
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE DESENHO TÉCNICO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESENHO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAELA DOS SANTOS BRISSON 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA PARA FACILITAÇÃO NA INTERATIVIDADE E 

PERCEPÇÃO COTIDIANAS DE IDOSOS COM ALZHEIMER EM 

ESTÁGIOS INICIAL E MODERADO DA DOENÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2019 



RAFAELA DOS SANTOS BRISSON 

 
 

SISTEMA PARA FACILITAÇÃO NA INTERATIVIDADE E 

PERCEPÇÃO COTIDIANAS DE IDOSOS COM ALZHEIMER EM 

ESTÁGIOS INICIAL E MODERADO DA DOENÇA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso 
apresentado em 28 de junho de 2019, 
como requisito parcial para a obtenção do 
grau de bacharel em Desenho Industrial 
pela Universidade Federal Fluminense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador Acadêmico 
Prof. Dr. Giuseppe Amado de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2019/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RAFAELA DOS SANTOS BRISSON 

 
 

SISTEMA PARA FACILITAÇÃO NA INTERATIVIDADE E 

PERCEPÇÃO COTIDIANAS DE IDOSOS COM ALZHEIMER EM 

ESTÁGIOS INICIAL E MODERADO DA DOENÇA 

 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado em 28 de junho de 2019, 
como requisito parcial para a obtenção do 
grau de bacharel em Desenho Industrial 
pela Universidade Federal Fluminense. 

 
 
 
 
 
 
Trabalho aprovado em _____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Prof. Dr. Giuseppe Amado de Oliveira (Orientador Acadêmico) 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

Prof. Dr. Renata Vilanova Lima (Avaliadora) 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

Prof. Dr. Regina Celia de Souza Pereira (Avaliadora) 
Universidade Federal Fluminense 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à Maria Tereza dos Santos, minha querida 
avó, fonte de minha inspiração na escolha deste tema. Por ela 
me dediquei arduamente neste trabalho em busca de soluções 
que amenizassem os efeitos desta tão terrível doença descrita 
como um grande mal. 



AGRADECIMENTOS 
 
 
Em primeiro lugar, devo todo agradecimento ao meu Deus, grandioso, autor do meu 
destino, acalanto em todos os momentos solitários de angústia, ansiedade e medo. 
Aos meus pais, Demétrius e Rosanne que nunca mediram esforços para me 
proporcionar educação de qualidade, até hoje com muito incentivo, respeito, carinho 
e amor. 
À minha irmã e meu irmão, Raquel e Rodrigo, melhores amigos os quais sempre pude 
confiar e revelar meus sentimentos; ao meu cunhado, Thiago que, com muita elegria, 
sempre divertido, tinha as melhores estratégias para me aliviar a tensão; ao meu 
namorado, amigo, ser humano incrível sempre com o melhor abraço de acalento, meu 
porto seguro. 
À minha tão amada avó, Maria Tereza, inspiração para este trabalho. Uma mulher à 
frente de seu tempo, com uma história de vida com muita superação, conquistas e 
descobertas. O Alzheimer pode te-la alcançado, mas nunca deixou sua alegria de 
lado, sempre com um sorriso no rosto, olhando no fundo dos nossos olhos, para dizer 
“te amo”. 
Aos meus amigos e colegas de trabalho, em especial Diogo Lisboa, Breno de Aquino, 
Pedro Melo, Guilherme Girardi, Victoria Lopes, Danielle Santana, Carolina Lenker, 
Rafael Anhaia e Luisa Queiroz, sempre parceiros e dispostos a me escutar, 
aconselhar e dar dicas preciosas. 
Aos meus queridos colegas da Semana de Design UFF e Semana de Engenharia e 
Design UFF, por crescermos juntos, com muita sincronia, perseverança e a certeza 
de que deixaremos um legado gigantesco na história do curso de Desenho Industrial 
da UFF. 
Ao meu orientador, Giuseppe Amado - minha primeira admiração de docente quando 
ingressei na universidade – agradeço pela confiança e pelas dicas que me foram 
cruciais na eliminação de dúvidas e mantimento do foco. 
À Renata Vilanova, não só professora, mas uma amiga, música maravilhosa, 
extasiante, tocante. Amor a resume. Antes desconhecida e agora tão importante em 
minha vida. 
À Regina Celia e Luiza Rebello, professoras, mulheres, exemplos de dedicação e 
amor pelo profissão. Sou muito grata às duas por participarem da introdução de amor 
que senti e sinto pela profissão, da metodologia à observação, vocês são inspiração. 
Um especial agradecimento à Universidade Federal Fluminense, espaço de trocas, 
vivências e convivências, lugar de quebra de paradigmas, preconceitos, fobias e 
máscaras. Obrigada por contribuir na moldura crítica em que avalio o mundo e a 
sociedade. Obrigada por me ensinar o que é tolerância e respeito ao próximo. 
 
  



RESUMO 
 
 
BRISSON, Rafaela dos Santos. Sistema para facilitação na interatividade e percepção 
cotidianas de idosos com Alzheimer em estágios inicial e moderado da doença. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação.) 
 
 
A Doença de Alzheimer, demência degenerativa, progressiva e sem cura, além da 
memória também pode afetar a fala, noção de espaço e tempo como também causar 
mudanças de comportamento no idoso que a porta. Quando tratada, os sintomas 
podem estagnar ou até mesmo retrocederem. 
Pensando em uma maneira de contribuir no tratamento da doença, o trabalho 
proposto desenvolveu um artefato que objetiva auxiliar na orientação do idoso em 
estágios inicial e moderado da doença quanto ao seu tempo e espaço atual, assim 
como visa incentivar a comunicação e interação entre o paciente e o cuidador. 
A primeira etapa consistiu em um estudo aprofundado sobre a temática, junto a 
pesquisadores e profissionais da área, geriatras, neurologistas, terapeutas e 
fisioterapeutas, assim como acompanhamento da rotina do idoso com seu cuidador. 
Em seguida, realizou-se pesquisas de produtos utilizados como terapia ocupacional 
para estímulo dos pacientes com a demência, também um questionário destinado aos 
cuidadores e registros de ações com usuária disposta pela família a participar 
efetivamente da projetação e testes a fim de estabelecer os principais problemas e 
buscar solucioná-los. 
Definidos como principais problemas a amnésia de fatos recentes, alterações 
frequentes de humor, perda da noção de tempo e espaço, repetitividade e monotonia, 
traçou-se o perfil do usuário, onde, a partir dele, desenvolveu-se as alternativas, 
construindo modelos físicos até o protótipo final. Por fim, apontou-se as funções do 
produto assim como seu detalhamento técnico. 
Como esperado, o produto, que se constituiu em um quadro interativo cumpriu com 
os objetivos, de forma simples e eficiente, auxiliou do desempenho cognitivo, por 
buscar por memórias visuais e datadas; motor, ao incentivar a escrita em espaços 
delimitados; de fala, à buscar a interação e comunicação, demonstrando que é 
possível melhorar a qualidade de vida diária do idoso com Alzheimer de maneira 
lúdica e intuitiva. 
 
 
Palavras-chaves: Doença de Alzheimer. Alzheimer. Produto. Interativo. Lúdica. 
Qualidade de Vida. 
  



ABSTRACT 
 
BRISSON, Rafaela dos Santos. Sistema para facilitação na interatividade e percepção 
cotidianas de idosos com Alzheimer em estágios inicial e moderado da doença. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação.) 
 
 
Alzheimer's disease, degenerative, progressive and unhealed dementia, in addition to 
memory can also affect speech, notion of space and time as well as cause behavioral 
changes in the elderly who carries it. When treated, symptoms may stagnate or even 
regress. 
Considering a way to contribute to the treatment of the disease, the proposed work 
developed an artifact that aims to assist in the orientation of the elderly in the initial 
and moderate stages of the disease as to their current time and space, as well as to 
encourage communication and interaction between the patient and the caregiver. 
The first stage consisted of an in-depth study on the subject, together with researchers 
and professionals in the field, geriatricians, neurologists, therapists and 
physiotherapists, as well as follow-up of the routine of the elderly with their caregiver. 
Subsequently, research was done on products used as occupational therapy to 
stimulate patients with dementia, also a questionnaire aimed at caregivers and records 
of actions with a user willing to participate effectively in the design and testing in order 
to establish the main problems and seek to solve them. 
The amnesia of recent events, frequent mood alterations, loss of time and space, 
repetitiveness and monotony were defined as the main problems, where the user 
profile was developed, from which the alternatives were developed, constructing 
physical models until the final prototype. Finally, it was pointed out the functions of the 
product as well as its technical details. 
As expected, the product, which was constituted in an interactive framework fulfilled 
with the objectives, in a simple and efficient way, aided in cognitive performance, by 
searching for visual and dated memories; engine, by encouraging writing in delimited 
spaces; of speech, to seek interaction and communication, demonstrating that it is 
possible to improve the daily quality of life of the elderly with Alzheimer's in a playful 
and intuitive way. 
 
