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RESUMO 

 

 

O objeto deste estudo é a estimulação cognitiva realizada pelo cuidador do idoso com 

doença de Alzheimer, levando à seguinte questão de pesquisa: “quais as influências da 

estimulação cognitiva no idoso com doença de Alzheimer (DA) realizada pelo cuidador em 

domicílio?" O estudo parte do pressuposto de que “existe uma diferença no resultado dos 

testes de cognição quando os idosos são estimulados esporadicamente e quando eles são 

estimulados continuamente no domicílio pelo cuidador”. Dessa forma têm-se como objetivos: 

Analisar a influência da estimulação cognitiva no domicílio realizado, diariamente pelo 

cuidador de idosos com DA; Implementar um programa de estimulação cognitiva, voltado 

para o desenvolvimento de atividades de vida diária do idoso com DA, realizado pelo 

cuidador em domicílio; Conhecer a influência da intervenção cognitiva voltada para o 

desenvolvimento de atividades de vida diária do idoso no domicílio pelo cuidador. Para a 

aplicação da estratégia foi utilizado o método de estudo de caso. Os sujeitos foram cinco 

idosos com DA e seus cuidadores participantes das oficinas terapêuticas realizadas no 

Programa “Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores” da Universidade 

Federal Fluminense, no centro de Niterói - RJ. As etapas de desenvolvimento da pesquisa 

foram: palestra de orientação com os cuidadores, seleção dos idosos e cuidadores; abordagem 

dos sujeitos em domicílio, encontro em domicílio do profissional com o idoso e cuidador e 

reaplicação dos testes de mês em mês para acompanhamento da função cognitiva do idoso. E 

os resultados desse estudo, principalmente no que se refere ao teste do MEEM no domínio de 

orientação temporal e espacial, contrapõem os dados propostos em literatura. Foi possível 

identificar, após a introdução das atividades de estimulação cognitiva em domicílio, um 

aumento no escore do MEEM, muito significativo para o idoso com DA evidenciando a 

importância de motivar a prática da estimulação de forma contínua, neste caso estendida em 

domicílio com a participação do cuidador. Identificou que os cuidadores sendo a maioria, 

mulheres e ao mesmo tempo responsáveis por organizar todo o lar, apresentaram dificuldades 

em incluir mais uma tarefa, neste caso, a estimulação cognitiva, em suas atividades diárias. 

Foi possível notar que o próprio cuidador percebeu que tal estratégia foi benéfica para o 

idoso. Também foi possível notar que a atenção do cuidador redobrou para a detecção precoce 

de dependências no idoso. E ao final pode-se perceber um compromisso com tal estratégia 

aplicada por parte do cuidador. Os referenciais teóricos de Merhy, junto ao de Paterson e 

Zderad foram úteis tanto para introduzir a prática de estimulação cognitiva em domicílio pelos 

cuidadores, quanto na construção do conhecimento referente ao tema deste estudo. Os idosos 

através dos cuidadores que participaram desta pesquisa puderam ser beneficiados com a 

implantação desta estratégia, pois este trabalho contribuiu para melhorar a compreensão dos 

cuidadores em relação à importância em dar continuidade à atividade iniciada nas oficinas 

terapêuticas e, assim realizar um plano de cuidados de estimulação cognitiva em domicílio. 

Conclui-se que está estratégia pode ser considerada como uma tecnologia leve do cuidado de 

enfermagem para idosos com demência e que necessita de maiores aprofundamentos e 

implementação contínua para os idosos com tal patologia. 

 

Palavras-chaves: idoso, demência, terapia cognitiva, enfermagem geriátrica, tecnologia em 

saúde 
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ABSTRACT 

 

The object of this study is the “cognitive stimulation realized by the elderly´s 

caregiver with Alzheimer´s disease”, leading to the following research question:“ which are 

the influences of the cognitive stimulation in the elderly with Alzheimer´s disease (DA) 

realized by the caregiver at home? The study makes the assumption that “there is a difference 

in the result of the cognition tests when the elderly are stimulated sporadically and when they 

are stimulated continuously at home by the caregiver”.  Thus it has as objectives: To analyze 

the influence of the cognitive stimulation at home realized, everyday by the elderly ´s 

caregiver with DA; To implement a program of cognitive stimulation, addressed to the 

development of daily activities of the elderly with DA, realized by the caregiver at home; To 

know the influence of the cognitive intervention addressed to the development of elderly´ s 

daily activities at home by the caregiver. To the implementation of the strategy the case study 

method was used. The subjects were five elderly with DA and theirs caregivers participant of 

the therapeutic workshops realized in the Program “Nursing in the Attention to Elderly´ s 

Health and theirs Caregivers” of the Federal Fluminense University, in the center of Niterói-

R.J. The stages of the research development were:  lecture for orientation with the caregivers, 

elderly and caregivers´ selection; subjects´ approach at home, meeting at home of the 

professional with the elderly and caregiver and reimplementation of the tests each month for 

monitoring of the elderly´ s cognitive function. And the results of this study, mainly in that 

regarding the MEEM test in the field of time and spatial orientation, oppose the data proposed 

in literature. It was possible to identify, after the introduction of the cognitive stimulation 

activities at home, an increase in the MEEM score, very significant for the elderly with DA 

evidencing the importance of motivating the stimulation practice in a continuous form, in this 

case extended at home with the caregivers participation. It was identified that the caregivers 

being the majority, women and at the same time responsible for organizing all the home, 

presented difficulties in including more one task, in this case, the cognitive stimulation, in 

their daily activities. It was possible to notice that the own caregiver perceived that such 

strategy was beneficial for the elderly. It was also notice that the attention to the caregiver 

doubled for the precocious detection of dependences in the elderly. And at last it could 

perceive a commitment with such strategy applied by the caregiver. The Merhy and Paterson 

and Zderad´ s theoretical references were useful both to introduce the cognitive stimulation 

practice at home, and in the construction of the knowledge referent to the theme in this study. 

The elderly through the caregivers who participated of this research could be beneficed with 

the implantation of this strategy, once this work contributed to improve the caregivers´ s 

understanding regarding the importance in continuing the activity initiated in the therapeutic 

workshops and, thus realize a care plan of cognitive stimulation at home.  It concluded that 

this strategy can be considered a soft technology of the nursing care for elderly with dementia 

and that needs of more continuous deepening and implementation for the elderly with such 

pathology. 

 

Keywords: elderly, dementia, cognitive therapy, geriatric nursing, technology in health 
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RESUMEN 

 

El objeto de este estudio es la estimulación cognitiva realizada por el cuidador del 

anciano con dolencia de Alzheimer”, llevando a la siguiente cuestión de pesquisa: “¿cuales las 

influencias de la estimulación cognitiva en el anciano con dolencia de Alzheimer (DA) 

realizada por el cuidador en domicilio? El estudio parte del presupuesto de que “existe una 

diferencia en el resultado de los testes de cognición cuando los ancianos son estimulados 

esporádicamente y cuando ello son estimulados continuamente en domicilio por el cuidador”. 

De esa forma se tienen como objetivos: Analizar la influencia de la estimulación cognitiva en 

domicilio realizado, diariamente por el cuidador de ancianos con DA; Implementar un 

programa de estimulación cognitiva, dirigido para el desarrollo de actividades de vida diaria 

del anciano con DA, realizado por el cuidador en domicilio; Conocer la influencia de la 

intervención cognitiva dirigida para el desarrollo de actividades de vida diaria del anciano en 

domicilio por el cuidador. Para la aplicación de la estrategia fue utilizado el método de 

estudio de caso. Los sujetos fueron cinco ancianos con DA y sus cuidadores participantes de 

las oficinas terapéuticas realizadas en el Programa “Enfermería en la Atención a la Salud del 

Anciano y sus Cuidadores” de la Universidad Federal Fluminense, en el centro de Niterói-R.J. 

Las etapas de desarrollo de la pesquisa fueron: palestra de orientación con los cuidadores, 

selección de los ancianos y cuidadores; abordaje de los sujetos en domicilio, encuentro en 

domicilio del profesional con el anciano y cuidador y reaplicación de los testes de mes en mes 

para acompañamiento de la función cognitiva del anciano. Y los resultados de ese estudio, 

principalmente en lo que se refiere al teste del MEEM en dominio de orientación temporal y 

espacial, contraponen los datos propuestos en literatura. Fue posible identificar, después de la 

introducción de las actividades de estimulación cognitiva en domicilio, un aumento en el 

escore del MEEM, mucho significativo para el anciano con DA evidenciando la importancia 

de motivar la práctica de la estimulación de forma continua, en este caso extendida en 

domicilio con la participación del cuidador. Identificó que los cuidadores siendo la mayoría, 

mujeres y al mismo tempo responsables por organizar todo el lar, presentaron dificultades en 

incluir más una tarea, en este caso, la estimulación cognitiva, en sus actividades diarias. Fue 

posible notar que el propio cuidador percibió que tal estrategia fue benéfica para el anciano. 

También fue posible notar que la atención del cuidador redobló para la detección precoce de 

dependencias en el anciano. Y al final se pode percibir un compromiso con tal estrategia 

aplicada por parte del cuidador. Los referenciales teóricos de Merhy e Paterson e Zderad 

fueron convenientes tanto para introducir la práctica de estimulación cognitiva en domicilio 

por los cuidadores, cuanto en la construcción del conocimiento referente al tema de este 

estudio. Los ancianos a través de los cuidadores que participaron de esta pesquisa pudieron 

ser beneficiados con la implantación de esta estrategia, ya que este trabajo contribuyó para 

mejorar la comprensión de los cuidadores en relación a importancia en dar continuidad a la 

actividad iniciada en las oficinas terapéuticas y, así realizar un plano de cuidados de 

estimulación cognitiva en domicilio. Se concluye que esta estrategia pode ser considerada 

como una tecnología leve del cuidado de enfermería para ancianos con demencia y que 

necesita de mayores profundizaciones y implementación continua para los ancianos con tal 

patología. 

