 até 29 de 

julho de 2013, que totaliza 14 semanas, porém foram desenvolvidas 12 oficinas por 

motivo de evento interno e feriado. 

Nas 12 sessões de oficinas planejadas, a facilitadora monitorou o 

desempenho dos participantes nas atividades propostas, através de observação 

direta e mediante anotações. As atividades foram divididas nos seguintes tópicos:=, 

ilustradas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Intervenções propostas para as atividades de estimulação cognitiva para 

idosos com baixa escolaridade. 
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Na primeira semana a oficina foi iniciada com uma atividade para que todos 

participantes se apresentassem. Acomodaram-se em um semicírculo e disseram seu 
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nome e sua idade. O primeiro disse seu nome e sua idade, o próximo se apresentou 

e então repetiu os dados do participante anterior, e assim foi feito até todos se 

apresentarem. Na etapa seguinte, iniciaram a atividade “O que não combina?”, trata-

se de uma folha com 7 sequências, com 4 figuras por linha, onde 3 são da mesma 

categoria, e os participantes indicaram, com um círculo, qual a figura não pertence 

àquela categoria. Essa atividade teve por objetivo trabalhar a atenção, 

concentração, reconhecimento de figuras, verbalização e categorização. 

Na segunda semana, a oficina começou com todos em um semicírculo, e 

então disseram seu nome e uma característica, e desta forma até que todos se 

apresentaram. A atividade programada para este momento foi “O Labirinto”, onde 

trabalhou-se a memória de trabalho e a memória de curto prazo, utilizando-se como 

estratégia a atenção, concentração e percepção espacial. Foi indicado aos 

participantes, que primeiramente percorressem o caminho com o dedo, e em 

seguida marcassem o percurso correto com o lápis.  

Na terceira semana, em um primeiro momento, os idosos tiveram que lembrar 

a característica anunciada na semana anterior, e em seguida iniciou-se um jogo de 

“memória educativa”. Os participantes foram divididos em 4 grupos, e a decisão foi 

coletiva para a escolha dos pares. Os cartões, de dimensões maiores que os jogos 

tradicionais, foram distribuídos no chão, e a facilitadora mostrava as peças conforme 

as escolhas eram feitas. A cada par desvendado uma dica de saúde era lida em voz 

alta pela facilitadora, foram abordados temas como hipertensão, obesidade, 

exercício físico, exames preventivos, o uso de bebida alcoólica, tabagismos e 

controle do estresse. Foi trabalhada a memória de curto prazo, atenção e 

concentração. Ao final desta, foi realizada a atividade “Incompleto”, onde estes 

mesmos grupos completaram os ditados populares que foram pronunciados em voz 

alta pela facilitadora. Esta atividade treinou a memória de longo prazo e a memória 

de trabalho, e a estratégia utilizada foi à linguagem e a visualização. 

Na quarta semana, a atividade realizada foi intitulada pelo nome de “O Bazar”, 

onde os participantes visualizaram uma série com 16 figuras, durante 10 minutos, e 

em seguida, esta série foi retirada, e os idosos colocaram essas figuras 

(previamente recortadas) na mesma posição em outra folha. Utilizando a estratégia 



39 
 

de atenção e observação, esta atividade treinou a memória sensorial e a memória 

de curto prazo.  

Na quinta semana, a atividade realizada foi a “Cadeia de palavras”, a 

estratégia utilizada foi a de linguagem e associação, e trabalhou-se a memória de 

curto prazo. A facilitadora iniciou a rodada com uma palavra, por exemplo, feijoada, 

e o participante ao seu lado prosseguiu dizendo uma palavra que tinha relação com 

a dita anteriormente, por exemplo, feijão, e assim por diante, a palavra a ser dita 

tinha que ter relação com a última palavra pronunciada. 

Na sexta semana, a atividade foi “As figuras”, em que a facilitadora desenhou 

em um quadro branco 4 séries de formas geométricas. A primeira série tinha uma 

forma geométrica, a segunda tinha 2 formas geométricas, a terceira 3, e a quarta 

séria possuía 4 formas geométricas. Após 10 minutos para analisar as sequências, o 

quadro foi apagado, e os participantes transcreveram para o papel. Utilizando como 

estratégia a atenção e observação, o tipo de memória trabalhada foi a de curto prazo 

e a sensorial.  

Na sétima semana foram realizadas duas atividades, a primeira foi “Jogo dos 

erros”, onde distribui-se uma cópia da atividade a cada participante. Estes deveriam 

encontra sete erros/diferenças entre as imagens, e indicar com um X. A estratégia 

utilizada foi de atividade sensorial, atenção e observação, e trabalhou-se memória 

sensorial e memória de curto prazo. 

Na semana de número 8, a atividade proposta foi “Imediatez lingüística”, a 

memória trabalhada foi a memória associativa. Foi colocada uma música e os 

participantes, dispostos em círculo, passaram aos demais um recipiente contendo os 

cartões, com questões variadas. Quando a música parava, o participante que 

estivesse com o recipiente em mãos abria, pegava um cartão, fechava a lata e em 

seguida o facilitador leu em voz alta, e o participante teve que responder o mais 

rápido possível a solicitação. A estratégia utilizada foi de atenção/concentração, 

imediatez lingüística, percepção auditiva, coordenação motora, preensão manual, 

categorização, expressão oral. 