Keywords: Alzheimer’s Disease. Alzheimer. Product. Interactive. Playful. Life Quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Alzheimer Brasil, 2010, o nome “Alzheimer” foi dado em 

homenagem ao médico Alois Alzheimer, pioneiro na descrição da doença, em 1906, 

quando realizou o estudo sobre sua paciente Auguste Deter, que apresentava um 

quadro de perda progressiva da memória, desorientação e dificuldades em articular 

palavras, aos 51 anos de idade. Após sua morte, o Dr. Alzheimer estudou o cérebro 

da paciente realizando, assim, a primeira descrição das características que hoje 

associamos ao Mal de Alzheimer. 

O Alzheimer é uma doença degenerativa, considerada uma demência que se 

caracteriza pela perda de funções cognitivas relacionadas à memória, orientação, 

linguagem e de atenção, tudo ocasionado pela morte das células cerebrais de maneira 

gradual. 

Como doença sem cura, avança rápido caso não haja tratamentos, mas, caso 

seja diagnosticada no início, há possibilidades de retardar seu avanço. 

A maioria das vítimas são idosos com mais de 65 anos de idade e as causas 

da doença ainda são desconhecidas. Alguns estudos apontam como fatores 

importantes para o desenvolvimento da doença: 

- Aspectos Neuroquímicos: diminuição de substâncias através das quais se 

transmite o impulso nervoso entre os neurônios, tais como a acetilcolina e 

noradrenalina; 

-    Aspectos ambientais: exposição/intoxicação por alumínio e manganês; 

-    Aspectos infecciosos: como infecções cerebrais e da medula espinhal; 

- Pré-disposição genética em algumas famílias, não necessariamente 

hereditária. 

Os sinais e sintomas na fase inicial se mostra mais sutil, com o idoso confuso, 

esquecido e até mesmo com dificuldades de se comunicar, podendo ter alguma perda 

de autonomia. 

Ao desenvolver da doença, há perda de memórias recentes cada vez mais 

frequentes e em intervalo de tempo menores, repetições de perguntas e assuntos 

assim como esquecimento de entes próximos ou não. Começa a demonstrar 

incapacidade de tomar suas próprias decisões, administrar sua casa e seus bens. 
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Com o avanço, já pode não conseguir mais realizar atividades de cuidado 

próprio sem ajuda, como se vestir, se deitar, fazer a higiene pessoal, manusear 

utensílios. 

Pode haver mudanças significativas na personalidade e no comportamento, 

assim como alucinações. Alguns idosos se tornam até agressivos e usam de 

vocabulários hostis, mesmo que nunca tenha sido um costuma para ele. 

A orientação no tempo e espaço passam a ficar muito prejudicadas, 

desenvolvem muita dificuldade para distinguir noite de dia, calor de frio, apresentam 

quadros de insônia e muita agitação noturna. 

 

Tabela 1 – Sintomas mais comuns durante cada fase da doença de Alzheimer 

Fase Inicial (1 a 2 anos) Fase Moderada (2 a 5 anos) Fase Avançada (5 ou + anos) 

- Inicia o estado de amnésia, 

principalmente com fatos 

recentes; 

- Dificuldades em articular 

palavras e montar frases; 

- Dificuldades na realização de 

atividades mais complexas; 

- Perde aptidão na tomada de 

decisões; 

- Desmotivação; 

- Inicia o processo de 

desorientação em tempo e 

espaço. 

 

- Ainda mais esquecimento, 

não recordando nomes e 

eventos; 

- Pode desenvolver 

dificuldades na dicção; 

- Desorientação até mesmo 

dentro de casa e em locais 

conhecidos; 

- Dificuldades na realização de 

tarefas cotidianas sem ajuda; 

- Começa a desenvolver 

mudanças de personalidade e 

comportamentos assim como 

dificuldades no sono. 

- Perde total noção do tempo e 

espaço; 

- Esquecimento agravado a 

ponto de não reconhecer entes 

próximos e queridos; 

- Perde parcial ou total da 

capacidade de locomoção; 

- Torna-se totalmente 

dependente na realização de 

atividades básicas, como se 

alimentar; 

 

Fonte: a autora, 2018 

 

 Não há conhecimentos sobre uma cura para a Doença de Alzheimer, assim o 

tratamento é destinado no controle dos sintomas, estímulos e proteção ao paciente 

dos efeitos produzidos pela deterioração trazida por sua condição.  

 A doença atinge todos os que circundam o idoso doente. A família, os 

cuidadores, precisam estar preparados para uma grande sobrecarga emocional, física 

e financeira, o que envolve cuidados médicos, interpessoais e ambientais. 
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Justificativa 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2017, Alzheimer é a forma mais 

comum de demência, responsável por 60% a 70% dos casos. A estimativa é de que, 

no mundo inteiro, 47 milhões de pessoas sofram de demência e, a cada ano, cerca 

de 10 milhões de novos casos sejam registrados. 

O sofrimento em consequência disso é enorme. É um alerta: devemos prestar 
mais atenção a este desafio crescente e garantir que todas as pessoas que 
vivem com demência, onde quer que estejam, tenham o cuidado que 

precisam (Adhanom Ghebreyesus, OMS, 2017). 

       De acordo com a OMS, apesar de a idade ser o principal fator de risco para a 

demência, a doença não é uma consequência inevitável do envelhecimento e não 

afeta apenas as pessoas de mais idade. O aparecimento de sintomas antes dos 65 

anos de idade representa cerca de 9% dos casos. Segundo a Associação 

Internacional de Alzheimer, o número de pessoas com a doença no mundo deve 

chegar a 75 milhões em 2030 e a 132 milhões em 2050. 

       Estima-se que a cada 3,2 segundos, um novo caso de demência é detectado 

no mundo e a previsão é de que em 2050, haverá um novo caso a cada segundo. 

       A doença é a sexta causa de morte nos EUA, de acordo com a Associação de 

Alzheimer. Mais de 5 milhões de americanos vivem com a doença. Prevê-se que esse 

número chegue a 16 milhões em 2050. 

       De acordo com informações do Instituto Alzheimer Brasil, há uma grande 

variação de prevalência de demência em diversas regiões do mundo: na África, uma 

prevalência de 2,2%; América do Norte, 6,4%; América do Sul, 7,1%; Ásia, 5,5% e na 

Europa, 9%. 

       O Instituto afirma que não há dados consolidados sobre a incidência no Brasil. 

Entretanto, encontra-se na literatura que cerca de 1,2 milhão de pessoas sofram com 

a demência, cerca de 100 mil novos casos por ano. 

 

Proposta 

 

Elaboração de quadro interativo que funcione como agente guia temporal para 

idosos diagnosticados com a demência de Alzheimer em níveis inicial e moderado da 

doença que ainda detém habilidades motoras, mesmo que reduzidas. 
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Objetivos 

 

- Promover maior interatividade entre idoso com Alzheimer e cuidador no ambiente 

do lar por meio do estímulo ao diálogo; 

- Facilitar a percepção do idoso quanto ao período temporal em sua atual situação 

por meio do uso de sistema que impulsione a observação do ambiente, diálogo com 

o cuidador e método de escrita como maneira de auxílio na fixação de informações; 

- Estimular a memória presente do idoso com Alzheimer através da tática de 

escrita, leitura, conversação e execução de tarefas simples do cotidiano. 
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1. PRODUTOS E TERAPIAS 

 
Embora não haja tratamento estabelecido capaz de promover a cura da doença 

de Alzheimer ou reverter completamente a deterioração promovida pela enfermidade, 

as alternativas disponíveis de maior notoriedade visam a aliviar os déficits cognitivos 

e as alterações de comportamento através de um enfoque multidisciplinar. Este tipo 

de abordagem objetiva complementar o tratamento farmacológico com técnicas que 

prometem melhorar ou manter o desempenho cognitivo do paciente. Essa intervenção 

pode ser fundamentada em planos distintos. Orientação nutricional, exercícios físicos, 

suporte psicológico, ferramentas de tratamento cognitivo e orientação a familiares e 

cuidadores são exemplos do emprego de diferentes áreas como instrumentos de 

tratamento não-farmacológico (BOTTINO, 2002). 

 

1.1. Atividades para uma rotina de estimulo do idoso segundo BOTTINO (2002) 
 

• Ler: reconhecimento de letras, sílabas e palavras. Estimula o desenvolvimento 

da memória e linguagem, interpretação e raciocínio lógico; 

• Ouvir música: a música é relaxante, sendo uma excelente ferramenta para o 

cuidador quando há necessidade de mudança no humor e comportamento do 

idoso com Alzheimer, além do estímulo da memória musical que pode 

desencadear lembranças que gerem uma conversação entre o idoso e o 

cuidador; 

• Fotografias e imagens conhecidas: auxilia no estímulo da memória, podendo 

trazer recordações de momentos, pessoas, lugares e situações, o que pode 

acalmar e acalentar o idoso além de promover uma integração entre o cuidador 

e o paciente; 

• Exercícios cognitivos: com o auxílio do terapeuta, cuidador um familiar, podem 

contemplar habilidades de memória, atenção e raciocínio, que podem ser 

estimuladas através de atividades como jogos, brincadeiras ao ar livre, 

sequência de perguntas, associações com imagens, entre outros. 