 

Palabras claves: ancianos, demencia, terapia cognitiva, enfermería geriátrica, tecnología en 

salud 
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CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.6. Aproximação com a temática e definição do problema 

 

O crescimento da população de idosos está acontecendo em ritmo acelerado no Brasil 

e no mundo. Esse processo ocorre em consequência da queda da fecundidade, junto ao 

aumento da expectativa de vida e à redução da taxa de mortalidade (CARVALHO, GARCIA, 

2003). 

Com o prolongamento da vida, podem surgir inúmeras doenças crônico-degenerativas 

e incapacitantes, levando à dependência física, cognitiva e social da pessoa idosa. Uma delas é 

a demência (PELZER, 2005). 

As demências são importantes causas de morbimortalidade. Já em 1998, em países 

desenvolvidos, como EUA, as demências representavam a quarta causa de óbito entre 75 e 84 

anos de idade, e a terceira causa de incapacidades no idoso (BROOKMEYER, GRAY, 

KAWAS, 1998). No Brasil, existem aproximadamente 15 milhões de indivíduos com Doença 

de Alzheimer (DA) (FORLENZA, 2005). 

Dentre os diversos tipos de demência, a de causa primária mais frequente é a 

Demência de Alzheimer. Estudos brasileiros realizados por Herrera et.al. (2002) e Nitrini 

et.al. (2005) apontam que as taxas de incidência de demência no Brasil são comparáveis aos 

resultados obtidos em estudos feitos em outros países ocidentais e asiáticos. Os índices 

duplicam a cada cinco anos, acometendo 5% das pessoas entre 65 e 80 anos de idade e de 

15% a 20% daquelas com mais de 80 anos. 

Na DA, além de haver dano cognitivo progressivo, há perda substancial de neurônios e 

de sinapses, o que acarreta no indivíduo, a incapacidade progressiva e irreversível de 

memorizar informações recém-adquiridas (VONO, 2009). Agitação psicomotora, depressão, 

alucinações, delírios e outras alterações psicopatológicas surgem no decorrer da doença, 

trazendo sofrimento não apenas ao idoso com demência, mas também para seus familiares e 

cuidadores (PELZER, 2005). 

De acordo com o grau de evolução da doença e para a maior parte das demências, 

ainda não existe tratamento capaz de curar ou reverter deterioração do cérebro. Embora a DA 

seja incurável e progrida com o passar dos anos, a eficácia do tratamento é maior quando 

iniciada nas fases mais precoces, necessitando da associação do tratamento medicamentoso e 

o não medicamentoso. O tratamento medicamentoso atualmente limita-se a retardar a 
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evolução natural da doença, permitindo apenas uma melhora temporária do estado funcional 

do paciente. Por isso a importância de associá-lo ao tratamento não medicamentoso que trata 

das manifestações como alterações cognitivas, de comportamento e humor, agitação, 

confusão, agressividade, apatia e depressão não resolvidas apenas com medicações e sim com 

orientação e plano terapêutico específico para cada indivíduo (VONO, 2009). 

E dentro desse tratamento não medicamentoso que também se encontra a estimulação 

cognitiva. Ou seja, um conjunto de técnicas criadas para manter ou recuperar funções que o 

cérebro já não consegue mais executar ou que o realiza com dificuldades, e assim postergar os 

sintomas mais graves da doença. Dessa forma, são realizadas atividades lúdicas e interativas, 

como orientação da realidade através do uso de calendários, agendas e locais que o indivíduo 

convive, treinamento da memória com jogos, músicas, entre outras técnicas (MELO, 2008). 

Em idosos com DA, a estimulação cognitiva vem tornando-se prática constante em 

função de um conceito muito estudado em neurociências: a plasticidade cerebral, uma função 

do cérebro adulto, de modificar-se de acordo com as circunstâncias que o cérebro é exposto 

(PASCUAL-LEONE et.al., 2005). 

Em situação de qualquer mudança na condução dos impulsos nervosos, ocorre uma 

reorganização do sistema nervoso, e o cérebro passa a funcionar normalmente (PASCUAL-

LEONE et.al., 2005). Em casos de DA em estágio inicial, reorganizações também ocorrem, 

mas por ser uma doença progressiva, com sua progressão, essas reorganizações não são mais 

possíveis. 

Dessa forma a estimulação cognitiva contínua, associada ao tratamento 

medicamentoso, pode auxiliar na estabilização ou resultar até mesmo em leve melhora dos 

déficits cognitivos e funcionais. Os autores sugerem ainda que, intervenções de suporte e 

aconselhamento devam ser fornecidas aos familiares/cuidadores como forma de reduzir os 

transtornos entre os familiares, proporcionando de tal forma o bem-estar dos idosos com 

familiares/cuidadores. Assim o cuidador deve ser incentivado pelos profissionais a 

desenvolver-se e dar continuidade a este cuidado em domicílio (BOTTINO et.al., 2002). 

Por isso, a importância de manter os cuidadores informados sobre a doença e 

orientados sobre os cuidados e as possibilidades de estimulação cognitiva serem feitas pelos 

mesmos. Quando se oferece uma rede de apoio a esses cuidadores, há um risco menor de 

estresse deles e, consequentemente, melhora o cuidado prestado ao idoso com demência 

(VONO, 2009; PELZER, 2005). 

Corroborando com autores que abordam o cuidador de idoso com demência e a 

necessidade fornecer informações, de assisti-los e orientá-los no cuidado da estimulação 
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cognitiva com seu idoso, é que surge a motivação para realizar esta pesquisa. Diante da 

experiência adquirida na graduação e participação em projetos de extensão e pesquisa na 

universidade, pude perceber que a estimulação cognitiva em idoso com demência é uma 

necessidade constante durante o percurso da doença. 

Como apresentado no meu Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é: 

“Estimulação Cognitiva com Idoso Portador de demência: uma estratégia realizada junto ao 

cuidador”, e da experiência que adquiri em dois anos (2008-2009) como bolsista no Programa 

“A Enfermagem na Atenção a Saúde do Idoso e seus Cuidadores (EASIC)”, realizado na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), fui motivada a continuar os estudos relacionados a 

essa clientela e aprofundar meus estudos e achados. 

No estudo anteriormente mencionado, foi criada uma estratégia de estimulação 

cognitiva para ser aplicada em domicílio pelo cuidador do idoso. Ao final da aplicação da 

estratégia foi realizada uma entrevista com oito cuidadores para evidenciar quais as 

possibilidades e dificuldades desta atividade. Os principais achados desta pesquisa foram: 

 

 

 

Assim, ao desenvolver esse estudo, foi notada a importância da realização de 

atividades de estimulação cognitiva ser feita de forma contínua, e do cuidador estar preparado 

para isso. 

Ao final do trabalho percebeu-se que o que mais incomoda os idosos e também 

sobrecarrega os cuidadores desses idosos é a perda da capacidade de realizar suas atividades 

 O grupo de cuidadores composto, em sua grande maioria, por mulheres, 

apresentou dificuldades em incluir a estimulação cognitiva em domicílio, em 

suas atividades diárias, devido ao acúmulo de tarefas; 

 Houve resistência por parte dos idosos em realizar as atividades nos primeiros 

dias. Apresentando alterações de humor. Porém, no decorrer da pesquisa, já 

realizavam as atividades sem tanta resistência; 

 Os idosos puderam ser beneficiados com a implantação desta estratégia, pois 

este trabalho contribuiu para melhorar a compreensão dos cuidadores em 

relação à importância em dar continuidade a atividade iniciada nas oficinas 

terapêuticas realizadas por profissionais (CRUZ, 2009). 

Quadro 01: Dados conclusivos do trabalho monográfico, realizado em 2009, por CRUZ 

T.J.P. sob orientação da Profª Drª Selma Petra Chaves Sá 
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de vida diária, aquelas relacionadas ao autocuidado do indivíduo como tomar banho, vestir-se, 

comer, higiene pessoal, entre outras. 

Desenvolvendo e implementando o referido programa de treinamento com os 

cuidadores de idosos com demência, foi possível observar que a tarefa de cuidar do idoso, na 

maioria das vezes, é uma atividade muito complexa, principalmente quando não se tem 

preparo e nem informação sobre a doença. Os achados desse estudo vão ao encontro de outros 

estudos já publicados, os quais afirmam que os cuidadores de idosos apresentam desgaste 

físico, sentimento depressivo, raiva, apreensão, o que muitas das vezes leva ao 

comprometimento de saúde e ao isolamento social (BRODATY, GREEN, KOSCHERA, 

2003). 

Também nota-se que os demais membros da família não compartilham o cuidado por 

diversos motivos. Uns porque têm que trabalhar para assumir as finanças da casa e arcar com 

as despesas com o idoso, outros ignoram a situação e demoram a acreditar que seu idoso 

esteja cada vez mais dependente. Outros se sentem com medo e despreparados para cuidar do 

idoso elegendo uma pessoa da família que eles consideram mais forte, mais corajosa, 

deixando apenas uma pessoa da família sobrecarregada, aumentando o estresse por vezes de 

um único cuidador. 

Além das observações feitas na conclusão do trabalho, também foi detectado que tais 

atividades realizadas podem se constituir em uma tecnologia do cuidado em enfermagem. O 

cuidado em domicílio ao idoso com demência e seus cuidadores familiares, ainda se constitui 

perspectiva recente e carente de estudo e experiências práticas no Brasil. Essa modalidade de 

cuidado dispensada ao idoso com demência, em países já desenvolvidos, como Estados 

Unidos, fica a cargo de instituições e prestações de serviços de saúde, enquanto que no Brasil, 

tal situação fica sob responsabilidade da própria família. Dessa forma, é crescente o interesse 

em incentivar a criação de espaços que incentivam a orientação e suporte desse cuidador de 

idoso com demência. 