Na nona semana, a atividade executada foi “Passa a bola”, onde os 

participantes se organizaram em círculo, e utilizando uma bola como recurso, o 
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grupo foi passando a bola enquanto rola uma música. Quando esta foi interrompida 

aquele que estiva com o objeto em mãos falava uma palavra relacionada com um 

dos seguintes elementos: água, ar, fogo, terra. Trabalhou-se a memória de curto 

prazo e memória de trabalho, utilizando as estratégias de associação, linguagem, 

atenção e observação. 

Na décima semana a tarefa realizada foi “Na ordem certa”, esta foi realizada 

em grupo. As palavras a ser colocadas em ordem foram colocadas em um quadro, e 

todos participante juntos, colocam na ordem correta de acordo com o que foi pedido 

pela facilitadora, em altura, diâmetro, valor, etc. Trabalhou-se a memória de curto 

prazo, e como estratégia, utilizou-se atenção, concentração e categorização.                

Na semana número onze, a atividade realizada foi “Em minha rotina eu ...”, 

onde os participantes devem enumerar os itens de acordo com sua rotina diária. 

Aquele item que não fosse realizado em sua rotina deve ser deixado em branco. A 

facilitadora leu os itens para auxiliar aqueles participantes que possuem dificuldades 

na leitura.  Utilizando a estratégia de percepção temporal, trabalhou-se a memória 

de curto prazo e memória de trabalho.         

Na décima segunda semana, a atividade realizada foi “Vendendo seu peixe”, 

em que a facilitadora distribuiu cartões com imagens de diversos objetos. Cada 

participante retirou os cartões de dentro de uma caixa, e em seguida descreveu as 

características de seu objeto e os demais tentaram descobrir de que se tratava. 

Trabalhou-se a memória associativa, com estratégias de atividade sensorial, 

atenção e concentração. 

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 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização sociodemográfica 

Na tabela 1 observa-se a distribuição das variáveis sexo, 

naturalidade/nacionalidade e, arranjo familiar, ou seja, com quem residem os 

participantes das oficinas. 

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis sócio demográficas, sexo, naturalidade e arranjo 

familiar dos 12 idosos participantes das oficinas de estimulação cognitiva. 

UFFESPA, EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Variável Categoria N % 

Sexo Feminino 10 83,3 

 Masculino 2 16,7 

Origem Rio de Janeiro 6 50 

 Piauí 2 16,7 

 Minas Gerais 2 16,7 

 Bahia 1 8,3 

 Portugal 1 8,3 

Arranjo familiar Unipessoalidade  
domiciliar 

5 41,7 

 Cônjuge 4 33,3 

 Filho (a) 1 8,3 

 Outros 2 16,7 

 

Observa-se uma maioria de mulheres 10 (83,3%), e aqueles que residem 

sozinhos 41,7% estão em destaque neste grupo. 
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Na tabela 2 a média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e máximo das 

variáveis numéricas de caracterização. Ressalta-se que adotou-se para indicar o 

nível de escolaridade dos indivíduos em anos de estudo, como realizado pelo IBGE 

(2009). 

 

Tabela 2.  Distribuição das variáveis numéricas de caracterização da amostra, idade 

e escolaridade em anos. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

 

Variável Média  Desvio 

Padrão  

Mediana  Mínimo  Máximo  

Idade (anos) 77,4 6,7 76,5 66 89 

Escolaridade(anos) 5,5 2,2 5 2 8 

  

Destaca-se a presença de idosos longevos, e ainda uma média que indica 

poucos anos de estudo da população estudada. 

4.2. Avaliação das oficinas 

As oficinas ocorreram ao longo de três meses, de abril a junho de 2013, 

totalizando 12 oficinas. Cada uma abordava uma área cognitiva, e ainda, foram 

trabalhadas em grupos ou individualmente. 

Dentre as áreas cognitivas treinadas para esta população em especifico se 

sobressaíram às atividades direcionadas a atenção, a memória de curto prazo e a 

concentração, tanto pela dificuldade expressas pelos sujeitos, como pelo conhecido 

declínio destas áreas especificas durante o processo de envelhecimento. 
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4.3. Avaliação da capacidade funcional: Antes e após as oficinas.  

Na tabela 3, apresenta-se os dados descritivos obtidos nas avalições pré-

teste e pós-teste, realizadas 1 semana antes e 1 semana após as oficinas de 

estimulação cognitiva. 

Tabela 3. Avaliação da capacidade funcional realizado antes do início das oficinas. 

EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Participante MEEM  EDG  Lawton  EVP  Relógio  

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1   25 25 2   3 21 20 16 13 0 1 

2    22 21 0   2 20 19 17 12 1 2 

3    20 20 1   2 19 16 10 14 2 1 

4 21 20 0 2 20 21 15 12 4 4 

5 25 24 1 1 21 21 10 18 3 4 

6 24 22 2 3 18 18 12 11 2 1 

7 22 24 2 3 18 20 11 11 2 4 

8 27 26 1 2 21 21 12 16 1 2 

9 28 22 1 1 21 20 14 10 2 1 

10 27 24 1 0 21 21 15 14 3 1 

11 22 25 1 2 21 21 10 10 1 3 

12 22 24 1 2 19 21 13 16 4 2 

 

A tabela 4 demonstra a análise inferencial adotada na tentativa de demostrar 

se houve variação significativa na média, desvio padrão e mediana dos escores 

MEEM, EDG, LAWTON, EVP e do relógio no pré e pós-intervenção e suas 

respectivas variações (absoluta e relativa) e, o correspondente nível descritivo (p 

valor) do teste dos postos sinalizados de Wilcoxon.   
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O escore do relógio foi obtido por uma avaliação semi-quantitativa variando 

de 0 a 4, onde zero corresponde a ausência e quatro uma alta “intensidade”. Sendo 

assim, para maior abrangência analítica, foi proposto analisar os dados sob o ponto 

de vista discreto (numérico). 

A variação absoluta corresponde à diferença entre o escore no pós menos o 

pré-intervenção. Sendo assim, uma variação absoluta negativa expressa queda 

após intervenção, ou seja, quanto maior o valor da variação negativa maior é a 

queda do escore. 

Tabela 4. Escores nas avaliações no pré e pós-intervenção e as respectivas 

variações absoluta e relativa. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Variável  Média ± DP/EP Mediana p valor 
a 

      

MEEM Pré intervenção 

(pontos) 

23,8 ± 2,6 23  

Pós intervenção 

(pontos) 

23,1 ± 2,0 24  

Variação absoluta 

(pontos) 

-0,67 ± 0,70 -1 0,50 

Variação relativa (%) -2,17 ± 2,78 -3,9 0,61 

              

EDG Pré intervenção 

(pontos) 

1,08 ± 0,67 1  

Pós intervenção 

(pontos) 

1,92 ± 0,90 2  

Variação absoluta 

(pontos) 

0,83 ± 0,24 1 0,018 

Variação relativa (%) 70,8 ± 24,2 75 0,025 

              

LAWTON Pré intervenção 

(pontos) 

20,0 ± 1,2 20,5  
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Pós intervenção 

(pontos) 

19,9 ± 1,6 20,5  

Variação absoluta 

(pontos) 

-0,08 ± 0,40 0 0,99 

Variação relativa (%) -0,31 ± 2,09 0 0,98 

              

EVP Pré intervenção 

(pontos) 

12,9 ± 2,5 12,5  

Pós intervenção 

(pontos) 

13,1 ± 2,6 12,5  

Variação absoluta 

(pontos) 

0,17 ± 1,12 -0,5 0,99 

Variação relativa (%) 5,39 ± 9,5 -3,3 0,70 

              

Relógio Pré intervenção 

(pontos) 

2,08 ± 1,24 2  

Pós intervenção 

(pontos) 

2,17 ± 1,27 2  

Variação absoluta 

(pontos) 

0,08 ± 0,42 0,5 0,97 

Variação relativa (%) 30,56 ± 25,3 16,7 0,26 

DP/EP: desvio padrão ou erro padrão. O EP foi usado para as variações absoluta e relativa. 

a
 teste dos postos sinalizados de Wilcoxon (não paramétrico). 

 

Nota-se que o teste que houve aumento em sua pontuação foi a Escala de 

Depressão Geriátrica (EDG), porém apesar de significativa a variação absoluta 

(0,018) e relativa (0,025), a variação de 1 a 2 pontos não apresenta relevância 

clínica, já que a pontuação corte seria acima de 5 para indicar a necessidade de 

intervenção específica para demência.  

 Mas em contraposição houve queda em dois outros testes, o Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM= -1;-3,9) e a Evocação de palavras (EVP=-0,5;-3,3). Apesar 

de não significativa, pode explicar tal variação no EDG e indicar a necessidade de 
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atenção especial neste grupo específico de queixa de memória e baixa escolaridade. 

Ou seja, pode se considerar a hipótese que a percepção de piora no rendimento 

cognitivo diminua ou influencie na percepção de seu estado de humor.    

 

4.6. Auto avaliação das oficinas pelos participantes. 

 Ao final das atividades semestrais realizou-se uma avalição da satisfação dos 

idosos quanto sua participação nas oficinas e no modo como se conduziu e 

estruturou estas, descrita na Tabela 5.  

Tabela 5. Auto avaliação das oficinas pelos participantes quanto a estrutura e sua 

participação. UFFESPA, EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 
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Destaca-se o fato de 100% da concordância dos idosos quanto aos objetivos 

alcançados pelas oficinas, como expresso nas falas:  

“A oficina foi muito aproveitada por mim, pela memória, abriu minha mente” 
(E1) 
“Uma melhora que chamou atenção a mim mesma” (E2) 
 
 

Outro ponto salientado é a unanimidade em que os participantes afirmaram 

que foram participativos durante as oficinas, referindo a interação com os colegas, 

como tido na fala  

 “Gostei de participar, (...), fiz muitas amizades e melhorei a memória” (E3) 
 “(...) me deixou mais comunicativa, com minha professora e as minhas 
colegas, gostei muito”. (E1) 

 

As atividades em sua maioria trabalhavam a atenção, percepção e 

associação. Durante atividades como "O labirinto" (APÊNDICE I), e também a 

atividade "Formas Geométricas" (APÊNDICE I), os participantes tinham mais 

dificuldades. Estes deveriam memorizar caminhos ou as formas geométricas, e em 

seguida reproduzi-las em seu espaço determinado e destas atividades que os idosos 

mais se queixavam, como destaca-se na seguinte fala: 

 "Tenho dificuldades em memorizar" (E4) 

 

 Associando tais falas com os dados obtidos na análise quantitativa pondera-

se que as oficinas tem destaque na participação social, porém estes possuem 

queixas subjetivas de memória, e por isso, o relato de dificuldade em algumas 

atividades, associado ao fato da baixa reserva cognitiva dado pela pouca 
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escolaridade dos sujeitos, como também pela presença de idosos longevos onde a 

perda cognitiva se acentua mesmo com o estímulo.  