 

1.2. Interações com produtos muito utilizadas no tratamento de idosos com a 
demência 
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• Similares aplicados: utilizados com o mesmo intuito a que se propõe o produto 

projetado, muito embora não sejam esses destinados ao mesmo público. 

 

 

Figura 1. Jogo Simon/Genius  
Fonte: Página da Estrela, 2019 

 

Com o objetivo de memorizar o maior número de cores e sons por repetição 

de sequencias, a atividade é bastante reconhecida por seus benefícios cognitivos, 

pois incita, além da memória, a agilidade do pensamento e a coordenação motora. 

Outro importante atributo é a versatilidade, por possibilitar a graduação de 

complexidade e a alteração do próprio procedimento da atividade. 

Apesar desses aspectos positivos, não é uma atividade elaborada para o 

público idoso, ainda mais os com a demência de Alzheimer. Não é esteticamente 

familiar nem atrativo ao idoso, que pode julgar como uma atividade muito 

tecnológica e difícil de ser executada, além de poder causar estresse por produzir 

sons altos, em vezes perturbadores. 

       Preço médio: R$ 130,00 

 

 

Figura 2. Jogo Bingo de Alfabeto 
Fonte: Site do Brink Mobil – Equipamentos Educacionais, 2019 
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       O Bingo do Alfabeto é um modo de ensinar as letras e as suas relações que 

formam fonemas e assim alfabetizam aos poucos as crianças. A utilização do bingo 

para formar esses fonemas faz com que as crianças aprendam brincando as primeiras 

palavras e consigam fazer associações de maneira natural. 

O sorteio de letras permite que sejam fomentadas mais eficientemente a 

conversação entre os participantes. Pode-se vincular uma determinada letra sorteada, 

por exemplo, a uma palavra cuja inicial seja por ele composta (sentimentos, lugares, 

animais, pessoas etc.) persuadindo, portanto, uma série de discussões e estimulando 

a memória ao mesmo instante que a socialização. 

       Preço médio: R$ 98,00. 

 

 

Figura 3. Jogo Cilada 
Fonte: Site da Estrela, 2019 

 

       Consiste em um tabuleiro de dupla face verde que possui encaixes de três 

formas geométricas (quadrado, triângulo e círculo). Ao se abrir o fecho no meio do 

tabuleiro há um espaço onde as peças brancas do jogo são guardadas. Cada peça 

tem as formas de encaixe para sem utilizadas no tabuleiro, e um código em alto-relevo, 

e dentro do tabuleiro há também em alto-relevo a solução possível para cada uma das 

50 variações de jogo, tendo como base, os códigos de cada peça do jogo. 

       Pode ser jogado por apenas um jogador. O jogo consiste em escolher uma das 

50 combinações possíveis, separar as peças indicadas para a combinação escolhida 

e montar o quebra-cabeça. 

 Trata-se de uma atividade individual, a qual trabalha sobretudo a capacidade 

de raciocínio lógico do jogador. Apesar de não haver a contagem de tempo, um fator 

desafiador do jogo é a tentativa pessoal do usuário de, a cada execução, solucionar 
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o quebra-cabeça mais rapidamente. No caso de sua aplicação a idosos com 

demência, dependendo da capacidade intelectual do paciente ou do estágio da 

doença, busca-se facilitar o exercício ampliando o número de peças utilizadas, 

GÜTTLER (2015). 

      Preço médio: R$ 39,99. 

 

• Similares de função: são produtos com propósitos de estimulação semelhantes 

aos dos exercícios de tratamento não-farmacológico dos pacientes com 

demência de Alzheimer. São, portanto, atividades reconhecidamente eficazes 

pela promoção de benefícios cognitivos, as quais poderiam eventualmente ser 

aplicadas como alternativa ao tratamento, embora notadamente não 

destinadas ao público em questão. 

 

 

Figura 4. Jogo Abalone 
Fonte: Site das Lojas Americanas, 2019 

 

       Jogo de estratégia onde se defende e ataca ao mesmo tempo, com o objetivo 

de empurrar 6 bolas do seu oponente para fora do hexágono. 

É exigido do jogador o estabelecimento de estratégias para vencer o 

adversário. Outro aspecto positivo do jogo é que o deslocamento das peças sobre o 

tabuleiro estimula a motricidade fina do usuário, uma vez que impõe um movimento 

delicado e preciso das mãos, fator sugere-se para o tratamento de pacientes com 

doença de Alzheimer. 

Em contrapartida, trata-se de um produto consideravelmente pequeno além de 

possuir um peso elevado em relação às suas dimensões, sobretudo pela quantidade 

de bolas de gude que acompanham o conjunto. Preço médio: R$ 94,30. 

 



23 

 

Figura 5. Jogo Hora do Rush 
Fonte: Site da Casa da Educação, 2019 

 

Descrição do jogo: 

       Hora do Rush é um jogo de estratégia que vai fazer você quebrar a cabeça! O 

seu carro é o vermelho e você só tem uma saída. Possui 40 cartas desafios divididas 

em 4 níveis (iniciante a expert). Coloque os carrinhos na posição em que estão na 

carta desafio e movendo os outros carros tente escapar desse trânsito maluco. 

       Trata-se de um produto extremamente relevante ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, principalmente o pensamento estratégico. No que diz respeito 

à atratividade, a paleta de cores é bastante restritiva, uma vez que poderia gerar a 

noção de infantilização do idoso. No entanto, de modo geral, é uma atividade passível 

de ser utilizada como forma de tratamento não-farmacológico. 

       Preço médio: R$ 45,95. 

 

1.3. Avaliação dos produtos similares 

 

       É perceptível uma quantidade significativa de produtos não especificamente à 

idosos com a demência de Alzheimer, mas são perfeitamente aplicáveis aos mesmos. 

       De fato, esses similares possuem muitos benefícios significativos para a 

melhora do cotidiano do idoso. Porém, por mais que possam ser usados com os 

idosos com a demência, nenhum deles é destinado ao público idoso e sim ao infantil. 

Levando em conta que esses jogos educativos têm como objetivo estimular o 

raciocínio lógico, estimular a cognição do cérebro e desenvolver as habilidades 

manuais, são aplicáveis aos idosos com DA, tornando-se ainda mais complexos para 

eles comparados ao público alvo de desenvolvimento dos jogos. 
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2. LEVANTAMENTO DE DADOS 

 
A primeira etapa do levantamento de dados foi realizada através da leitura de 

artigos, notícias e publicações acadêmicas, onde foi possível imergir no assunto, 

aprimorar os conhecimentos e ter base científica para a realização dos futuros passos. 

Na segunda etapa foi realizado o método de verbalização com cuidadores, 

terapeutas, médicos neurologistas e geriatras, momento de extrema importância, pois 

foi possível conhecer e avaliar diferentes pontos de vista, dos mais simples do dia a 

dia ao mais complexo e científico da academia dos profissionais na área. Também foi 

aplicado o método da observação e registros de comportamento com a usuária 

escolhida para acompanhamento. 

Para a terceira etapa ser realizada, foi preciso solicitar acesso ao grupo da rede 

social “facebook” denominado “Anjos que Cuidam”, sendo seus membros todos 

cuidadores de idosos com a doença de Alzheimer. 

Neste grupo foi disponibilizado um questionário, com um total de 42 respostas 

(cf. Apêndice C) que ajudaram a definir um padrão de comportamentos e problemas 

enfrentados por grande parte dos idosos com a doença de Alzheimer. 

 

Registro de Ações 

 

Nesta etapa, observou-se a usuária disposta pela família durante três dias, não 

consecutivos, e elaborou-se uma lista de ações comuns realizadas a fim de obter 

maior conhecimento sobre o dia a dia de um idoso com a demência e sua relação com 

o cuidador. 

As ações mais obervadas foram, não necessariamente nesta ordem, ir ao 

banheiro; comer na cozinha ou quarto; tomar banho com o auxílio da cuidadora; deitar 

e sentar na cama; parecer em momentos reflexivos; beber água; tomar remédios 

oferecidos pela cuidadora; assistir televisão; conversar com visitas; circular sem rumo 

pela casa. 

 

Questionário 

 

Foi proposto um questionário ao grupo “Anjos que Cuidam”, do Facebook, 

obtendo 42 respostas (cf. Apêndice C). 
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As perguntas, além das introdutórias como idade e sexo, focaram no 

apontamento das principais características da doença de Alzheimer que se 

sobressaem nos pacientes de cada cuidador que respondeu as perguntas. 

Também buscam ententer melhor a rotina de cada idoso e seus responsáveis, 

assim como suas dificuldades e angústias. 

Vale salientar que os membros desse grupo não são profissionais da área. São 

cuidadores, filhos, netos, entre outros, que doam grande parte de suas vidas em prol 

da do idoso com a Doença de Alzheimer. 
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3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 
São diversos os problemas enfrentados pelo portador da Doença de Alzheimer. 