Valorizar essa prática de educação em saúde no domicílio vem se tornando comum 

dentro da enfermagem, cheia de desafios, diante da grande oferta de novos meios mais 

sofisticados de tratamento, o que hoje é definido como tecnologia em saúde. Para Merhy, 

médico sanitarista, que define tecnologia na área da saúde, a ideia de tecnologia não está 

ligada somente a equipamentos tecnológicos, mas também ao ‘saber fazer’ e a um ‘ir 

fazendo’(MERHY, 1999). 

As tecnologias em saúde, segundo o mesmo autor, são classificadas em três categorias: 

tecnologia dura, relacionada a equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e estruturas 
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organizacionais; leve-dura, que compreende todos os saberes bem estruturados no processo de 

saúde; e a leve, que se refere às tecnologias de relações, de produção de comunicação, de 

acolhimento, de vínculos, de autonomização (MERHY, 1999). 

E, mesmo que ocorra uma interação entre essas três tecnologias, a pessoa cuidada, que 

neste estudo inclui o idoso e seu cuidador, necessita, em especial, de valorizar a tecnologia da 

relação, chamadas por Merhy, como tecnologia leve. Dessa forma, o profissional de saúde usa 

a tecnologia quando incentiva uma relação mais próxima dos profissionais com o usuário de 

saúde, promove um acesso à saúde, acolhe esse usuário no ambiente de serviço, pois é nesse 

momento que o profissional usa o “saber” e coloca a disposição do usuário, “o fazer”, 

produzindo assim um cuidado humanizado. 

Seguindo esse raciocínio, o profissional e o ser cuidado constroem uma ação 

tecnológica. Assim, afirmar que a ação realizada no grupo de orientação a cuidadores de 

idosos com demência é uma tecnologia leve-dura de cuidado de enfermagem é ir ao encontro 

das falas de Merhy. E diante dessas considerações, tornou-se necessário dar continuidade à 

pesquisa e aprofundar o estudo acerca da aplicação da atividade de estimulação cognitiva feita 

pelos seus cuidadores, para avaliar o progresso e/ou manutenção da dependência do idoso na 

realização de suas atividades de vida diária. 

Neste sentido, buscaram-se ainda, os princípios da Teoria da Prática da Enfermagem 

Humanística de Paterson e Zderad somados ao conceito de Tecnologia de Cuidado em Saúde 

para orientar esse olhar sobre as ações de cuidado em enfermagem ao idoso e seus cuidadores. 

Na teoria da prática de enfermagem humanística, ‘o ser humano’ é encarado como uma 

estrutura existencial, considerando o indivíduo com ser único, contudo, ‘necessariamente 

relacionado com outros homens’, estabelecendo uma relação de interdependência 

(PATERSON & ZDERAD, 1979). 

“É através do relacionamento com os outros que o ser humano torna-se pessoa, o que, 

por sua vez, permite que a individualidade única de cada pessoa torna-se atualizada” 

(PRAEGER, 2000, p. 243). Para a enfermagem isso significa que o indivíduo necessita de 

informação, opções, oportunidades para realizarem suas próprias escolhas. O que reafirma a 

proposta desse estudo, que ao empoderar o cuidador através do treinamento da estimulação 

cognitiva para ser realizada em domicílio, permitiu-se aproximar os indivíduos dessa relação 

(idoso e cuidador) e assim proporcionar um cuidado integral ao idoso e diminuir a sobrecarga 

de quem realiza o cuidado. 
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1.7. Objeto de estudo 

 

A partir das considerações feitas, o objeto deste estudo é: “a estimulação cognitiva 

realizada pelo cuidador do idoso com doença de Alzheimer”, levando à seguinte questão de 

pesquisa: “quais as influências da estimulação cognitiva no idoso com doença de Alzheimer 

realizada pelo cuidador em domicílio?” 

O estudo parte do pressuposto de que “existe uma diferença no resultado dos testes de 

cognição quando os idosos são estimulados esporadicamente e quando eles são estimulados 

continuamente no domicílio pelo cuidador”. 

 

1.8. Objetivos 

 

Dessa forma têm-se como objetivos: 

Geral 

 Analisar a influência da estimulação cognitiva no domicílio realizado, 

diariamente pelo cuidador de idosos com doença de Alzheimer; 

 

Específico 

 Implementar um programa de estimulação cognitiva, voltado para o 

desenvolvimento de atividades de vida diária do idoso com doença de 

Alzheimer, realizado pelo cuidador em domicílio; 

 Conhecer a influência da estimulação cognitiva voltada para o 

desenvolvimento de atividades de vida diária do idoso no domicílio pelo 

cuidador. 

 

1.9. Justificativa 

 

A DA não tem cura e atualmente, ainda não existe uma intervenção medicamentosa 

eficaz para esta doença. O que existe são terapias que, associadas ao tratamento 

medicamentoso, prolongam as formas avançadas da DA. 

Por razões que ainda não estão claras, apesar de o cérebro mudar com a idade, vários 

estudos como de Wilson et. al. (2002) sugerem o engajamento social, a estimulação 

intelectual e a utilização de várias estratégias para aliviar ou compensar déficits cognitivos. 

Estas incluem adaptações ambientais, exercícios e jogos de memória, dentre outras. Existem 
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muitas técnicas para realizar programas de estimulação cognitiva, entre elas, a terapia de 

orientação para a realidade, terapia de reminiscências, uso de apoios externos e aprendizagem 

sem erros. 

A DA além de comprometer o idoso, afeta também de maneira particular a família 

desse idoso exigindo-lhe novos ajustes na estrutura funcional e emocional da família. Nesse 

contexto, as enfermeiras podem: oferecer informações detalhadas e em linguagem acessível 

acerca dos sinais e sintomas da doença, realizar o treinamento dos cuidadores, orientar a 

execução das técnicas básicas de cuidado, participar do planejamento da assistência e 

estimular no cuidador a aquisição de habilidades para preservar o cuidado domiciliar ao idoso 

(PELZER, 2005). 

Portanto, este estudo vai ao encontro de documentos e Políticas de atenção à saúde da 

pessoa idosa no Brasil, pois estimula discussões e estudos sobre o envelhecimento com 

dependência, assim como defendido na Lei, inserindo nesse contexto o cuidador informal, 

sujeito indispensável no cuidado ao idoso. Segundo Moreira e Caldas (2007), inserir o 

cuidador nesse processo, permite “uma parceria adequada no cuidado a esse idoso com vistas 

a estimular a qualidade dessa assistência, buscando a reflexão sobre nossa prática junto a esse 

indivíduo”. 

Neste âmbito, este trabalho também se justifica pela escassez de estudos que exploram 

este tema, até porque, ao realizar uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), foi possível notar que o termo utilizado no conteúdo e no título deste estudo 

“estimulação cognitiva”, não existe como descritor, sendo substituído pelo termo 

correspondente “terapia cognitiva”. 

Assim, foi realizada uma busca, no período de junho a agosto de 2010, usando uma 

combinação de três descritores: “idoso”, “demência” e “terapia cognitiva”, tendo como 

critério de inclusão: recorte temporal de 2000 a 2010, artigos publicados em português, inglês 

e espanhol e critério de exclusão: artigos que tinham como tema principal a depressão e a 

ansiedade associados ao declínio cognitivo, e aqueles que abordavam apenas o tratamento 

farmacológico. 

Foram encontrados 31 artigos, sendo um (01) da base LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 30 da base MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde). Destes, foi possível observar que não havia nenhum 

texto completo, mas diante de leitura realizada através dos resumos disponíveis foi possível 

perceber que os assuntos mais abordados eram: 

- o declínio cognitivo associado ao uso abusivo de álcool; 
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- o perfil epidemiológico da demência; 

- a terapia cognitiva associada ao tratamento farmacológico como forma de postergar 

os sintomas mais graves da demência; 

Dessa forma, através dessa busca feita nas bases de dados, foi observado que há uma 

lacuna referente à assistência ao idoso com demência através da implementação da 

estimulação cognitiva de forma contínua em domicílio e configurada como tecnologia do 

cuidado em saúde. Assim, o trabalho se justifica. 

 

1.10. Relevância e contribuição do estudo 

 

O trabalho contribuirá para a construção de conhecimento na área da Enfermagem 

Gerontogeriátrica, que sendo voltada para o estudo da longevidade e a busca da qualidade de 

vida do idoso, é atualmente uma área que vem crescendo gradativamente através das 

pesquisas e implementação de novas técnicas que beneficiam o bem-estar do idoso 

(CAMACHO, 2002). 

Para tal parcela da população e para a sociedade brasileira de maneira geral, a 

realização de pesquisas dentro dessa área, dos que buscam soluções para as necessidades da 

população idosa, principalmente aqueles idosos com doença de Alzheimer, irá subsidiar 

políticas e ações de saúde e assim, representar melhorias no atendimento a essa clientela. 

Inserido dentro da Linha de Pesquisa do Mestrado: Cuidado nos ciclos vitais humanos, 

tecnologia e subjetividades na saúde, este estudo torna-se relevante, pois permitirá o 

desenvolvimento de novas abordagens científicas e tecnológicas, buscando construir novas 

intervenções no cuidado de enfermagem e em saúde. 

Vislumbra-se a possibilidade de o estudo contribuir para a área acadêmica como fonte 

de pesquisa e poder proporcionar momentos de discussão e reflexão sobre o assunto, durante a 

graduação e pós-graduação, para melhor compreender esse indivíduo com doença de 

Alzheimer. E até mesmo contribuir para o aperfeiçoamento e especialização dos profissionais 

que já estão no mercado de trabalho, para que estes consigam prestar uma assistência 

qualificada a essa clientela em crescimento. 