Portanto, por mais que seja efetiva a intervenção, com estabilização dos 

quadros, como vimos, deve ser dada a devida atenção ao grupo estudado, este 

deve ser homogeneizado quanto as dificuldades e atividades apropriadas 

estabelecidas. 
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5. DISCUSSÃO  

 

A característica primordial do grupo estudado e a baixa escolaridade atrelada 

a queixa subjetiva de memória. Isto implica, no desenvolvimento de atividades 

apropriadas a este grupo especifico, sem que o desqualifique ou demonstre suas 

dificuldade com a escrita e linguagem. Além de considerar que sua perda pode ser 

acelerada se comparada aos demais grupo, dado a hipótese de baixa reserva 

cognitiva, associado na dificuldade na diferenciação entre a perda esperada/normal 

da patológica. 

 Avaliou-se que mais da metade dos idoso tinham 5 anos ou menos de estudo 

confrontado aos dados da pesquisa feita pelo IBGE (2010), em 1999, 34,4% das 

pessoas analfabetas no Brasil tinham 60 anos ou mais, 10 anos depois esse número 

aumentou para 42,6%, observado ainda uma influência do gênero, em 2009, 48,7% 

dos analfabetos idosos eram mulheres.  

De mesma forma, confrontando com duas outras pesquisas, o de Silva et al. 

(2011) realizado em um grupo para a terceira idade, onde observa-se a 

predominância de pessoas do sexo feminino e de baixa escolaridade, e ainda no 

estudo de Pedrazzi; Rodrigues; Schiaveto (2007), desenvolvido em uma clínica 

geriátrica de São Paulo, onde a proporção de analfabetos foi maior entre as 

mulheres. 

Em um estudo de revisão sistemática, com 133 amostras, com meta-análise 

da literatura, Meng e D’Arcy (2012) mostrou que idosos com maior nível de 

escolaridade têm o surgimento de demências de forma retarda, ou seja, atua como 

um fator de proteção, reforçando assim a hipótese da reserva cognitiva. Em contra 

partida, quando surgem os sintomas, estes têm um declínio cognitivo acelerado. 

Ainda sobre a hipótese de reserva cognitiva, outro estudo de Brayne et al. 

(2010), reforça que o fator educação reduz a associação entre a carga patológica e 
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o declínio cognitivo, isto é, aqueles que possuíam mais anos de educação durante a 

vida tinham risco de apresentar demência na velhice reduzido. 

A estimulação de forma mais ampla, física e mental, tanto no início como 

durante o curso da vida sugere aumentar a reserva cognitiva, permitindo que a 

função cognitiva se mantenha na velhice, tanto para proteger quanto para retardar o 

aparecimento das demências (MENG; D’ARCY, 2012). 

Já as queixas subjetivas de memória são as questões operacionais presentes 

inicialmente nos quadros cognitivos e mais relatadas pelos idosos. Este termo é 

utilizado geralmente para designar um relato de problemas de memória que podem 

ou não ser percebidos pelos outros, embora atualmente não há consenso sobre a 

definição padrão para este sintoma (VALE; BALIEIRO-JR; SILVA-FILHO, 2012). 

Diante das características específicas dessa população, há necessidade de 

se desenvolver atividades também específicas para tais idosos com queixa subjetiva 

de memória e baixa escolaridade. Para que estimule a preservação ou mesmo 

manutenção da reserva cognitiva, já que pode se tratar de indivíduos que pouco 

foram expostos a atividades de cunho intelectual.  

Algo importante de avaliar juntamente com os testes de rastreio cognitivo, 

trata da performance intelectual, hábitos de vida, preferências de atividades e 

hobbies. 

Atento as particularidades do grupo, grande parte dos participantes não 

sabiam ler, ou tinham dificuldade para tal, além de déficits de interpretação e 

compreensão, que se desconsideradas podem levar ao abandono da atividade. Ou 

mesmo, se mesclado grupos de idosos com alta e baixa escolaridade, pode intimidar 

sua participação. 

No que tange às demais características demográficas do grupo estudado, 

observou-se uma predominância do sexo feminino (83,3%), assim como destacado 

em outros estudos, como o de Silva et al. (2011) e Borges et al. (2008), onde a 

população feminina de grupos de estimulação cognitiva pesquisados eram, 

respectivamente, 90,8% e 86,3%.  

Enfatiza, assim, a feminização da velhice como uma consequência de um 

processo em curso, onde 55,8% são do sexo feminino, e ainda a esperança de vida 

feminina é superior à masculina, com 77 anos e 69 anos, respectivamente (IBGE, 

2010).  