As dificuldades começam a aparecer de maneira mais eufêmica e, com o 

tempo, se agrava muito, já que é um caso degenerativo. 

No caso da idosa escolhida para observação e análise, a mesma se encontra 

em estágio moderado, apresentando diversos problemas cognitivos como amnésia de 

realizações recentes e de nomes de familiares; Dificuldades em articular as palavras 

e montar frases; Alterações de humor e agressividade; Perda da noção de tempo e 

espaço; desorientação espacial; incapacidade de diferenciar temperaturas; pequenas 

alucinações; dificuldade na escrita; problemas na leitura de relógios de ponteiros, 

entre outros. 

A partir da observação da rotina da usuária em estudo, fez-se levantamentos 

minuciosos dos principais problemas que mais se destacaram. Vários deles comuns 

a outros idosos, quando também observados no CRASI - Centro de Referência em 

Atenção à Saúde do Idoso, um projeto da UFF de estrutura multiprofissional e 

interdisciplinar, que tem como objetivo prestar atendimento especializado e 

diferenciado aos idosos, especialmente àqueles que apresentam quadro de 

demência. 

Como fotografar os pacientes do projeto não foi autorizado, fez-se todos os 

registros baseados na usuária do estudo. 

A maioria dos problemas são cognitivos e intangíveis, portanto, não possíveis 

de serem fotografados. 
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Tabela 2 – Problematização  

 

Figura 6. Incapacidade de diferenciar frio do calor - mesmo calor, a usuária reclama de muito frio, 
usa cobertas e casacos. Geralmente reclama que está molhada (de suor), mas associa que não 

pode retirar as cobertas e agasalhos pois poderá ficar com pneumonia. 
Fonte: a autora, 2018 

 

 

Amnésia com fatos recentes - a usuária já apresenta intervalo de 3 minutos até esquecer 

completamente uma situação recente, refazendo as mesmas perguntas e observações. 

 

 

Figura 7. Dificuldade em articular frases - a usuária demonstra interesse em querer se expressar, 
mas tem dificuldade na escolha das palavras e na articulação delas em frases, o que acaba 

revelando falas sem sentido. 
Fonte: a autora, 2018 
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Alterações de humor - é muito frequente as mudanças repentinas de humor, sem explicações. Se 

em um momento a usuária está feliz, se divertindo, sorrindo, em poucos minutos poderá estar triste, 

ou com raiva, ansiosa, entre outros. É muito comum demonstrar agressividade e falar palavras de 

baixo calão, mesmo que, durante sua vida “normal”, não tivesse esse costume. 

 

 

Perda da noção de tempo e espaço - esse é um dos principais problemas que mais atingem os 

idosos com Alzheimer. No caso da usuária em estudo, ela já não sabe identificar os dias da semana, 

o mês, o ano, entre outros. Além disso, muitas vezes se pergunta onde está, sendo que está dentro 

de sua própria casa, que mora há anos. 

 

 

 

 

Figura 8. Empunhadura e pega fina - no caso da usuária, ainda não há problemas graves 
considerando a pega de talheres para sua própria alimentação, apesar de começar a apresentar 

dificuldades em tais ações. Mas em relação à escrita, apresenta grandes dificuldades, pois a pega 
do lápis ou caneta é mais fina, prejudicando até na hora de realizar assinaturas. 

Fonte: a autora, 2018 
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Figura 9. Repetitividade e monotonia - a usuária passa mais de ¾ do dia deitada em sua cama, 
sempre na mesma posição (“barriga para cima”), pois diz que qualquer outra posição a incomoda. 

Fonte: a autora, 2018 

 
Fonte: a autora, 2018 

 

São muitos os problemas, principalmente cognitivos que envolvem desordem 

temporal, espacial; confusões mentais que dificultam a formulação de frases e a busca 

pelas palavras corretas, também acarretando falta de coerência. Tais problemas 

devem ser tratados de maneira gradual e estimulante, sem causar pânico ou 

estranhamento no idoso. 

Para melhor hierarquizar os problemas que dar-se-a destaque e buscará 

combater com este projeto, decidiu-se por usar a metodologia de MORAES (2000); 

MONT’ALVAO (2000), que busca priorizar os problemas de acordo com sua 

gravidade, urgência e tendência, a tabela GUT. 

 
Tabela 3 – Tabela Gravidade x Urgência x Tendência 

PROBLEMAS Gravidade Urgência Tendência GXUXT 

Perda da noção de tempo 

e espaço 
4 4 5 80 

Amnésia com fatos 

recentes 
3 3 5 45 

Alterações de humor 3 3 5 45 

Repetitividade e 

monotonia 
3 4 3 36 
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Dificuldade em articular 

frases 
3 2 5 30 

Empunhadura e pega fina 

limitadas 
2 3 4 24 

Leitura e interpretação 

das horas limitadas 
2 2 4 16 

Incapacidade de 

diferenciar frio do calor 
2 2 4 16 

Fonte: a autora, 2018 

 

         A técnica consistiu em dar notas de 1 a 5 em cada quadro (gravidade, urgência, 

tendência). Cada nota foi multiplicada e o resultado determinou quais os problemas 

mais importantes. 

         Dentre os problemas, amnésia de fatos recentes, alterações frequentes de 

humor, perda da noção de tempo e espaço, além da repetitividade e monotonia, se 

destacaram como sendo os mais importantes, neste momento, a serem avaliados e 

estudados. 

         É visível, principalmente, a grande gravidade do problema de orientação 

espacial e temporal, necessitando, com urgência, de uma interferência, para que 

sejam evitados problemas como desespero e ansiedade, muito comuns, não só à 

idosa em avaliação, mas também segundo vários relatos de cuidadores e terapeutas. 

Após a hierarquização dos problemas que mais se destacaram, decidiu-se por 

projetar um guia temporal a utilizar um painel que permita o treinamento quanto à 

localização e orientação no tempo, de forma lúdica e interessante que faça estímulo 

à memória, motricidade e conversação. 
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4. O AMBIENTE DA IDOSA EM ESTUDO 

 
Foi possível perceber que no ambiente onde a usuária observada passa a 

maior parte de todo seu tempo, os ruídos não são muitos. Porém, ao longo do dia, 

barulhos oriundos de atividades domésticas executadas pela cuidadora, na cozinha 

ao preparar algum alimento, ao realizar a limpeza da casa, varrer, ligar a máquina de 

lavar, abrir e fechar portas, arrastar cadeiras, ainda podem ser percebidos. 

Durante todo o dia, a usuária não permite que as janelas e portas fiquem 

abertas (muitas vezes a cuidadora precisa disfarçar ao abrir as janelas). Assim, o 

ambiente está sempre fechado e abafado, seja frio ou calor. 

Quanto à iluminação, como todas as janelas são de vidro, durante o dia, o 

ambiente fica iluminado o bastante e, durante a noite, usa-se uma iluminação artificial 

branca de baixa intensidade. 

O ambiente recebe movimentações momentâneas, como visitas temporárias, 

não causando impacto negativo na rotina. 

Para a realização das tarefas não se é necessário nenhum tipo de aparato 

demasiado tecnológico. Pode-se listar o aparelho telefônico fixo para a realização de 

chamadas, a televisão para distração durante o dia e o medidor de pressão à bateria. 

Quanto à casa da usuária, tem 5 cômodos. São eles a cozinha, que, sozinha, 

a idosa em estudo fica restrita de entrar, usufruindo-o mais para a realização das 

refeições. Sendo assim, esse cômodo é mais utilizado pela cuidadora; a área de 

serviço, de acesso restrito da cuidadores e familiares da usuária; o banheiro, ainda 

em uso um pouco mais livre da idosa, sempre auxiliada pela cuidadora; o quarto, de 

uso exclusivo do neto da usuária; a sala, que é o ambiente em estudo, pois foi 

relativamente adaptado para o uso contínuo da idosa com a doença. Neste cômodo 

fica a cama da usuária e da cuidadora, a televisão, uma cômoda e uma mesinha de 

cabeceira, com o telefone fixo. 

A usuária passa a maior parte do dia deitada com a fronte para cima. Durante 

a noite e madrugada, tem sono leve e, com frequência, levanta-se da cama, 

principalmente para ir ao banheiro, mesmo sem vontade de fazer qualquer 

necessidade fisiológica. 

Durante o dia, devido ao relógio biológico alterado, sente-se cansada e passa 

muito tempo dormindo. 
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Para tomar o café da manhã, geralmente se senta na cama e ali mesmo realiza 

a refeição, diferente no almoço e janta, onde a usuária é orientada pela cuidadora até 

a cozinha, onde senta-se à mesa e come. 

No dia em que o fisioterapeuta a visita, os alongamentos são feitos em cima da 

cama e, logo, o profissional ou a cuidadora acompanha a usuária por uma caminhada 

pela vizinhança. 

 

 

Figura 10. Cuidadora acompanha usuária em uma caminhada 
Fonte: a autora, 2018 

 

Quando há visitas, a usuária tem o costume de sentar-se na cama para 

conversar e cantar. 