Dessa forma, diante do exposto, discutir sobre uma nova intervenção terapêutica ao 

idoso com demência classificando-a como uma tecnologia de cuidado de enfermagem, não é 

enfocar somente equipamentos mais modernos e sofisticados, mas discutir o proceder eficaz 

de determinados saberes, procurando dessa forma, construir procedimentos de intervenção 
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nos processos da saúde e da doença, do normal e do patológico, da vida e da morte, que 

produzam o efeito desejado. 

Deve-se, além disso, considerar que o estudo é relevante no que diz respeito ao papel 

do enfermeiro e sua inserção na equipe multidisciplinar, visto que estará apresentando uma 

tecnologia pouco exercida pelos profissionais que assistem o idoso com demência e seus 

cuidadores, já que trata da orientação para realização da estimulação cognitiva para o idoso 

realizado pelo seu cuidador no domicílio. 
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CAPÍTULO II: O IDOSO, A DOENÇA DE ALZHEIMER E A ESTIMULAÇÃO 

COGNITIVA 

 

 

2.7. Epidemiologia do envelhecimento 

 

O envelhecimento populacional deu início no final do século XIX em alguns países da 

Europa Ocidental, e só nas últimas décadas se estendeu pelos países do Terceiro Mundo. A 

transição demográfica que ocorreu de forma lenta e gradativa nos países desenvolvidos, 

acompanhando a elevação da qualidade de vida da população (trabalho, educação, boas 

condições de moradia e alimentação), foi diversa da que ocorreu em países em 

desenvolvimento, como no Brasil (CERQUEIRA e OLIVEIRA, 2002; CARVALHO e 

GARCIA, 2003). 

No Brasil, a partir de meados de 1940, experimentou-se uma evidente queda na 

mortalidade, devido às práticas médicas e maior acesso da população aos serviços de saúde, o 

que provocou um considerável aumento da expectativa de vida. Após o final da década de 

1960 começou a ocorrer uma redução na taxa de fecundidade, em regiões mais desenvolvidas 

do país, através de programas isolados de planejamento familiar. Com isso, o índice de 

envelhecimento populacional que em 1960 era igual a 6,4%, alcançou 17% em 1996 

(PASCHOAL, FRANCO, SALLES, 2006). 

Dessa forma, diferente do que ocorreu nos países desenvolvidos, no Brasil esse 

processo avançou rapidamente, sem contar com um adequado suporte do Estado, 

desvinculada de políticas sociais favoráveis a qualidade de vida, principalmente do idoso 

(CERQUEIRA e OLIVEIRA, 2002; CARVALHO e GARCIA, 2003; PASCHOAL, 

FRANCO, SALLES, 2006). 

Desde então, o grupo etário de 60 anos ou mais vem apresentando taxas de 

crescimento progressivamente mais altas e sempre muito superiores às da população total e da 

população jovem. Além disso, a proporção da população “mais idosa”, ou seja, de 80 anos ou 

mais, também está aumentando (CAMARANO, 2002). 

Assim, o crescimento da população idosa no Brasil e no mundo coloca o 

envelhecimento como um dos temas mais discutidos atualmente. Hoje, no Brasil, são 22 

milhões de pessoas idosas, o equivalente a 11,1% da população, sendo o Rio de Janeiro, o 

estado que concentra a maior proporção de idosos do país (14,9%) (IBGE, 2009). 
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Neste contexto, o município de Niterói também vivencia um aumento da população 

acima de 60 anos representando desde o ano de 2000 em torno de 63.199 habitantes do estado 

do Rio de Janeiro (IBGE, 2002). Dessa forma, a importância de estar cada vez mais 

aprimorando os estudos relacionados a essa área se justifica devido ao grande aumento da 

população idosa em grande parte do mundo. 

Deste contingente, a maioria possui doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, 

diabetes, incluindo até mesmo a demência. Esta última traz prejuízos cognitivos, e 

principalmente o comprometimento das capacidades funcionais como: déficit de memória, 

percepção e coordenação motora. E com o avançar da doença torna-se fundamental a presença 

de uma pessoa que assuma a responsabilidade de cuidar desse idoso (realizada pelo cuidador), 

e faz-se necessária a intervenção de um profissional de saúde neste momento difícil, para 

auxiliar esse idoso e seu cuidador. Deste modo fica explícita a necessidade de profissionais de 

saúde especializados para assistir essa clientela. 

 

2.8. Políticas de atenção a saúde da pessoa idosa no Brasil 

 

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

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

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

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

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

cidadão. 

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

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

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

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

Tal fato se deve ao crescimento considerável dessa população a partir de 1940, surgindo assim 

uma preocupação e uma busca por leis mais específicas (BRASIL, 1994). 

Essa Política atribui ao poder público, incumbências muito claras nas áreas da 

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

urbanismo, de justiça, da cultura, do esporte e lazer, ressaltando como dever dos filhos 

ampararem os pais na velhice, em situação de enfermidade e carência. 

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

Lei nº 10.471 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). Esse documento teve 
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maior repercussão no país, pois amplia os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos, 

instituindo penas severas para quem desrespeitar ou abandonar os idosos, além de garantir a 

eles várias concessões, como controle de preços nos planos de saúde e distribuição gratuita de 

medicamentos. Junto à Lei nº 8.742 de 1993 que dispõe sobre a organização da Assistência 

Social (BRASIL, 1993) passa a garantir o direito de receber o benefício de um salário 

mínimo, àquele idoso, com mais de 65 anos, que não tiver condições financeiras. 

Em 2006, é criada a Portaria nº 399, a qual aprova as Diretrizes Operacionais do Pacto 

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

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

relevância para este estudo, é um compromisso dos gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em relação às prioridades que representam impacto sobre a situação de saúde no Brasil. 

Este Pacto define 6 prioridades, e a primeira delas é a saúde do idoso, com o objetivo 

principal de implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando ação integral. 

Assim o Pacto pela Vida estabelece as seguintes diretrizes: 

 Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

 Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

 Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

 A implantação de serviços de atenção domiciliar; 

 O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

 Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa 

idosa; 

 Fortalecimento da participação social; 

 Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde 

da pessoa idosa; 

 Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde 

da pessoa idosa; 

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

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

foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), permitindo maior 
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esclarecimento sobre os caminhos e ações a serem seguidas na área, definindo as tarefas de 

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

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

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

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

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

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

diversas áreas da saúde para garantir a saúde integral do idoso, principalmente desse idoso 

com demência. Dentre essas ações incluem-se: a capacitação profissional,garantia de 

assistência domiciliar, apoio a seus familiares, criação de espaços de prevenção e promoção 

da saúde, estimulo às atividades intergeracionais, permitindo então a integração do idoso com 

outros segmentos da sociedade e esse estudo vai ao encontro dessa perspectiva. 

 

2.9. Envelhecimento: fisiológico x patológico 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define pessoa idosa como aquela a partir dos 

60 anos de idade para os países em desenvolvimento, e a partir dos 65 para os países 

desenvolvidos (IBGE, 2002). 

O processo de envelhecimento de um indivíduo se define como uma perda gradativa 

da capacidade funcional, que geralmente ocorre após o período de maturidade reprodutiva. 

Fisiologicamente essa é mais uma etapa da vida, pela qual todas as pessoas passam 

(PAPALÉO-NETTO, 2006). Dessa forma, o envelhecimento é um processo de alterações 

dinâmicas e progressivas das estruturas morfológicas, funcionais e bioquímicas do corpo do 

indivíduo, deixando-o mais suscetível às agressões intrínsecas e extrínsecas, podendo levá-lo 

à morte (JECKEL-NETO e CUNHA, 2006). 

Autores complementam definindo o envelhecimento também como um fenômeno 

biológico, evidenciado pelas rugas, cabelos brancos e alterações nas funções orgânicas. Mas, 

além disso, é um fenômeno psicológico à medida que o idoso tenta se adaptar a sua nova 

condição de vida, e um fenômeno social, pois é observado mudanças na relação do idoso com 

as pessoas com quem ele convive (SANTOS, 2003; OLIVEIRA, 2006). 

Dessa forma, o envelhecimento é singular, é um processo inevitável, e que pode 

ocorrer de várias formas, podendo ser analisado sobre várias ópticas. Essas alterações são 

espontâneas e naturais, que ocorrem desde o nascimento, passando pela puberdade e adultos 
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jovens até chegar ao declínio para a meia idade e idade avançada, porém interferem no meio 

familiar (VONO, 2009; OLIVEIRA, 2006). 

Ser idoso não é sinônimo de incapacidade física, mental, ou doença. A condição em 

que o idoso retém sua capacidade intelectual e física em níveis aceitáveis é conhecida como 

senescência, é o envelhecimento normal, e mesmo que ocorram todas as alterações 

fisiológicas normais da idade, é possível conviver de forma serena com as limitações impostas 

pelo decorrer dos anos, e manter-se ativo até fases tardias da vida (OLIVEIRA, 2006). 

Já quando os sinais de degeneração ocorrem de uma forma muito mais intensa, ocorre 

o envelhecimento patológico, também chamado de senilidade (ibid, p.263). Nesta condição o 

idoso sofre os efeitos negativos de uma doença, a qual se manifesta como uma incapacidade 

progressiva para a vida saudável e ativa. 

No processo de envelhecimento, há áreas de maior fragilidade, como a pele, e outras 

mais estáveis, como o fígado. O sistema nervoso é um dos últimos a manifestar a ação do 

envelhecimento, porém, são significativas quando ocorrem. Os neurônios, responsáveis pela 

atividade cerebral, onde ficam armazenadas todas as nossas sensações, sentimentos, 

aprendizagens, lembranças e respostas motoras, são produzidos desde a fase intrauterina e são 

degradados ao longo da vida, principalmente em idade avançada, como na pessoa idosa 

(VONO, 2009). 