51 
 

Diante ao exposto, na preparação das atividades ao grupo deve se atentar ao 

desenvolvimento de atividades direcionadas para ambos os sexos, sendo 

fundamental para evitar a evasão do público do sexo masculino (16,7%), que são 

minorias em atividades de ações coletivas. 

Sobre os motivos para a baixa participação do sexo masculino nas atividades 

em grupos para terceira idade, outro fator destacado, além da feminização da 

velhice, relaciona-se com o advento da aposentadoria. Considera-se que após ter 

passado a vida inteira fora do lar o homem busque ficar mais em casa, e tem 

preferência por locais calmos onde possam conversar e realizar atividades simples e 

relaxantes (COUTINHO; ACOSTA, 2009). 

Como outra possibilidade para a baixa frequência dos homens nos grupos, 

está a situação conjugal, que tem papel importante na vida dos idosos, uma vez que 

os parceiros têm um ao outro, o que impede que se sintam só. Dos 2 participantes 

do sexo masculino do grupo pesquisado, um é casado, e o outro mora só. O 

participante casado, como uma minoria, pode ser explicado, pelo fato do mesmo 

entender as oficinas como uma forma de estar ativo, este participa ainda de 

atividade física oferecida no Espaço Avançado. Morais (2007), afirma que o homem 

após viuvez ou separação não fica só por muito tempo, por trazer consigo valores 

fortemente ligados a uma visão na qual o homem precisa de alguém para cuidar 

dele e da casa. 

Outro importante resultado a ser destacado é a participação de idosos mais 

velhos no grupo em questão (33,3%). 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, em 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. 

Uma das características do envelhecimento no Brasil é o arranjo domiciliar, 

onde se destaca que 43,2% (IBGE, 2010) dos idosos dividem o domicílio com seus 

filhos. Porém, dado contrário foi tido neste estudo com apenas 1 idoso morando com 
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o filho. Ainda contrário aos dados da população brasileira, onde apenas 13,8% dos 

idosos moram só, no grupo pesquisado 41,7% residem sem nenhuma companhia. 

Isto pode suscitar a busca pelo grupo de socialização e o aumento na pontuação da 

Escala de depressão geriátrica, em associação a percepção de piora no 

desempenho cognitivo. 

Os grupos de convivência funcionam como um meio de inserção dessa 

população na sociedade, hipótese reforçada no estudo de Dias (2012), onde a 

solidão surge como um dos motivos para a procura desse tipo de atividade. 

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

normal ocorre um declínio significativo em funções, 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. 

Mas, dentre as áreas cognitivas treinadas para esta população em especifico 

se sobressaíram as atividades direcionadas a atenção, a memória de curto prazo e a 

concentração, tanto pela dificuldade expressas pelos sujeitos, como pelo conhecido 

declínio destas áreas especificas durante o processo de envelhecimento. 

Destaca-se como observação empírica o desempenho dos idosos durante as 

atividades para uma maior dificuldade com a memória de curto prazo. Estes tiveram 

melhor desempenho quando realizavam as atividades individualmente, quando 

comparado as atividades de cunho coletivo, quando alguns se dispersavam e não 

eram participativos. Quanto a performance dos idosos nas primeiras semanas e nas 

últimas, foi notório o melhor aproveitamento e facilidade para realização das 

atividades nas últimas sessões, isto também pode ser explicado pelo melhor 

entrosamento do grupo e do facilitador da oficina. 

Na avaliação qualitativa dos idosos sobre as oficinas estes demonstraram 

segurança quanto as atividades realizadas e sobre a participação grupal. Isto remete 

a hipótese que indivíduos com diferentes graus de dificuldade em um mesmo grupo 

precisa de atenção especial e adaptação das atividades ao perfil dos integrantes do 

grupo, esta sensibilidade provavelmente se relaciona ao grau de satisfação 

apresentado. 

Enfatiza-se a necessidade de avaliação do material utilizado durante as 

oficinas, onde mais de um terço do grupo declarou atender parcialmente (41,7%) e 

ainda 9,3% sentiram-se dificuldade quanto a compreensão do conteúdo. Justificado 
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por letras pequenas ou figuras que pela perda da acuidade visual pode dificultar na 

diferenciação da figura, e atingir a maior aderência e satisfação nestes quesitos 

deve compor os propósitos do atendimento em gerontologia. 

Mas o ponto forte na autoavaliação dos idosos esteve configurada pela 

interação com os colegas e a participação, esta, de forma unânime obteve avaliação 

positiva. Corroborando com um estudo de Rizzolli e Surdi (2010), onde fazer novas 

amizades aparece como uma das razões que levam os idosos a participarem de 

grupos de convivência. Este fator influência a continuidade dos idosos nos 

programas e nas mudanças positivas que ocorrem na vida dessas pessoas.  

E, quando questionados sobre a melhora percebida após a participação nas 

oficinas, em uma escala de 0 a 5, quase 90% declararam altos índices. O que se 

supõe que as atividades atingiram objetivos e, foram compatíveis com o esperado 

pelos participantes. 

Entretanto, quando avaliados quantitativamente, observou-se que houve 

aumento significativo apenas no escore EDG (p = 0,018) pós-intervenção (em 

valores medianos, aumentou 1 ponto); e não houve variação significativa nos 

escores MEEM (p = 0,50), LAWTON (p = 0,99), EPV (p = 0,99) e do relógio (p = 

0,97) do pré para pós-intervenção, ou seja, houve a manutenção e estabilização dos 

escores testados. 