As tarefas não possuem uma ordem específica, portanto os intervalos de 

tempo, as frequências e os momentos estão sempre variando. 

Observou-se que todas as fotos e porta-retratos foram removidos do espaço, 

com a justificativa que eram mais objetos que poderiam ser quebrados e causarem 

acidentes  (em conversa com a neurologista geriatra e diretora do CRASI da UFF, 

Yolanda Boechat, ficou explícita a importância das fotografias no ambiente em que o 

idoso passa a maior parte do tempo porque é uma maneira de trazer as memórias de 

volta, lembranças que geram acalanto e proporcionam momentos felizes ao idoso). 
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A televisão é usada pela cuidadora durante a noite onde, automaticamente, a 

paciente se entretem com os conteúdos e passa a assistir também, o que, 

clinicamente, retarda o sono da idosa com DA (para Yolanda, a existência de uma 

televisão no ambiente dormitório do idoso com Alzheimer dificulta o mesmo na 

absorção do sono. A televisão não pode ser ligada no período de preparação para 

dormir). 

 Não há objetos lúdicos ou que estimulem e chamem a atenção do idoso para 

a execução de alguma atividade, o que pode trazer uma sensação de monotonia. 

 Um cotidiano monótono reclui ainda mais o paciente, o que não contribui em 

sua orientação e desenvolvimento cognitivo. 

 

 

Figura 11. Ambiente dormitório da usuária em 
estudo 

Fonte: a autora, 2018 

 

Figura 12. Cozinha da casa da usuária em 
estudo 

Fonte: a autora, 2018 

 

 

Registros comportamentais 

 

Através da observação, foi possível observar os aspectos das principais 

tarefas realizadas pela usuária no ambiente em estudo. Tais aspectos estão 

sintetizados a seguir: 

 



34 

Tabela 4 – Quadro de registros comportamentais da usuária em estudo 

Andar pela casa 

 

Beber água 

sentada na cama 

 



35 

Conversar com a 

visita 

 

Comer na cozinha 
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Comer na cama 

 

Conversar com a 

cuidadora 
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Sentar-se na cama 

 

Assistir televisão 

 

Ir ao banheiro 
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Deitar-se na cama/ 

Deitar-se na cama 

para dormir 

 

Fonte: a autora, 2018 
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5. REQUISITOS 

 
Quando se trata de idosos, alguns requisitos, segundo os especialistas, são 

básicos na contemplação de um produto, que deve ser inclusivo em campo visual, 

justificado pelo fato de que a maioria dos idosos apresentam visão mais limitada, 

própria da idade. Os movimentos ficam mais difíceis, os reflexos mais lentos e a visão 

não é tão aguçada, por isso também a segurança é um requisito obrigatório segundo 

os especialistas. 

Além destes, para contemplar os objetivos propostos, traçou-se, juntamente ao 

neurologista da usuária em estudo, outros requisitos que possibilitariam ao produto 

um desenvolvimento e incentivo cognitivo mais eficaz aos pacientes com a doença. 

 Abaixo lista-se os requisitos definidos: 
 

• Intuitivo; 

• Fácil leitura; 

• Fácil manuseio; 

• Atraente; 

• Acessível; 

• Fácil manutenção e limpeza; 

• Simples armazenamento e transporte. 

 

Síntese 

 
Os produtos precisam ser intuitivos, pois facilitará a compreensão e os tornará 

mais agradáveis, principalmente os manuseáveis; de fácil leitura e percepção, para 

não causar estranhamento e, principalmente, não acarretar o efeito contrário e gerar 

ainda mais confusão mental na usuária; ser atraente para gerar interesse e despertar 

a curiosidade; ergonômico e todos os sentidos, sendo confortável tanto em quesitos 

posturais quanto visuais; de fácil limpeza e manutenção, aumentando a vida útil do 

produto; desafiador, o que permitirá um treinamento mais eficiente e eficaz da 

cognição e raciocínio lógico; seguro e modular, para facilidade de transporte e 

armazenamento; acessível, de custo reduzido, que alcance o maior número de idosos 

diagnosticados com a demência. 
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6. RESTRIÇÕES 

 
Alguns pacientes com a doença de Alzheimer poderão não conseguir realizar 

as atividades propostas de maneira plena. Segundo a terapeuta que acompanhou o 

projeto, são muitos os casos em que o idoso convive em ambientes familiares agitados 

e estressantes, ou até mesmo possuem cuidadores que não estão preparados ou não 

se envolvem a ponto de preocupar-se em incentivar realizações do idoso, por 

comodidade. 

 Outro fator extremamente comum é a manifestação de outras doenças, além 

do Alzheimer, no paciente. Há casos, por exemplo, de idosos portadores tanto da 

demência em estudo quanto da doença de Parkinson, que impossibilita o bom 

funcionamento dos comandos motores do corpo. 

 Sendo assim, relaciona-se abaixo as seguintes restrições ao bom uso do 

produto a ser proposto: 

 

• Dinâmica familiar; 

• Problemas familiares; 

• Manifestações, no idoso, de outras doenças além do Alzheimer. 
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7. LEVANTAMENTO E ESTUDO DE MATERIAIS 

 

O estudo de materiais foi feito baseado em tudo que remete familiaridade ao 

idoso, que possa trazer lembranças e não cause estranhamento, como se algo intruso 

estivesse dentro de sua casa. 

Os materiais a seguir foram estudados para a confecção do sistema de 

orientação temporal, estímulo cognitivo e desenvolvimento do raciocínio lógico. 

A seguir a tabela PNI (positivo, negativo e interessante) dos materiais 

escolhidos para análises e testes. 

 

Tabela 5 – Quadro PNI, de pontos positivos, negativos e interessantes dos materiais estudados para 

confecção do produto. 

Material Principal de Confecção 

 P N I 

Madeira de 

Compensado 

• Resistente ao 

encolhimento, 

rachaduras e 

torção; 

• Alto nível de 

força; 

• Leve; 

• Versátil. 

• Processo de 

fabricação lento e 

demorado. 

 

• Trabalhos 

com pontas 

arredondada

s, torção da 

madeira. 

Materiais de Acabamento 

 P N I 

Laminado 

Melamínico 

• Resistente ao 

calor, umidade e 

manchas; 

• Resistente à 

impactos; 

• Antialérgico; 

• Fácil limpeza; 

• Aplicação mais 

complexa, sendo 

indicado um 

profissional para 

evitar bolhas e 

deslocamento. 

• Postforming 

(termo 

moldável); 

• Diversidade 

de cores; 

Couro 

Sintético 

• Permite lavagem 

a seco; 

• Gera menor 

impacto ambiental 

em relação ao 

couro natural; 

• Pode danificar 

quando exposto por 

muito tempo no sol; 

• Menor tempo de vida 

útil em comparação 

ao couro natural; 

• Custo de 

produção 

reduzido 
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Chapa de 

Poliestireno 

(PS – 

Termoplástico) 

• Ótima aderência 

a tinta e adesivos; 

• Baixa absorção 

de umidade; 

• Alta resistência a 

álcalis e ácidos; 

• Fácil manuseio e 

processamento 

por moldagem. 

• Poucas variedades 

de cores; 

• Poucas variedades 

em espessuras. 

• Versátil, de 

alta 

estabilidade 

dimensional 

e baixo 

custo. 

Adesivo 

Vinílico 

• Resistente; 

• Impermeável; 

• Flexível; 

• Bastante versátil. 

• Não pode ser 

produzido em 

impressoras 

comuns, que podem 

se danificar caso 

haja tentativas desse 

tipo; 

• Custo mais elevado 

em relação ao 

adesivo de papel. 

• Muito 

resistente a 

ambientes 

úmidos e 

mais 

agressivos, 

como os 

com 

maresia. 

Fonte: a autora, 2019 
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8. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

O processo de geração de alternativas foi um momento de muita imersão.  

O conceito inicial do projeto buscava interferir no ambiente do idoso com 

Alzheimer de forma que este se adaptasse às necessidades do paciente. 

A princípio, a busca por um produto físico eficaz e eficiente se mostrou muito 

difícil. 

A primeira ideia foi tentar reunir em um produto só, todas as soluções 

premeditadas para os problemas destacados no quadro de parecer ergonômico. 

Assim sendo, surgiu o produto abaixo: 

 

 

Figura 13. Primeira alternativa desenvolvida 
Fonte: a autora, 2018 

 

Essa alternativa se tratava de uma espécie de luminária que funcionava como 

relógio, porta retrato e toca música. Tudo ao mesmo tempo. 

      A elaboração de modelos e protótipos mais avançados desta alternativa foi 

descartada, pois esta não foi bem aceita pelos profissionais por considerarem que 

seria um produto eletrônico que não traria familiaridade ao idoso, pelo contrário, 

poderia ser até repulsivo e despertar sentimentos de impotência e estranhamento. 
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      Em inicial parceria com o CRASI e estudos mais aprofundados, surgiu a ideia 

de produzir um “Kit” para adaptação do ambiente do idoso a fim de facilitar seu dia a 

dia, onde chegamos então nas seguintes alternativas: 

 

  
Figura 14. Alternativa apelidada de “meu calendário” 

Fonte: a autora, 2018 

 

      Esta alternativa contribui na localização espaço/tempo do idoso com a demência. 