Assim com o envelhecimento normal do sistema nervoso, ocorrem mudanças 

fisiológicas no cérebro que levam à diminuição da velocidade de estímulo nervoso em toda a 

rede neuronal. Estudos de imageamento cerebral detectam que o cérebro, no homem aos 70 

anos de idade tem uma redução de 5% do peso e aos 90 anos, 20%, mais detectado na região 

pré-frontal desse órgão (FILHO, 2006). Isso pode levar o idoso a não ter a mesma agilidade e 

capacidade de recuperação de informações aprendidas como em momentos anteriores. 

Dentre os fatores que determinam o envelhecimento cerebral incluem-se, 

principalmente, a atrofia de grupos neuronais; a redução na atividade sináptica, decréscimo na 

plasticidade; o aumento da atividade glial; a diminuição de determinados grupos de receptores 

(ex: receptores da acetilcolina) e acúmulo de produtos metabólicos; há também mecanismos 

patogênicos como: aumento de radicais livres, o prejuízo no metabolismo energético, a 

perturbação na homeostase do cálcio (Ca
2+

) intracelular, e processos inflamatórios.  

Além disso, as pesquisas atuais sobre o envelhecimento neuronal buscam definir em 

que medida fatores genéticos (como o alelo 4 da apolipoprotreína E, proteína associada ao 

risco para demências) e ambientais (como atividade física, dieta e estímulo cognitivo) 
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modulam a atividade celular e alteram as chances de degeneração neuronal (KIELING et. al., 

2006). 

Quando essas modificações nas funções mentais são discretas, não interferem 

substancialmente nas atividades da vida diária do idoso. Como Ramos (2003) aborda, nem 

todos os idosos portadores de doenças crônicas não transmissíveis ficam limitados por esse 

comprometimento, a maioria leva uma vida perfeitamente normal, quando as suas 

enfermidades estão controladas.  

Outro fato também importante é que ao envelhecer, os afazeres, responsabilidade e 

ocupações, tendem a diminuir, e assim as áreas de interesse no cérebro para aprender coisas 

novas também são afetadas. Não lhe faz sentido, por exemplo, guardar um número de telefone 

de uma pessoa que não lhe seja tão próxima, o que leva seu cérebro a descartar tal 

informação. Por isso a característica comum no envelhecimento além de esquecimento é a 

evocação do passado. Lembrar o passado, é lembrar-se do momento que era ativo, o que 

levanta a autoestima e proporciona momento de prazer no idoso. 

Na senescência, mesmo diante da morte e diminuição de neurônios, o idoso mantém 

sua capacidade intelectual preservada, pois tal perda é compensada através da proliferação de 

novas sinapses, chamadas de neuroplasticidade cerebral. Estudos afirmam que essa condição, 

de gerar novas sinapses, só é possível, desde que o idoso seja incentivado, ativo, e exerça 

atividades estimuladoras do cérebro (VONO, 2009). Dentre essas atividades, podemos citar: 

caça-palavras, palavras-cruzadas, quebra-cabeça, jogos diversos, atividades físicas e de lazer, 

como dançar, passear ao ar livre, fazer compras, visitar amigos e parentes.  

Porém, quando essas alterações ocorrem de forma mais acentuada, com o 

comprometimento intelectual, da capacidade de raciocínio, da memória e do comportamento, 

de modo a alterar a rotina do idoso, tem-se o desenvolvimento de um processo demencial. 

Neste caso, o idoso necessita ser encaminhado a um profissional de saúde para avaliação 

minuciosa do estado de saúde atual. 

Essa avaliação permite delimitar o grau de comprometimento cognitivo desse idoso, 

identificar as capacidades funcionais que este ainda preserva, e definir-lhe o tratamento mais 

adequado no momento. A detecção e intervenção precoce, nos casos de demência em idosos, 

permitem postergar os sintomas mais graves da doença, preservando assim a sua 

independência, por um período maior, comparado a um idoso que demora a buscar 

assistência. 
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2.10. Demência ou doença de Alzheimer 

 

A base histopatológica da doença foi descrita pela primeira vez pelo neurologista 

alemão Alois Alzheimer em 1907, porém ele morreu antes de divulgar os resultados de seu 

estudo e os grandes achados desse pesquisador só foram descobertos em 1995 no porão da 

Universidade de Frankfurt. Alois verificou a existência de placas senis (atualmente chamadas 

de agregados de proteínas beta-amiloíde) no espaço extracelular e de emaranhados 

neurofibrilares, como resultado da hiperfosforilação da proteína TAU, no interior das células, 

nos neurotúbulos, o que determina a morte neuronal (SELKOE, 2001). 

Dessa forma, a demência é caracterizada por declínio cognitivo múltiplo, que envolve 

o comprometimento da memória, e pelo menos um dos transtornos cognitivos como: afasia 

(prejuízo na linguagem secundário à ruptura da função cerebral), apraxia (incapacidade de 

realizar atividades motoras complexas, apesar da capacidade motora intacta), agnosia (falha 

em reconhecer ou identificar objetos, apesar de funções sensoriais intactas) ou distúrbio da 

função executiva como planejamento, organização, seqüência e abstração (SANTANA, 

2003). 

Entretanto existem diversas etiologias para as demências. Algumas demências são 

reversíveis como as causadas por: toxidade medicamentosa, depressão, infecção do sistema 

nervoso, hematomas subdurais, tumores cerebrais primários, hidrocefalia de pressão normal, 

envenenamento orgânico e metálico, disfunções da tireóide e paratireóide, e deficiências 

nutricionais como B12, B6, tiamina e ácido fólico. Outras são irreversíveis, dentre estas, as 

quatro (04) causas mais frequentes são: doença de Alzheimer, demência vascular, demência 

com corpos de Lewy e as demências frontotemporais (CARAMELLI e BARBOSA, 2002; 

CALDEIRA e RIBEIRO, 2004; BRASIL, 2006c). 

Sendo a doença de Alzheimer o tipo de demência mais frequente entre os idosos, 

Vilela e Caramelli (2006) relatam que a DA evolui de forma lenta e progressiva, com duração 

média de oito anos entre o início dos sintomas e o óbito. Dentre o grupo de idosos com 

demência, cerca de 50 a 66% dos casos são decorrentes da doença de Alzheimer, 12 a 18% 

são demências secundárias a infartos cerebrais múltiplos, 8% a 18% são resultados da 

associação de ambas e 8% têm etiologia indeterminada (CONVERSO e IARTELLI, 2007; 

ALMEIDA, 1998). 

Em particular a DA, é caracterizada por alterações cognitivas, comportamentais e de 

atividades de vida diária, com preservação do funcionamento motor e sensorial até as fases 

mais avançadas. O primeiro sintoma da DA, como nas demais demências, é o declínio da 
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memória, especialmente para fatos recentes e a desorientação espacial, posteriormente 

aparecem alterações de linguagem, distúrbios de planejamento e de habilidades visuoespaciais 

(CARAMELLI e BARBOSA, 2002). 

Na DA, ocorre perda substancial de neurônios e de sinapses, que começam no córtex 

(envolvidos com a função da linguagem e raciocínio), e posteriormente acometem o 

hipocampo, que é uma área do cérebro importante no armazenamento da memória, 

ocasionando a incapacidade progressiva e irreversível de memorizar informações recém-

adquiridas. Porém, por meio de estímulos e atividades de treinamento do cérebro, também 

chamado de estimulação cognitiva, pode-se minimizar a evolução da doença (VONO, 2009). 

Nesse caso, os profissionais buscam estimular atividades que são comuns na vida e rotina 

desse idoso. 

A DA pode ser caracterizada em três estágios, um estágio inicial caracterizado com 

perdas cognitivas, podendo surgir alterações de comportamento, um estágio intermediário, no 

qual os pacientes tornam-se afásicos e apráxicos, juntamente a uma síndrome hipertônica e 

bradicinética, e o estágio final gravemente demente, com perda da deambulação, com reflexo 

de preensão palmar e reflexos de sucção presentes (BRASIL, 2006c). 

Para Sá et.al.(2006, p. 102): 

 

 

O idoso demenciado desenvolve uma relação extrema de dependência com seu 

cuidador [...] Depender do outro gera angústia, pois não é possível ter plena 

autonomia para realizar alguma atividade, além de ser algo que requer grande 

confiança e segurança no outro. 

 

 

Como essa confiança só existe com pessoas que já se conhece a um bom tempo, em 

que há uma relação de companheirismo, amizade e respeito, na maioria das vezes quem 

assume os cuidados com o idoso é o membro mais próximo da família. 

Porém, mesmo com tamanha afinidade, essa pessoa não se sente preparada para 

assumir os cuidados diretos ao idoso doente. 

 

2.11. O cuidador do idoso com demência 

 

O cuidador é aquela pessoa, que com preparo profissional ou não, cuida de um doente, 

uma pessoa que necessite de ajuda para realização de suas atividades diárias. 

Assim na Política Nacional de Saúde do Idoso (1999, p.20), diz-se que: 
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Cuidador é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, 

cuida do idoso doente ou dependente no exercício das suas atividades diárias, tais 

como alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos 

serviços de saúde e demais serviços requeridos no cotidiano - como a ida a bancos 

ou farmácias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões 

legalmente estabelecidas, particularmente na área da enfermagem. 

 

 

E ainda afirma que “essas pessoas deverão, também, receber atenção médica pessoal, 

considerando que a tarefa de cuidar de um adulto dependente é desgastante e implica riscos à 

saúde do cuidador” (BRASIL, 1999, p.13). 

O dia a dia desses cuidadores torna-se muito sobrecarregado, diante das mudanças de 

papéis nos membros da família e somatório de responsabilidades. Na maioria das vezes, esses 

cuidadores são predominantemente do gênero feminino, o que está de acordo com Diogo, 

Ceolim e Cintra (2005, p.98), em que a mulher evidencia-se como ‘grande cuidadora’, pois 

sempre lhe foi atribuído esse papel de cuidar dos filhos, do marido, dos doentes e, 

consequentemente, dos ‘velhos’. 