Em estudo realizado por Tavares (2007), onde foram feitas 22 sessões de 

atividades de estimulação cognitiva para idosos, e avaliados por testes de rastreio, 

incluindo o MEEM, como utilizado neste estudo, foram observados que não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os escores pré e o pós.  

Já em outra pesquisa Lira, Rugene e Mello (2011) com estimulação cognitiva 

em 32 idosos, com escolaridade média de 5,6 anos, aproximada do estudo em 

questão, a autora observou que os testes de rastreios não apresentaram 

modificações significativas, exceto nos que avaliavam a linguagem e funções 

executivas.  

Detectou-se neste estudo uma queda nos escores do EVP, ainda que não 

estatisticamente significativo, observando-se a preservação da linguagem, e ainda 

das funções executivas, que são responsáveis pelo planejamento e execução de 

tarefas, mensuradas pelo teste do relógio. Esses resultados de queda podem ser 
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explicados pelo fato de muitos desses idosos morarem só, e ainda outras variáveis 

podem ter influência nessa queda. 

Contrariamente, as afirmações Argimon e Stein (2005) de que as funções 

cognitivas de memória semântica e linguagem parecem ser as que sofrem um menor 

efeito da idade, o grupo em estudo teve tendência a queda como observou-se no 

teste de EVP. Tal afirmativa, seria explicada, pela habilidade da linguagem se 

manter preservada, independente de escolaridade, haja vista que no 

desenvolvimento das habilidades cognitivas dessa faixa etária, aquela ligada a 

linguagem é mais resistente à degeneração pela idade. Para Lira, Rugene e Mello 

(2011) este fato é provavelmente ocasionado pela larga experiência linguística ao 

longo da vida. 

Quanto ao aumento nos escores do EDG detectado na análise, observa-se 

como possível causa a unipessoalidade domiciliar, e ainda a dependência causada 

pelo passar da idade. Segundo Argimon e Stein (2005), a depressão é um 

problemas de saúde frequentes entre os idosos, ainda que a identificação seja na 

maioria das vezes de difícil identificação na rotina clínica. É possível supor que 

indivíduos com mais de 80 anos tenham uma saúde física mais debilitada. Pode-se 

entender que exista uma maior chance de apresentarem sintomas depressivos, não 

em decorrência da idade mais avançada, contudo por consequência do estado de 

saúde mais precário. 

Os itens mais citados com aumento no escore são: “O (A) Sr (a) tem medo de 

que algo ruim lhe aconteça?”; “O (A) Sr (a) prefere ficar em casa em vez de sair e 

fazer coisas novas?”; “O (A) Sr (a) interrompeu muitas das suas atividades ?”. 

Reforça-se aqui a questão da escolaridade como fator de impedimento para 

uma melhor performance cognitiva, o que pode ter tido influência no desempenho 

dos idosos nos testes realizados. Segundo Argimon e Stein (2005), a alta 

escolaridade confere importante papel nas habilidades cognitivas dos idosos e pode 

facilitar o bom desempenho ligado a algumas funções.  

 Diante do exposto, se evidencia a necessidade da continuidade do estudo, 

com um maior período de tempo para o desenvolvimento das sessões, e ainda 
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utilizar testes neurocognitivos mais sensíveis ao fator escolaridade, para um 

resultado mais específico. 
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9. CONCLUSÃO 

As avaliações pré e pós intervenção de estimulação cognitiva com idosos de 

baixa escolaridade indicaram uma estabilização do quadro, preservando suas 

condições cognitivas, apesar de tendência de queda nos testes, observada 

principalmente para avaliação do humor (EDG; p = 0,018) dado com diferença 

significativa estatisticamente de 1 ponto acima, porém sem significância clínica. E, 

na memória de curto prazo e linguagem, representados pelos testes Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM; p = 0,50) e Evocação de Palavras (EVP; p = 0,99) sem 

significância estatística, mas com variação absoluta absoluta e relativa negativa (-1,-

3,9; -0,5,-3,3 respectivamente).  

Algumas condições devem ser consideradas para a queda nos resultados dos 

escores. Foi observado a predominância de idosos longevos, contudo, apesar da 

idade avançada, esses idosos apresentaram um desempenho em habilidades 

cognitivas cujo declínio é de intensidade leve, não sendo suficiente para acarretar 

mudanças significativas no seu padrão cognitivo e funcional (LAWTON; p = 0,99). 

Ressaltando ainda a baixa escolaridade, destacando a hipótese da reserva 

cognitiva. 

Destaque dado para a característica do grupo estudado, presença maciça de 

participantes do sexo feminino (83,3%), unipessoalidade domiciliar (41,7%), e ainda 

idosos mais velhos, média de 77,4 anos, e baixa escolaridade com média de 5,5 

anos de estudo. 