Nela, de maneira lúdica e intuitiva, o usuário precisa relacionar os números com as 

datas e anos; os dias da semana, as estações do ano, a climatologia externa, do 

ambiente. 
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Figura 15. Placas de sinalização dos cômdos 
Fonte: a autora, 2018 

 

As placas de sinalização auxiliam na localização do idoso dentro de sua própria 

casa. Nelas estarão informações e alertas quanto a cada cômodo ou objeto específico. 

 

 

Figura 16. Relógio que facilita a visualização das horas e indica o período do dia 
Fonte: a autora, 2018 

 

Apenas a alternativa apelidada de “Meu calendário” teve um modelo produzido, 

este que foi para teste. 

Este calendário funcionaria como um painel interativo. Nele o idoso é desafiado 

a raciocinar, treinar a memória e o senso de orientação para que consiga colocar as 

informações certas nos espaços corretos. 
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       Há desenhos mais lúdicos nas peças de “tempo” e “estação”, para auxiliar 

através da associação entre imagem e escrita. 

 

Materiais utilizados no modelo: 

• Tecido de algodão cru no fundo do painel; 

• Madeira de cedrinho para a base das peças; 

• Tecido de algodão para revestimento das peças de madeira; 

• Feltro multicolorido para decoração das peças; 

• Caneta de tecido para escritura das palavras; 

• Varão de madeira para estrutura (pendurar) no painel. 

 

 

Figura 17. Modelo físico do “Meu Calendário” em escala 1:1 
Fonte: a autora, 2018 
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Figura 18. Detalhe de peças 1 

Fonte: a autora, 2018 

 
Figura 19. Detalhe de peças 2 

Fonte: a autora, 2018 
 

 

Figura 20. Detalhe de peças 3 
Fonte: a autora, 2018 
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8.1. Primeira validação de modelo com a usuária 

 

 

Figura 21. Modelo proposto pendurado na parede da sala da usuária 
Fonte: a autora, 2018 

 

      O modelo ficou a uma altura de 1,80 m em relação ao chão e ao topo do painel 

(descontando a estrutura de apoio). 

      A usuária tem uma altura de 1,65m. 

       A princípio a usuária ficou curiosa sobre o produto e logo quis verificar o que 

era. 
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Figura 22. Dimensões da usuária em relação ao 
produto 

Fonte: a autora, 2018 

 

 

Figura 23. Alcance da usuária em relação ao 
produto 

Fonte: a autora, 2018 

 

       A altura de 1,80 e as dimensões estipuladas para o painel se mostraram 

satisfatórias, visto que a usuária não apresentou nenhum problema de desconforto, 

inclusive na pega das peças que compõem o produto. 

       Para completar o painel, assim como o esperado, a usuária precisou da ajuda 

da cuidadora, não no sentido da interação física, mas sim no sentido de orientação 

mental. Foram necessárias várias dicas sobre o tempo e as datas. 

       Em contrapartida, foi possível apontar diversos problemas envolvendo o 

modelo proposto, que podem ser enumerados como: 

• Produto não apresenta facilidade de limpeza; 

• O velcro se mostrou uma alternativa ineficiente, visto que se desgasta com o 

tempo e não foi resistente durante a ação de colar e descolar do painel, se 

soltando do tecido; 
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• O design gráfico de mostrou pouco atrativo e eficiente, como a disposição dos 

elementos, a tipografia e a forma de execução; 

• A saída dada como alternativa para fixação do painel na parede ficou muito 

rudimentar e causou ruído visual no cômodo onde foi pendurado. 

Assim, houve a necessidade de elaborar uma terceira alternativa que conseguisse 

englobar todas as funções do painel anterior, mas de uma maneira mais eficiente e 

eficaz, com o cuidado gráfico e uso de materiais mais resistentes, atraentes e 

funcionais. 

 

8.2. Terceira alternativa 

 

Após análise e orientações, percebeu-se a necessidade de um produto que se 

adaptasse ao ambiente do idoso e não o contrário, com um design mais simplicista e 

objetivo, dinâmico, de fácil compreensão quanto ao uso e que não causasse tanto 

impacto visual em relação ao conjunto que compõe o ambiente do idoso com a 

doença, evitando o estranhamento por parte do paciente. 

Repensando também sobre o posicionamento do projeto, refletiu-se sobre a 

necessidade de este universalizar-se em relação ao idoso com a demência, que tanto 

consegue ficar em pé e se locomover, mesmo com dificuldades, mas que também 

pode estar restrito à uma cadeira de rodas, por exemplo. 

Desta forma, pensou-se em um sistema adaptável como quadro de parede 

assim como para objeto de mesa. 
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Figura 24. Modelo virtual do produto em adaptação para parede 
Fonte: a autora, 2019 

 

 

 

 
Figura 25.  Modelo virtual em fase de transição para adaptação em mesa 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 26. Modelo virtual – retratação de reposicionamento de face para adaptação em mesa 
Fonte: a autora, 2019 

 

 

Figura 27. Modelo virtual adaptado para uso em mesa 
Fonte: a autora, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Figura 28. Exposição do modelo físico em apresentação prévia à alunos e professores 
Fonte: a autora, 2019 

 

 

8.3.  Análise de escolha de alternativa final 

 

A última alternativa apresentada se mostrou potencial solução para atuação 

contra os principais problemas enfrentados pelos idosos com a demência, além de 

condizer com os requisitos projetuais propostos. Portanto esta foi a escolhida. 

Adaptável ao ambiente, é uma atividade aplicável em um curto período o que 

não envolve esforços repetitivos que necessite de um estudo ergonômico 

aprofundado. 
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9. POPULAÇÃO USUÁRIA 

 
Fica aqui a indicação de que a população usuária do projeto seja de idosos 

(homens e mulheres) portadores da doença de Alzheimer que se encontram em 

estágio inicial e moderado da demência e o cuidador/terapeuta que auxiliará o idoso 

no uso do produto. 

Como antes citado, idosos com estágio avançado e/ou que apresentem 

sintomas de outras doenças mentais e/ou motoras, poderão não conseguir usufruir 

plena ou totalmente do produto. 

Todos os percentis de usuários poderão usufruir do produto, que pode estar 

adaptado a qualquer altura, seja na parede ou sobre uma mesa, superfície plana. 
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10. ESTUDO GRÁFICO 

 

Ao decorrer do desenvolvimento do projeto, percebeu-se uma enorme 

necessidade de um estudo gráfico, visto que o projeto interfere na cognição e 

necessita de uma leitura fácil, intuitiva e chamativa. 

 

10.1 A importância das cores e o Alzheimer 

 
As cores podem influenciar no humor, nos comportamentos, nas emoções, o 

que pode influenciar no funcionamento do organismo. Isso porque são capazes de 

transmitir mensagens para o cérebro, inclusive influenciando em gostos e cheiros. 

Segundo BRAWLEY (1997), a cor é um elemento essencial em todo projeto de 

design ambiental, mas deixa claro que, para os idosos, o contraste tem mais 

importância no ambiente físico que a cor propriamente dita. 

É preciso, contudo, que haja uma discrição no uso dos pigmentos. Uma limitação 

no uso de três a cinco cores, no máximo, é muito importante. Muitas cores juntas 

provocam desconcentração, o que é ainda pior quando o indivíduo possui alguma 

deficiência cognitiva, no caso o Alzheimer, pois tem dificuldade de processar muitos 

estímulos ao mesmo tempo. 

Em contrapartida, o uso único de cor pode tornar o ambiente ou objeto monótono, 

pouco interessante e sem contraste visual. 

Devido ao já citados problemas enfrentados pelos pacientes com Alzheimer, 

como extrema queda de memória; inabilidade para se comunicar; desorientação 

quanto ao tempo e espaço, observa-se que as cores podem tanto estimular o indivíduo 

para a ação, assim como podem também inibi-la, isto variará de acordo com o tipo de 

cor utilizada, a iluminação utilizada para contrastar com aquela cor.  

Para BIRREN (1978), cores brilhantes em tons de vermelho, laranja e amarelo, 

são tonalidades mais visíveis e o seu uso pode aumentar a visibilidade e encorajar a 

pessoa para a mobilidade e ação. 

As cores consideradas “quentes” são mais estimulantes que as cores “frias”. As 

frias, tais como azul e verde, apesar de serem ideais para reduzir tensão e estresse e 

gerar tranqüilidade e calma no ambiente, não são ideias para visualização de itens e 

objetos importantes. 
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Com relação à queda de memória, percebe-se que as cores chamam a atenção, 

acrescentam uma nova dimensão, agrupam as informações; diminuem o tempo de 

reação e reduzem os erros. 

 

 

Figura 29.  A temperatura das cores 
Fonte: Site Chief Of Design - Teoria das Cores – Guia sobre teoria e harmonia das cores no Design, 

2016 
 

       O contraste entre as cores é fundamental para facilitar a leitura e percepção de 

elementos gráficos e/ou ambientais. Quando duas cores diferentes entram em 

contraste, este intensifica a diferença entre ambas, sendo um poderoso elemento do 

design. 