Todo esse acúmulo de atividades provoca nos cuidadores, sentimento de desespero, 

raiva, frustração e culpa quando eles não conseguem cumprir com a realização de todas as 

‘obrigações’. Há um afastamento do convívio social, dos amigos e familiares que na maioria 

das vezes não entendem e começam a questionar os porquês, principalmente se este cuidador 

for familiar, o que contribui para aumentar a preocupação do cuidador (CALDAS, 2000). 

E mesmo com grande experiência apresentada por essa pessoa em cuidar do outro, 

nem sempre é o bastante para lidar com o idoso demenciado, até porque devido aos fatores 

emocionais, os familiares acabam por apresentar dificuldades em prestar esse cuidado, já que 

inicialmente passam por um momento de aceitação da doença. Caldas (2000) afirma que “a 

relação do cuidador com o mundo muda [...]. As esperanças e os projetos para o futuro se 

esvaem passo a passo”, e tudo isso interfere no seu modo de agir e pensar diante de decisões 

importantes acerca da vida. 

Assim, de acordo como Néri e Carvalho (2002, p.781), observa-se que “a ajuda de um 

profissional especializado, [...] é crucial para a determinação do bem-estar do cuidador e 

principalmente dos cuidados prestados aos idosos. Mesmo porque, tornar-se cuidador não é 

uma atividade planejada, acontece de acordo com a necessidade, e isso traz a princípio vários 

questionamento, por isso a importância de contar com informação e ajuda especializada este 

momento. 

Contudo, cada vez mais se torna uma necessidade crescente a formação de espaços 

informativos, como os grupos de apoios, para estabelecer uma troca de experiência entre os 
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cuidadores e os profissionais, de forma que as informações adquiridas possam contribuir para 

a qualidade de vida do cuidador e dessa maneira, diminuir os conflitos ao cuidar do idoso 

demenciado. 

 

2.12. Estimulação cognitiva 

 

A estimulação cognitiva em idosos, que vem a ser a temática central deste estudo, nos 

últimos anos vem tornando-se algo possível em função de um conceito defendido na 

Neurociência, a plasticidade cerebral. 

Mudanças adaptativas na estrutura e funções do sistema nervoso podem ser chamadas 

de plasticidade cerebral, termo introduzido por volta de 1930, pelo fisiologista alemão 

Albrecht Bethe (FERRARI et. al., 2001). Vários estudos e pesquisas vêm procurando 

caracterizar e determinar como as funções cognitivas se relaciona com o envelhecimento 

(BRUCKI, 2003). 

Essa foi uma das mais importantes descobertas científicas das últimas décadas, 

colocando um ponto final num dos dogmas da Neurociência que postulava que os neurônios 

em adultos não se reproduziam (MELO, 2008). 

Para Pascual-Leone et. al. (2005, p. 396), “(...) a plasticidade neural é uma propriedade 

intrínseca do Sistema Nervoso que ocorre ao longo de toda a vida [...]” como resposta ao 

ambiente interno e externo à lesão ou comprometimento que este indivíduo se encontra.  

Dessa forma, sabe-se que a plasticidade cerebral é bem reduzida em idosos, devido às 

condições fisiológicas do envelhecimento, independente de um processo patológico. Contudo, 

a estimulação cognitiva em idosos tem objetivos mais modestos, como diz Singer, 2003, que é 

a de manter as funções existentes e permitir que elas compensem as funções comprometidas. 

Diversas técnicas podem ser utilizadas na estimulação cognitiva com o idoso como: a 

terapia de orientação à realidade, que consiste em treino sistemático de informações presentes 

e contínuas, amparadas por estímulos ambientais de orientação espacial e temporal, pontos 

que orientam a pessoa com o mundo. Essa terapia utiliza atividades do dia a dia do indivíduo, 

como ver calendário, jornais, vídeos, fotografias e familiares, o que auxilia na execução de 

tarefas diárias do idoso (HOLDERBAUM et.al., 2006). 

Outra técnica, de acordo com os autores supracitados (ibid. p.264), é a terapia de 

reminiscência, em que se utilizam experiências passadas vivenciada pelos idosos, suas 

próprias histórias, que objetivam manter ou restaurar a memória autobiográfica do idoso 
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reduzindo assim sua necessidade de ajuda e interação do idoso com o ambiente. Essa 

estratégia é muito utilizada em reuniões em grupo, pelo menos uma vez por semana. 

Os autores acrescentam ainda que o uso de apoios externos também é uma técnica e 

envolve o treino e a utilização de instrumentos, que podem ser eletrônicos como celulares e 

computadores, e também não eletrônicos como agendas, planejamento diário e semanal, 

cartão de dicas, horários escritos. Podem funcionar como um ponto de apoio para a lembrança 

e realização de atividades simples da vida diária do idoso (ibid. p.268). 

A aprendizagem sem erros, segundo os mesmos autores, consiste em levar o idoso a 

aprender novas informações sem cometer erros. Essa aprendizagem tem como base a memória 

implícita - que se encontra relativamente preservada em idosos com Alzheimer (ibid. 267). 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

3.3. Conceito de tecnologia 

 

Atualmente, no mundo inteiro, todo trabalho humano é envolvido por algum tipo de 

tecnologia. Há os que condenam e há os que apoiam as novas descobertas tecnológicas, mas 

não se pode negar que este conceito venha influenciando todas as instâncias da sociedade, 

principalmente as práticas de saúde e, em destaque neste estudo, a Enfermagem. 

Ao iniciar uma discussão e exposição de conceitos referentes ao termo tecnologia do 

cuidado em saúde, é importante rever a origem dos significados dessas palavras para evitar 

erros de interpretação. 

Tecnologia é uma palavra de origem grega, formada pela palavra téchne que significa 

arte e habilidade, e logos que significa corpo do conhecimento. Assim tecnologia pode ser 

definida como o conjunto de conhecimentos relacionados ao trabalho ou arte de se fazer ou 

construir coisa (OLIVEIRA, 2008). 

Mesmo assim, frequentemente, o termo tecnologia, nos remete a ideia de trabalho-

intervenção-produção-máquina, ou seja, quase sempre, de acordo com Koerich et.al. (2006), 

leva-se a conceber, no produto final como apenas máquinas produtivas. 

Dentro da área da saúde, o termo tecnologia também leva a pensar em grandes centros 

de tratamento especializados, em que há várias opções de equipamentos complexos e 

sofisticados a disposição deste cliente para detecção e tratamento precoce de seus problemas 

de saúde. Para esses autores, ter essa única ideia “nos mantêm escravos de uma lógica 

reducionista e dissociada das interações entre cuidado e trabalho” (KOERICH et.al., 2006). 

Dessa forma, a tecnologia é tão complexa, que necessita de constante reflexão, 

interpretação e análise da realidade em que ela esta inserida. A tecnologia moderna não 

produz apenas máquinas e ferramentas, para Koerich et.al. (2006) ela também organiza e 

sistematiza as atividades. 

Buscando mudanças no modo de produzir saúde no Brasil, a tecnologia surge como 

ferramenta para esse processo de inovação. 

De acordo com Merhy (1999), um dos principais autores que discute o conceito de 

tecnologia na área da saúde, a “tecnologia não se encontra relacionada apenas aos 

equipamentos tecnológicos, mas se refere também ao saber-fazer. Para ele, o processo de 

trabalho em saúde é o resultado da interação de dois elementos: trabalho vivo e trabalho 
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morto. Merhy (2002) compreende o trabalho vivo em saúde como as ações executadas pelos 

profissionais na sua relação direta com o usuário, sobrepondo à subjetividade humana para 

além do trabalho morto que ocorre através dos equipamentos e especialistas. 

Neste modelo, os profissionais de saúde e os usuários atuam em parceria, permitindo 

um processo de troca de informações, acolhimento de problemas e reconhecimento mútuo de 

direitos e deveres, viabilizando a construção de um sistema de saúde mais humanizado e 

comprometido com a vida da pessoa (Merhy, 2002). 

Dentro dessa concepção, Merhy (1999, p.15) classifica as tecnologias no trabalho em 

saúde: 

 

 

[...] a tecnologia não é confundida aqui exclusivamente com instrumento 

(equipamento) tecnológico, e nem é valorizada como algo necessariamente positivo, 

pois damos a este termo uma imagem dos saberes que permitem, em um processo de 

trabalho específico, operar sobre recursos na realização de finalidades perseguidas e 

postas para este processo produtivo. 

 

 

O autor classifica a tecnologia em dura, leve-dura e leve. A tecnologia dura, 

representada por material concreto como equipamentos, mobiliário do tipo permanente ou de 

consumo. A Tecnologia leve-dura, representada pelos saberes estruturados, como por 

exemplo, as disciplinas que direcionam a prática em saúde, como clínica médica, 

odontológica, epidemiológica entre outras. E a Tecnologia leve que se expressa como 

processo de produção da comunicação, das relações, de vínculo, autonomização, acolhimento, 

condutas que conduzem ao encontro do usuário com necessidades de ações de saúde (Merhy, 

1998). 

Para Merhy (1998, p.117): 

 

 

todo profissional de saúde de saúde, independente do papel que desempenha, como 

produtor de atos de saúde é sempre um operador de cuidado, isto é, sempre atua 

clinicamente e como tal deveria ser capacitado, pelo menos, para atuar no terreno 

específico das tecnologias leves [...] 

 

 

Nesse novo olhar para a saúde, a tecnologia leve, composta por quatro elementos 

fundamentais: acesso, acolhimento, vínculo e encontro de subjetividades, e autonomização, 

surgem para concretizar o cuidado humanizado. 