Em se tratando de uma população longeva, que maioria reside sozinha e de 

baixa escolaridade, dois motivos podem influenciar tais dados, o primeiro seria a 

baixa reserva cognitiva um risco a preservação cognitiva esperada diante o 
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envelhecimento normal ou patológico. E a segunda, ameaça do status de saúde 

física, funcional e emocional influenciando a queixa subjetiva de memória e humor 

Pondera-se a necessidade de aprofundamento nas estratégia utilizadas nas 

oficinas, estas foram elaboradas com o objetivo de atender as premissas de fácil 

entendimento e compreensão, sem uso de linguagem elaborada, ou leitura, daí a 

dificuldade. Pois, os modelos atuais geralmente usam deste recurso, e o risco de 

infantilizar as atividades com o uso de figuras pode desmotivar o grupo. 

Por isso, a importância de se avaliar a satisfação dos idosos quanto a 

segurança para realização das atividades, sobre o conteúdo, compreensão, 

manuseio e participação.  

Neste estudo houve avaliação positiva principalmente quanto a interação 

entre os membros, participativo, que atingiu os objetivos propostos, expressando 

percepção de melhora na memória; a avaliação parcialmente negativa foi 

exatamente em relação aos materiais utilizados, compreensão e de fácil manuseio.  

Portanto, recomenda-se novos estudos que validem materiais didáticos para 

estimulação cognitiva de idosos com baixa escolaridade, dado sua relevância em 

nosso contexto social de envelhecimento. 

Conclui-se que as atividades de estimulação cognitiva específica para idosos 

com baixa escolaridade foram importante e eficaz na manutenção da cognição dos 

participantes. Além de uma eficaz estratégia para a socialização destes idosos, 

prevenindo assim o surgimento de sintomas depressivos, frequentemente 

desencadeado pelo sentimento de solidão. 

Diante do exposto, se evidencia a necessidade de dar prosseguimento ao 

estudo, com um tempo de intervenção maior, e ainda a utilização de testes 

neurocognitivos mais sensíveis ao fator escolaridade para evitar qualquer desvio nos 

resultados.  

Destaca-se a relevância social deste projeto, que ao longo de um ano 

atendeu gratuitamente os indivíduos, oferecendo atendimento de enfermagem 

especializado. 

Como também proporcionou o exercício da formação profissional, em uma 

abordagem multiprofissional, no contato com os diversos profissionais no Espaço 

Avançado, ressaltando à multidimensionalidade do processo de envelhecimento 

humano. A atuação em equipe nos diferentes campos de saberes e práticas auxiliam 
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no planejamento das intervenções, com o objetivo comum de promover e manter a 

saúde do idoso.  

Além de uma importante contribuição para a participação social. Onde esses 

idosos mantém o contato com outros idosos e ainda estão inseridos na realização de 

diversas atividades, mantendo-os assim ativos e independentes.  

O estudo contribuiu ainda para o campo do ensino nesta área, para dar 

destaque ao importante papel que o enfermeiro desempenha na manutenção e 

recuperação cognitiva dos idosos. E ainda divulgando, aos que desconhecem o 

papel do enfermeiro na área gerontológica, e não só como atuante na assistência. 

Observa-se ainda, um estímulo a pesquisas na área, já que os idosos estão 

cada vez mais presentes e em número crescente, onde os profissionais devem estar 

preparados e capacitados para prestar um cuidado especializado, um próximo passo 

na conclusão da minha formação nesta área, o curso de Especialização em 

Enfermagem Gerontológica. Por isso, a sustentação deste projeto a linha de 

pesquisa “Cuidado ao Idoso no Contexto da Saúde e Enfermagem” no Núcleo de 

Pesquisa e Estudos em Enfermagem Gerontológica (NEPEG), onde pretende-se dar 

continuidade e aprofundamento. 
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APÊNDICE I 

RELATÓRIO DAS OFICINAS 

O Labirinto II 

Estratégia: Atenção, concentração e percepção espacial. 

Objetivo cognitivo: Memória de trabalho e memória de curto prazo. 

Descrição: Distribui-se uma cópia da atividade a cada participante. Estes devem 

primeiro percorrer o caminho mentalmente, e em seguida, tracejar com o lápis. 
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Jogo dos erros 

Estratégia: Atividade sensorial, atenção e observação. 

Objetivo cognitivo: Memória sensorial e memória de curto prazo. 

Descrição: Distribui-se uma cópia da atividade a cada participante. Estes devem 

encontra sete erros/diferenças entre as imagens, e indicar com um X. 

 

 

 



72 
 

Imediatez Linguística  

Estratégia: Atenção/concentração, imediatez lingüística, percepção auditiva, 

coordenação motora, preensão manual, categorização, expressão oral. 

Objetivo Cognitivo: Memória associativa 

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 quatro 

cores 

Nome de uma 

cidade do Brasil 

Nome de uma 

fruta vermelha 

Nome de duas 

frutas amarelas 

Nome de duas 

novelas 

Nome de um 

cantor 

Nome de um 

político 

Nome de uma flor 

vermelha 

Nome de três 

esportes 

Nome do 

presidente da 

república 

Nome de duas 

cantoras 
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O que não combina? 

Estratégia: Atenção, concentração, reconhecimento de figuras, verbalização e 

categorização. 

Objetivo Cognitivo: Memória associativa. 

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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Em minha rotina eu... 

Estratégia: Percepção temporal. 

Objetivo Cognitivo: Memória de curto prazo e memória de trabalho. 

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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Na ordem certa 

Estratégia: Atenção, concentração e categorização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objetivo Cognitivo: Memória de curto prazo. 