 

 

Figura 30.  Exemplo de contraste entre cores quentes e frias 
Fonte: Site Chief Of Design - Teoria das Cores – Guia sobre teoria e harmonia das cores no Design, 

2016 
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       Utilizar as cores de maneira correta, analisando todas as possibilidades, 

funções e aplicações, possibilita, além de agrado aos olhos, facilidade e eficiência na 

hora da transmissão certa da mensagem a que se quer passar. 

      Portanto se faz necessária a escolha de cores quentes como elemento de 

destaque e cores frias como elemento de detalhes, assim possibilitando o contraste, 

que é essencial para uma leitura gráfica ainda melhor, principalmente para idosos com 

a cognição debilitada. 

       As cores escolhidas para grafismo do projeto são o laranja (quente) e o azul 

(fria).      

 

10.2. Estudo tipográfico 

 
Foi feito um aprofundado estudo tipográfico sobre qual a melhor fonte a ser usada 

quando se trata de idosos. 

A característica do público se relaciona com dificuldades de percepção.   Dessa   

forma   para   se   conhecer   uma   letra   é necessário   abstrair   todos   os   tipos   

de   características   das fontes   que   potencializam os   ruídos   visuais   nos   leitores, 

comenta Leeuw (2010). 

Segundo o artigo “Percepção na terceira idade: pesquisa experimental sobre 

tipografia para idosos” dos autores Bruno Farias, Paula Landim e Sérgio Rodrigues, 

publicado em 2016 pela revista PGDesign, UFRGS, o melhor desenho de letra 

impressa seria aquele que todos pudessem decifrar rapidamente. Os autores 

acreditam   que   a   principal   qualidade   para   uma   tipografia inclusiva seja o estilo 

do traço. Um traço mais condensado facilitaria a percepção e a identificação de 

pessoas com baixa visão.  

Eles então concluem em seu estudo que o traço condensado é a principal 

variável tipográfica para percepção, sendo mais eficiente e eficaz, indicando menor 

incidência de erros e menor tempo. A abertura interna e as ascendentes e 

descontentes também são variáveis importantes para uma fonte inclusiva. 

Portanto, foi escolhida a fonte Verdana Regular, por ser sem serifa, com bom 

espaçamento entre letras e uma abertura interna considerável para uma boa leitura e 

fácil entendimento. 
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Figura 31. Comparação entre tipografias homogêneas 
Fonte: PGDesign, UFRGS - Percepção na terceira idade: pesquisa experimental sobre tipografia para 

idosos, 2016 
 

       Em teste feito pelos autores do artigo citado com usuários idosos, a fonte mais 

utilizada no estilo homogêneo foi a Verdana a qual apresenta maior altura “x”, maiores 

aberturas internas nos caracteres como no “O” e no “P”. As fontes Gill Sans, com 

ascendentes e descendentes menores, e Rockwell, com serifa, não se destacaram 

tanto quanto a Verdana. 
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11. MODELO 

 
11.1. Descrição de funcionamento 

 

Uma face do produto será destinada à orientação do idoso quanto ao 

calendário, cabendo a ele descobrir o ano, mês, dia e, por fim, resumir a data, com 

número do dia, número do mês e número do ano. 

 

 
Figura 32.  Placa calendário 

Fonte: a autora, 2019 
 

Para isso, o idoso com a demência precisará treinar sua habilidade motora e 

pega fina a fim de escrever o que se pede nos devidos espaços. 

Além disso, será necessária muita conversação e interação do paciente com 

seu cuidador ou familiar. 

       A outra face do produto se destina à orientação quanto ao tempo e sua 

descrição atual. Contando com 12 (doze) plaquinhas temáticas, nelas se encontram 

ilustrações das estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), do período do 

dia (manhã, tarde e noite) e sobre o clima (calor, frio, chuvoso, nublado e ventando). 
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Figura 33.  Placa tempo 
Fonte: a autora, 2019 

 

      O idoso precisará se comunicar bastante com o cuidador ou familiar, ser 

incentivado a abrir as janelas, sair um pouco pelo quintal de casa, sentir o clima para, 

depois, associar nas imagens das ilustrações, fixando-as no quadro. 

       Por fim, nesta mesma face, o haverá uma placa de notas, onde o idoso 

escreverá suas tarefas do dia, como escolher o feijão, fazer alguma leitura, tirar a 

poeira de alguma superfície, entre outras.  

       Assim, todas as funções do produto ajudarão no estímulo do idoso, assim como 

facilitação da conversação com treinamento da escrita e fala e, principalmente, na 

identificação e percepção quanto a tempo e espaço. 

 

Ilustrações 
 
 Para a confecção das ilustrações, decidiu-se por: 

 

Especificações: 

 

• (doze) plaquetas de 15 x 7 cm; 

• Todas as ilustrações na horizontal; 

• Dar preferência para o uso das cores LARANJA (f29d08) e AZUL (05bbc6). 
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Temas das ilustrações: 

 

4 (quatro) plaquetas estações do ano: 

• Primavera (Flores, pássaros, céu azul, jardim...) 

• Verão (Água, sol, praia, piscina, óculos escuros, sorvete...) 

• Outono (Folhas caindo, trilha de árvores, vento...) 

• Inverno (Casacos, chaminé, chocolate quente, flocos de neve...) 

• Observação: Nestas não deve conter o nome de cada estação do ano, a fim de 

elevar, um pouco, o nível de dificuldade. 

 

8 (oito) plaquetas clima/período do dia: 

• Calor (pessoa suando, sol “rachando” ...) 

• Frio (pessoa encasacada, cachecol, café quentinho...) 

• Nublado (muitas nuvens, céu meio “losco-fosco” ....) 

• Chuvoso (guarda chuva, chuva, capa de chuva...) 

• Ventando (vente, roupas ao vento, cabelo ao vento, árvores balançando...) 

• Dia (céu aberto e azul) 

• Tarde (céu entre o claro e escuro, sol se pondo) 

• Noite (céu com estrelas e lua) 

• Observação 1: Estas ilustrações podem ser mais simples e objetivas 

(mantendo o padrão gráfico; 

• Observação 2: Todas as plaquetas deverão conter o nome, legível, do tema a 

que se refere (ex. calor, frio, nublado...) 

 

 
Figura 34. Primareva 
Fonte: a autora, 2019 

 

 
Figura 35. Verão 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 36. Outono 

Fonte: a autora, 2019 

 
Figura 37. Inverno 

Fonte: a autora, 2019 

  
 

 
Figura 38. Dia 

Fonte: a autora, 2019 
 

 
Figura 39. Tarde 

Fonte: a autora, 2019 

 
Figura 40. Noite 

Fonte: a autora, 2019 

 

 
Figura 41. Calor 

Fonte: a autora, 2019 
 

 
Figura 42. Frio 

Fonte: a autora, 2019 
 

 

 
Figura 43. Ventania 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 44. Nublado 

Fonte: a autora, 2019 

 
Figura 45. Chuvoso 

Fonte: a autora, 2019 

 
 
11.2. Teste com modelo 

 

 
Figura 46. Projeto em posição de mesa 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 47. Produto em posição de mesa por outro ângulo 

Fonte: a autora, 2019 
 

 
Figura 48.  Vista traseira do produto em posição de mesa 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 49. Produto em posição de parede 

Fonte: a autora, 2019 
 

 
Figura 50. Detalhe do processo de mudança da 

posição de mesa para a de parede 
Fonte: a autora, 2019 

 
Figura 51. Continuação da mostragem do 

detalhe de mudança das posições 
Fonte: a autora, 2019 
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Figura 52. Processo de girar o painél 

Fonte: a autora, 2019 

 
Figura 53. Continuação do processo 

Fonte: a autora, 2019 
 

 

 
 
 
 

11.3. Validação do modelo 

 

  
Figura 54. Usuária escrevendo o dia 

Fonte, a autora, 2019 
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Figura 55. Usuária escrevendo o mês 

Fonte: a autora, 2019 
 
 

 
Figura 56. Usuária conversando com familiar sobre o produto 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 57. Usuária observa as ilustrações durante a colocação das placas no painél 

Fonte: a autora, 2019 
 

 
Figura 58. Usuária se anima com as plaquinhas imantadas e passa a colar todas no painél 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 59. Usuária escreve na placa de anotações e tarefas 

Fonte: a autora, 2019 
 

 

 
Figura 60. Usuária sorri ao observar as ilustrações 

Fonte: a autora, 2019 
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12. PROTÓTIPO 

 

• 2 placas de compensado 10mm (42 x 29,7 cm cada): R$ 18,00; 

• 1 placa de metal ferroso 0,60mm (42 x 29,7 cm): R$ 6,00; 

• 0,5 metro de couro sintético cor laranja: R$ 16,00; 

• 28 cm de velcro :R$ 0,45; 

• 1 placa de PS adesivado com acabamento em Laminação fosca (42 x 29,7 cm): 

R$ 40,00; 

• 1 placa de PS adesivado fosco (42 x 29,7 cm): R$ 12,00; 

• 1 placa de PS adesivado fosco (15 x 15 cm): R$ 6,00; 

• 12 placas de PS adesivado (7 x 15 cm): R$ 18,00; 

• 13 ímãs de neodímio (1 cm de diâmetro): R$ 104,00; 

• Ferragens: R$ 20,00. 