E a enfermagem é habilitada para exercer essa tecnologia, pois é a profissão que está 

diretamente envolvida com o indivíduo, que tem um olhar que respeita os valores da pessoa e 

tem a possibilidade de tornar terapêutica essa compreensão que se tem do indivíduo. 
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O acesso é a primeira barreira a ser vencida, é compreendido como um direito do 

cidadão ter acesso aos serviços de saúde. O acolhimento acontece em um espaço de escuta e 

responsabilização, permitindo a humanização das relações entre profissional e usuário. É 

neste espaço que o profissional utiliza sua principal tecnologia ‘o saber’, cuidando do usuário, 

porém, permitindo a esse usuário optar pela participação de dispor desse cuidado. Já o 

vínculo, implica compromisso e co-responsabilidade que vai se consolidando entre o 

profissional e o usuário no decorrer da utilização dos serviços em saúde. Esse componente 

amplia a eficácia das ações de saúde. E a autonomização se refere ao ‘processo intersubjetivo’ 

que põe em questão a produção da autonomia do usuário e a capacidade de gerir sua saúde 

(ibid, p.117). 

Devido ao olhar voltado para o respeito do ser humano, foi considerado importante, 

incluir o conceito de teóricas de enfermagem que valorizassem essa prática humanística de 

cuidado. Assim foi incluído, nessa perspectiva, o modelo de Paterson e Zderad que tem o 

diálogo como conceito central
 
e possibilita à enfermagem conciliar razão e sensibilidade, 

subjetividade e objetividade no ato de cuidar. 

 

3.4. Bases teorico-filosóficas da teoria humanística de Paterson e Zderad 

 

A Teoria da Prática da Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad, foi criada por 

duas enfermeiras no século 20 e sofreu influência da filosofia do existencialismo, que por sua 

vez, foi influenciada pela fenomenologia (PRAEGER, 2000). 

No existencialismo, os indivíduos, enfrentam possibilidades ao fazerem escolhas, que 

determinam a direção e o significado da vida de cada um. É uma abordagem filosófica para a 

compreensão da vida, da dimensão do ser humano. Tudo se dá nesta existência e não 

racionalmente. Cada ser humano enquanto ser existencial é singular. Já na fenomenologia, há 

a descoberta das essências dos fenômenos, a busca da compreensão ou do sentido de algo, de 

como se demonstra, como vivencia o mundo a partir da existência (PATERSON e ZDERAD, 

1988). 

Os conceitos adotados por Paterson e Zderad, além da influência do existencialismo, 

tem origem na enfermagem psiquiátrica, porém são conceitos aplicáveis em todos os cenários 

nos quais a enfermagem exerce sua função. Essa teoria propõe que as enfermeiras abordem a 

enfermagem consciente e deliberadamente como uma experiência existencial (PRAEGER, 

2000). É uma prática que não se opõem aos avanços tecnológicos, porém vai ao encontro dos 
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conceitos de tecnologia em saúde de Merhy, pois valoriza o desenvolvimento do potencial 

humano. 

Essa atitude auxilia na relação terapêutica entre o enfermeiro e a pessoa cuidada. Ao 

estabelecer um paralelo com a realidade do indivíduo com DA, o que se observa é que o 

enfermeiro deve entrar dentro do universo complexo desse idoso e de seu cuidador, 

compreender essa relação, seus questionamentos e valorizar suas ações cotidianas. 

Deve-se estar ciente de que o cuidado de um idoso com DA, de acordo com o 

Programa de Assistência aos Portadores da DA, desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde, 

além de reconhecer todos os direitos de cidadania, defesa e dignidade à vida deste idoso, 

apoia a criação de Centros de Referência responsáveis pelo diagnóstico, tratamento e pelo 

acompanhamento dos pacientes continuamente, além da orientação aos familiares e 

cuidadores das pessoas com DA. 

Porém, como esse processo ocorre de forma lenta e com muita dificuldade por 

diversos motivos, como por exemplo, falta de recursos humanos especializados e qualificados 

para que essas ações sejam colocadas em prática, a alternativa de estreitar a relação com o 

cuidador desse idoso e estender a atividades de estimulação cognitiva para domicílio, é uma 

ação importante, já que esta estimulação não deve ser interrompida ou realizada apenas uma 

vez na semana. 

Sendo as ciências naturais a base para a tecnologia pesada e as ciências 

comportamentais a base para a tecnologia leve, não física, este trabalho pelo próprio objetivo 

que é o de analisar a influência da intervenção cognitiva domiciliar realizada pelo cuidador, se 

situa como tecnologia leve-dura do cuidado em enfermagem. 

Dessa forma, este estudo se configura como tecnologia leve-dura, pois apesar de ser 

trabalho que envolve um saber estruturado, é uma estratégia de interação do cuidador com o 

idoso, o que valoriza o processo de relação entre eles. 

E a prática da enfermagem humanística permite aproximação da relação e a realização 

de um cuidado que valoriza a experiência, o sentimento, o diálogo entre os sujeitos. Na teoria 

da prática humanística “o homem é ser individual necessariamente relacionado com outro 

homem”. E é através desse relacionamento com o outro que ele se torna ser humano, troca 

informações, promove um encontro, cria oportunidades para fazer suas próprias escolhas. 

E para a saúde, esse pensamento também é igual. “A saúde é experimentada no 

processo de viver, de estar envolvido em cada momento.” Para Paterson e Zderad, ao 

relacionar-se com os outros, com autenticidade, “vir-a-ser”, está-se experimentando saúde 

(PATERSON e ZDERAD, 1988). E para a enfermagem, trabalhar nessa perspectiva, permite 
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ao indivíduo ampliar as possibilidades de escolhas responsáveis, pois possibilita que os 

mesmos busquem resposta para sua condição humana. 

Para executar a enfermagem humanística, as autoras sugerem três conceitos: Diálogo, 

Comunidade e a Enfermagem Fenomenológica. 

 

 

Ao juntar-se através do diálogo, é formada uma comunidade pela qual a 

enfermagem luta para nutrir e confortar. O modelo que deve vir à mente é um 

modelo visual prontamente acessível a partir das muitas experiências de vida da 

pessoa. Os conceitos que formam essa teoria devem gerar figuras mentais de pessoas 

como as conhecemos - pessoas tocando-se, ouvindo, rindo, chorando, contemplando, 

participando do mundo do dia-a-dia. Uma apreciação da importância das pessoas 

para nós mesmos e para aqueles com quem trabalhamos pode proporcionar o modelo 

de enfermagem humanística (PRAEGER, 2000). 
 

 

Nesse sentido, as teóricas propõem cinco fases metodológicas, com o intuito de 

descrever a compreensão da prática de enfermagem estudada. Essas fases devem ser 

observadas no processo de praticar o cuidado da enfermeira junto ao outro, o cliente, o 

paciente. São elas: preparação da enfermeira para vir a conhecer; o conhecimento intuitivo do 

outro pela enfermeira; enfermeira conhecer o outro cientificamente; enfermeira sintetiza 

complementarmente outros conhecimentos, e por último a fase da multiplicidade.  

Na primeira fase, a de preparação conhecedora da enfermeira para vir a conhecer, a 

enfermeira prepara-se para ser uma pessoa aberta às experiências, ter sua própria visão de 

mundo e aceitar a estrutura perceptiva de outro, e dessa forma ampliar suas possibilidades de 

conhecimento acerca da situação dos clientes. Para isso Paterson e Zderad sugerem que a 

enfermeira necessita ter contato com literatura, artes, teatro e terapia de conhecimento 

pessoal, enfim, qualquer obra que inclua reflexão, contemplação e compreensão do ser, para 

assim possuir sensibilidade acerca da condição humana (PATERSON e ZDERAD, 1988; 

PELZER, 2005). 

Conhecer o objeto, antes de ser estudado é vital para estabelecer o relacionamento do 

profissional com o usuário. Neste estudo, esse conhecimento prévio, foi realizado diante das 

experiências acumuladas que os pesquisadores têm das participações em anos anteriores em 

atividades de extensão, pesquisa, ensino, docência com os usuários do local onde a coleta de 

dados foi realizada. Ao reunir diversas informações sobre os idosos com demência de 

Alzheimer e seus cuidadores, foi possível conhecer melhor o grupo estudado. Essa fase foi 

apresentada nos itens 4.2.1. e 4.2.2. que correspondem ao local e sujeitos de estudo. 

O conhecimento intuitivo do outro pela enfermeira, corresponde à segunda fase 

proposta por Paterson e Zderad, e compreende na relação Eu-Tu, que a enfermeira deverá ver 
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o outro com singularidade, através dos olhos do outro, respondendo aos seus chamados, com 

presença autêntica do indivíduo. Paterson e Zderad sugerem que a enfermeira deve partir de 

uma situação sem preconceito, ser imparcial, ser capaz de captar intuitivamente, detalhes sutis 

da interação humana. Praeger (2000) acrescenta que conhecer o outro intuitivamente exige 

estar “dentro” do outro, no ritmo das experiências do outro, o que presume uma abordagem 

fenomenológica de estar aberto ao significado da vivência do outro. Este modo de relacionar-

se, característico de uma relação Eu-Tu, enquanto movimento em direção ao outro ser, faz 

com que a enfermeira esteja na mesma arena que os demais. 

Nesse contexto o local onde é desenvolvida a atividade de estimulação cognitiva com 

o idoso com DA, é um espaço no qual a enfermeira deixa fluir o diálogo a partir dos 

depoimentos dos cuidadores durante as oficinas de informação, e também durante as visitas 

em domicílio, durante a realização do estudo, permitindo o desenvolvimento da temática. As 

diversas formas de expressão verbal e não verbal dos cuidadores, acompanhadas de maior ou 

menor conteúdo emocional, estimulam o conhecimento intuitivo na relação estabelecida no 

encontro com o cuidador. Quando os familiares cuidadores expõem as angústias, frustrações e 

cansaço decorrentes de demandas advindas do cuidar, a enfermeira pode interagir de forma 

especial com eles no intuito de ajudá-los e confortá-los, olhando e ouvindo com respeito e 

consideração, propiciando um ambiente agradável e acolhedor. 