Descrição: Atividade realizada em grupo. As palavras a ser colocadas em ordem 

serão colocadas em um quadro, e todos participante juntos, deverão colocar na 

ordem correta de acordo com o que for pedido pela facilitadora, em altura, diâmetro, 

valor, etc. 

 

 Do mais alto para o mais baixo: 

Portão- prédio- casa- poste- semáforo- degrau- viaduto 

 Do menor para o maior: 

Prato de sobremesa- travessa- pires- prato raso- bandeja 

 Do mais valioso para o menos valioso: 

Carro- prédio- casa- moto- bicicleta- caminhão  

 Do mais frágil para o mais resistente: 

Cristal- tijolo- vidro- concreto- aço 

 Do mais leve para o mais pesado: 

Mesa- cinzeiro- geladeira- cadeira- caixa de jóias- caneta 

 Do mais velho para o mais novo: 

Pai- bisneto- neto- filho- tataraneto 

 Do mais grosso para o mais fino: 

Dicionário- Caderno- atlas- lista telefônica- livro infantil 

 Do mais leve para o mais pesado: 

Copo- lápis- livro- moeda- pena 

 Do mais frio para o mais quente: 

Água fervendo- gelo- suco- pudim- chá- sorvete 

 Do menor para o maior: 

Anel- cinto- pneu- colar- pulseira 
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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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Formas Geométricas 

Estratégia: Atividade sensorial, atenção e observação. 

Objetivo Cognitivo: Memória sensorial e memória de curto prazo. 

Descrição: A facilitadora desenha em um quadro branco quatro séries de formas 

geométricas, com o aumento da quantidade de formas. A primeira com uma forma 

geométrica, a segunda com duas, a terceira com três e a quarta com quatro. Espera-

se dez minutos, apaga-se o quadro e então os participantes reproduzem as formas 

geométricas em um papel.  

  

1)  

 

2)  

 

3) 

 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Som Animal 

Estratégia: Associação, atividades sensoriais e atenção. 

Objetivo Cognitivo: Memória sensorial 

Descrição: Os participantes receberão uma folha com 12 imagens de animais, em 

seguida, a facilitadora colocará os sons produzidos por esses animais, e então os 

participantes deverão colocar os números de acordo com a ordem em que o som é 

reproduzido. 
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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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Memória educativa 

Estratégia: Atividade sensorial, atenção e concentração. 

Objetivo Cognitivo: Memória de curto prazo.  

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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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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O Bazar 

Estratégia: Atenção e observação. 

Objetivo Cognitivo: Memória sensorial e a memória de curto prazo. 

Descrição: Os participantes visualizam uma série com 16 figuras, durante 10 

minutos, e em seguida, esta série será retirada, os participantes deverão então 

colocar essas figuras (previamente recortadas) na mesma posição em outra folha. 
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Cadeia de Palavras 

Estratégia: Linguagem e associação. 

Objetivo Cognitivo: Memória de curto prazo. 

Descrição: A facilitadora iniciará a rodada com uma palavra, por exemplo, feijoada, 

e o participante ao seu lado prossegue dizendo uma palavra que tenha relação com 

a dita anteriormente, feijão, e assim por diante, a palavra a ser dita tem que ter 

relação com a última palavra pronunciada. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feijão 

Feijoada 

Domingo 

Igreja 

Missa 

Padre 
Bíblia 
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APÊNDICE II 

AVALIAÇÃO DAS OFICINAS 

Data:___/____/______ 

Nome:______________________________Facilitador:_____________________  

 

1. O tempo de duração das oficinas é satisfatório? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

2. Como você define seu grau de satisfação com relação às oficinas? 

(   ) Ruim (   ) Regular (   ) Bom (   ) Ótimo 

3. Os materiais utilizados durante a realização das oficinas foram satisfatórios?/eram 

claros e de fácil entendimento? 

(   ) Não  (   ) Parcialmente (   ) Em todas 

4. A proposta das oficinas cumpriu com seus objetivos? 

(   ) Sim  (   )Não  (   ) Parcialmente 

Auto-avaliação 

5. Sentiu-se seguro quanto a compreensão do conteúdo? 

(   ) Sim  (   ) Não  

6. Foi participativo durante as atividades? 

(   ) Sim  (   ) Não  

7. Interagiu com os colegas? 

(   ) Sim  (   ) Não  

8. Em uma escala de 0 a 5, onde 0 corresponde a nenhuma melhora e 5 

corresponde a um melhora total, marque a opção correspondente a melhora sentida 

quanto as queixas de memória ? 

(   )  0   (   ) 1  (   )2 (   )3 (   )4 (   )5 

9. Faça uma auto-avaliação sobre sua participação nas oficinas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. De sua opinião para futuras oficinas. 
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ANEXO I 

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.              
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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) 

   

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 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) 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 frequência 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)       
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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 

 

APLICADO POR: ___________________________________________CARIMBO 
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ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA LAWTON – (AIVDS) 

 

NOME: __________________________________________________________          

 

ITENS 

 

OPÇOES / / / 

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) 

 

(3) 

(2) 

 

(3) 

(2) 
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    (1)     (1)     (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     

 

APLICADO  POR:     ________________________________________________CARIMBO 
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ANEXO II 
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