 

Total gasto na unidade: R$ 240,45 

 

12.1. Construção do Protótipo 

 

O primeiro passo é de preparar os materiais, assim, lixar e encerar os dois 

cortes de madeira; lixar e retirar as pontas cortantes da placa de metal ferroso; fazer, 

no tecido, 1 corte de 38x4 cm e 1 corte de 38x30 cm. 

O segundo passo é de traçar o ponto central em uma das placas de madeira e 

o ponto central da placa de os adesivado com acabamento em laminação, assim 

preparando para o recebimento da ferragem de eixo giratório. Traçado o ponto central 

nestes dois materiais, faz-se um furo transpassado na placa de madeira, para encaixar 

a ferragem e, logo após, cola-se a placa de os adesivado com acabamento em 

laminação sobre o eixo giratório. 

No terceiro passo, com a cola universal, fixa-se a chapa de metal ferroso na 

segunda placa de madeira e, por cima, fixa-se a placa de PS adesivado (a que está 

sem o acabamento em laminação), fazendo assim, uma espécie de sanduíche. 

O quarto passo é o de união entre os dois módulos de placas usando-se o corte 

de tecido 38x4cm onde, 1 cm é colado na placa de cima e 1 cm na placa de baixo, 

pela parte de trás, na madeira, sobrando então, 2 cm à mostra, fazendo possível o 

dobramento do produto. 
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O quinto passo consciste em dobrar o tecido de 38x30cm e colar as duas 

pontas. As pontas coladas serão fixadas na placa de cima (calendário), onde formará 

uma espécie de bolsinha que servirá de armazenamento para as plaquinhas e caneta. 

Essa bolsinha será fechada lateralmente pelo velcro. 

Na parte superior desse tecido, serão feitos dois furos, para que possa ser 

utilizado para pendurar na parede. 

Nas ilustrações abaixo é demonstrado como foi feito o processo de montagem 

dos dois painéis que compõem o projeto. 

 

 

Figura 61. Sistema de montagem do painél giratório que contêm as informações de calendário. 
Fonte: a autora, 2019. 

 

 

Figura 62. Sistema de montagem do painél de interação sobre o tempo e clima. 
Fonte: a autora, 2019. 
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Figura 63. Colagem do tecido central e união 
dos módulos. 

Fonte: a autora, 2019 

 

Figura 64. Corte do tecido de 38x30cm e 
dobradura no meio. 

Fonte: a autora, 2019 
 
 
 
 
 

 

Figura 65. Furos e colagem do tecido no 
módulo superior. 

Fonte: a autora, 2019 

 

Figura 66. Pós procedimento e aplicação do 
velcro. 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 67. Protótipo pronto pendurado na parede. 
Fonte: a autora, 2019 

 

Figura 68. Placa superior girando para 
adaptação na mesa. 
Fonte: a autora, 2019 

 

 

Figura 69. Protótipo adaptado para uso em mesa e amostragem das plaquinhas dispostas por ímã no 
painel. 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 70. Transporte do protótipo. 
Fonte: a autora, 2019 
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12.2. Validação do Protótipo 

 

Após a construção do protótipo final, o produto foi levado até a usuária em 

estudo para a validação. 

 

 

Figura 71. Usuária preenchendo as informações 
de data. 

Fonte: a autora, 2019 

 

Figura 72. Usuária identificando as ilustrações e 
fixando-as no lugar correto. 

Fonte: a autora, 2019 
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Figura 73. Usuária interagindo e observando o 
tempo. 

Fonte: a autora, 2019 

 

Figura 74. Usuária escrevendo as anotações do 
dia. 

Fonte: a autora, 2019 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, observou-se que os sintomas mais comuns esntre os pacientes 

com a doença de Alzheimer em estágio inicial e moderado da doença, além da perda 

de memória, são a desorientação quanto ao tempo, ambiente e espaço; as 

dificuldades na realização de tarefas básicas, como assinar o próprio nome; 

mudanças de personalidade e comportamento. 

Sendo assim, deslumbrando uma melhor qualidade de vida do idoso junto ao 

seu cuidador, o produto desenvolvido promove uma grande interação entre as partes 

envolvidas ao incentivar trocas de informações e diálogo; auxiliando o idoso a 

compreender sobre seu tempo atual, utilizando de esforço cognitivo, por meio de 

leitura e escrita; além de incentivar que o idoso observe o espaço a sua volta e interaja 

com ele. 

Desta maneira, há um treinamento cognitivo e sensorial muito explorado, de 

maneira simples que, como objetivado, guia e orienta o paciente em seu tempo 

presente, ao mesmo tempo que ajuda no treinamento motor e evita ambientes tensos 

que possam causar medo e estresse no idoso com a doença. 

Ao início da avaliação com a usuária, a primeira ação realizada foi a de passar 

a mão pelo painél ao mesmo tempo que olhava, curiosa, para as ilustrações 

espalhadas pela mesa. 

Com a orientação do familiar, a idosa com Alzheimer em estágio moderado da 

doença, apresentou raciocínio muito lento e precisou ser bastante incentivada até 

conseguir acertar as datas e preencher o painél do guia no tempo. 

Ao virar o painél, ela foi desafiada, a partir do mês adivinhado, a descobrir em 

qual estação do ano estava, associar à ilustração e fixar a plaquinha correto no espaço 

estipulado. Neste caso, a usuária foi rápida e conscistente. 

Após esse momento, automaticamente a usuária lê a pergunta que indaga se 

é dia, tarde ou noite e logo acerta. 

Logo depois, foi questionado quanto ao clima que aparentava estar do lado de 

fora. O familiar então abre a janela e incita a idosa a observar o lado de fora. Pegando 

a plaquinha de “calor” e de “chuva”. Masmo não estando chovendo, ela confunde o 

barulho da cachoeira, próxima, ao de pingos fortes, o que é compreensível. 
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Finalizada essa etapa, o familiar pergunta o que a usuária achou da brincadeira 

e pede para que ela escreva na plaquinha de anotações, saindo assim a frase: “adorei 

brincar com as plaquinhas”. 

Nos primeiros testes, observou-se que a escrita da usuária se mostrou 

inconstante e instável, ultrapassando os limites da caixa de diálogo propositalmente 

estipulados. Ao fim de 20 dias de testes o neurologista observou grande avanço, pois 

e paciente já conseguia escrever no espaço delimitado.  

Por fim, percebeu-se uma enorme atenção dada às ilustrações que, com 

sorrisos da usuária, foram sendo colocadas no painél, mesmo de maneira 

desordenada, o que deixa evidente o lado lúdico do projeto. 

Segundo a terapeuta, a escolha do tecido macio foi acertiva, pois traz conforto 

e segurança ao idoso e as ilustrações com traços simples e coloridos, foram 

essenciais a fim de reconhecimento, onde alguns idosos que, posteriormente, também 

fizeram uso do produto, chegaram a associar elementos das imagens com lembranças 

de suas vidas, causando comoção. 

O produto, por fim, se mostrou satisfatório segundo os especialistas, que 

declararam observarem os idosos mais autênticos e que, todas as vezes que lhes era 

proposta a atividade com o produto, logo indagavam quando iriam passear pelo quintal 

ou, até mesmo, iniciavam conversas uns com os outros. 

Expressa-se a vontade de uma futura evolução e aprofundamento na temática 

em busca de mais soluções práticas que cumpram os objetivos aqui expostos. 
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APÊNDICE A – DESENHO TÉCNICO 

 

O desenho técnico foi feito apenas pela necessidade de mostrar, de maneira 

mais clara, as medidas e o tamanho das peças que formam o produto. 

Com uma montagem relativamente simples, não há a necessidade de um 

detalhamento técnico rebuscado. 

No desenho, o projeto está representado na posição de parede, ou seja, na sua 

versão pendurada. Essa vista foi a escolhida pois facilita a visualização da posição de 

cada componente, sendo possível verificar que a extensão total que o produto ocupa 

na vertical é de 764 mm, um ótimo tamanho, visto que o ideal, segundo a 

compatibilização antropométrica é em torno de 800mm. 
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APÊNDICE B – MANUAL AO CUIDADOR 

 

 

Primeira página do manual. 
A autora. 
2019. 
 

 

Segunda página do manual. 
A autora. 
2019. 
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Terceira página do manual. 
A autora. 
2019. 
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APÊNDICE C – RESULTADO DO QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE 

DADOS 

 
 

O questionário foi realizado através da plataforma Google Forms, direcionado 

aos cuidadores, sejam familiares ou funcionários pagos para a função. 

Foram obtidas 42 (quarenta e duas) respostas que serão exibidas aqui da maneira 

como foram reveladas no programa. 
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