Nesta fase, foi realizada maior aproximação aos sujeitos do estudo, através do 

encontro em domicílio, entrevista de caracterização dos sujeitos, realização de palestra de 

orientação sobre a DA como forma de ampliar o conhecimento do cuidador, informando as 

principais características da doença e sobre as formas de tratamento e estimulação cognitiva 

em domicílio. 

Na terceira fase, conhecida como a enfermeira conhecer o outro cientificamente, a 

enfermeira reunirá o conhecido intuitivo para conceitualizar a experiência. Neste momento ela 

irá: analisar, refletir, comparar, relacionar, interpretar, denominar, contrastar e categorizar, 

buscando relação entre o que ela observou e o que ela reuniu de dados para comprovar. Para 

alcançar essa meta a enfermeira necessita ter pensamento crítico, acerca da experiência 

observada. Diante desse exercício reflexivo, a enfermeira considera as relações entre os 

componentes, formando uma visão importante para a realidade da enfermagem. Diante da 

multiplicidade e complexidade envolvida na experiência de cuidar de idoso com doença de 

Alzheimer, a enfermeira pode colocar-se como parte ativa, dando-se inclusive a conhecer, 

deixando emergir sentimentos, expectativas, visão de mundo, como ser-humano e ser-

enfermeira diante de uma realidade que faz parte da sua vivência. Essa corresponde à fase o 
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momento em que os idosos foram acompanhados ‘cientificamente’, através da replicação dos 

testes para rastrear o comprometimento cognitivo do idoso, observação participante para 

acompanhar e auxiliar os cuidadores na execução das atividades de estimulação em domicílio. 

Esta outra fase, a enfermeira sintetiza complementarmente outros conhecimentos, é 

quando a enfermeira irá comparar e sintetizar as várias situações vivenciadas para formular 

uma visão mais completa dessa realidade. Neste momento, o profissional usa a experiência 

pessoal e os fundamentos teóricos de educação e da prática para poder colocar a situação 

clínica em perspectiva. Esta fase corresponde à etapa de discussão dos dados coletados no 

estudo e está descrita junto à terceira fase citada acima, no Capítulo 6. 

Por fim, vem a fase da multiplicidade, quando ocorre na enfermeira a sucessão em 

seu íntimo à unidade paradoxal. Neste ponto, a enfermeira ultrapassa os dados obtidos, 

formula suas conclusões sobre a realidade que foi estudada. É o momento de abstração, com 

desdobramento das múltiplas realidades para formação de um novo conceito, que compreende 

velhas e novas verdades que não se contradizem. O paradoxo, segundo Praeger (2000, p. 247) 

está no fato de que a “enfermeira inicia com uma noção geral, uma captação intuitiva sobre a 

situação, depois a estuda, compara, contrasta e sintetiza para chegar a uma conclusão que tem 

significação para todos: um constituinte descritivo teórico de enfermagem”. Diante de tal 

situação a enfermeira deve refinar a refinar os dados que foram observados (fase intuitiva), os 

dados que foram testados (fase científica), e alcançar a verdade, ultrapassar barreiras (fase da 

multiplicidade). Esta fase corresponde à fase de considerações finais do estudo. 

No âmbito da atividade de estimulação cognitiva em domicílio, que segue a linha 

humanística, pretendeu-se com sua formação agregar pessoas vivenciando a mesma situação-

ser familiar de idoso com DA, constituindo-se na instância que oferece apoio, promotora de 

estratégias para modificar o contexto problemático em que se encontram e assim poderem 

seguir em frente. A diversidade dos vínculos familiares, a heterogeneidade das manifestações 

da doença de Alzheimer, as percepções individuais de cada familiar e suas trajetórias 

enquanto cuidadores, podem evidenciar um cenário complexo e multifacetado. 
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CAPÍTULO IV: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.6. Delineamento do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. O tipo de estudo 

escolhido foi o estudo de caso, modalidade utilizada em muitas situações, com intuito de 

compreender fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e 

relacionados (YIN, 2010). Consiste na observação detalhada de um contexto ou indivíduo 

específico, e pretende-se chegar à totalidade, atingir a população que faz parte do caso 

estudado. 

Sendo uma pesquisa descritiva, na qual “os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, [...] sem a interferência do pesquisador” 

(ANDRADE, 2001, p.124). Leopardi (2001) complementa, ao dizer que a pesquisa descritiva 

caracteriza-se pela necessidade de explorar uma situação desconhecida, em que há o desejo de 

conhecer. 

A abordagem qualitativa é adequada ao referido estudo, pois de acordo com Deslandes 

(2002, p. 21), é aquela capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade 

como inerente aos atos, às relações e às estruturas sociais. E assim, vai ao encontro de 

questões muito particulares e complexas necessitando de uma investigação mais aprofundada 

e minuciosa. Há uma preocupação com um nível da realidade que não pode ser quantificado. 

Há um trabalho com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes do indivíduo ou do grupo em estudo. 

Dessa forma, ao pensar em responder às questões desta pesquisa, a escolha deste tipo 

de abordagem e do Estudo de caso como caminho metodológico ocorreu na medida em que se 

pretendeu investigar um fenômeno contemporâneo, dentro do seu contexto da vida real, útil 

para investigar questões singulares (YIN, 2010; LUCDKE; ANDRÉ, 2005). 

Existem ao menos quatro aplicações diferentes para o Estudo de Caso: explicar, 

descrever, ilustrar e explorar. Cada uma tem sua importância dependendo da questão em 

estudo. 

 

 

O mais importante é explicar os presumidos vínculos causais nas intervenções da vida 

real que são demasiado complexos para as estratégias de levantamento ou 

experimentais. Uma segunda aplicação é descrever uma intervenção e o contexto da 

vida real no qual ela ocorreu. Em terceiro lugar, os estudos de caso podem ilustrar 



46 

 

 

determinados tópicos em uma avaliação, novamente em um modo descritivo. Em 

quarto lugar, a estratégia de estudo de estudo de caso pode ser usada para explorar as 

situações em que a intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto 

de resultados (YIN, 2010 p. 41). 

 

 

Com destaque, a aplicação do Estudo de caso que atendeu os objetivos deste estudo foi 

descrever uma intervenção, neste caso, a estimulação cognitiva em idosos realizada pelo 

cuidador em domicílio, e assim avaliar a influência dessa ação no cotidiano desse idoso e das 

pessoas que o cercam, como seus cuidadores. 

Para Yin (2010, p.49), o Estudo de Caso é composto por cinco elementos: questões do 

estudo; proposições; unidades de análise; lógica que une os dados às proposições; e critérios 

para interpretar as constatações. 

O primeiro componente, questão do estudo, já foi definido no primeiro capítulo deste 

relatório, buscando atender ao método de Estudo de Caso, a questão que se formulou foi 

“quais as influências da estimulação cognitiva no idoso com doença de Alzheimer realizada 

pelo cuidador em domicílio?”. 

O segundo componente, proposições do estudo, também foi definido no Capítulo I, e 

corresponde aos objetivos criados para responder a questão norteadora do estudo. Já o terceiro 

componente, unidade de análise, corresponde ao caso propriamente dito (YIN, 2010). Está 

relacionado com o problema fundamental que é o Estudo de caso. O Estudo de caso clássico, 

o “caso” propriamente dito, como chamado por Yin (2010, p.51) “pode ser um indivíduo, [...] 

mas também pode ser algum evento ou entidade” quando se pretende realizar um estudo 

particular sobre decisões, programas, processo de implementação e mudança organizacional.  

A Unidade de análise estudada é a utilização da estimulação cognitiva ao idoso com 

DA realizada pelo cuidador em domicílio. A seleção da unidade de análise e justificativa de 

sua singularidade ocorre em decorrência de a estimulação cognitiva em domicilio ser um 

programa raro, uma vez que há poucos espaços em saúde que promovem esse tipo de cuidado 

ao idoso e seu cuidador. 

O quarto e quinto componentes, lógica que une dos dados às proposições e critérios 

para interpretar as constatações, indicam como o estudo será analisado. Corresponde a parte 

de técnica de coleta de dados e de análise desse conteúdo e foram descritas de forma mais 

detalhada nos itens 4.3. e 4.5. deste estudo. 
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4.7. Trajetória do estudo à luz da teoria humanística 

 

A teoria humanística de Paterson e Zderad não é um método de pesquisa, porém seus 

conceitos e constructos serão base para desenvolvimento da coleta de dados e análise do 

conteúdo coletado. Dessa forma, torna-se fundamental descrever de forma detalhada as fases 

propostas pelas teóricas para o desenvolvimento de sua metodologia. 

Como citado anteriormente, no Capítulo III, item 3.2., a metodologia para o 

desenvolvimento da teoria humanística de Paterson e Zderad, é dividida em cinco fases, e 

estas foram desenvolvidas, conforme a etapas da metodologia iam sendo aplicadas. 

1ª e 2ª fases- A preparação conhecedora da enfermeira para vir a conhecer e 

conhecer o outro intuitivamente. Essas fases compreendem conhecer o cenário do estudo, os 

sujeitos, suas necessidades, os hábitos de vida, cultura, enfim entrar no mundo dos sujeitos 

estudados. Essas fases encontram-se descritas nos itens: 4.2.1. Local do estudo; 4.2.2. Sujeitos 

do estudo, e depois discutidas na primeira etapa de análise e discussão dos dados. 

3ª fase- A enfermeira conhece o outro cientificamente, será apresentado com os 

resultados dos testes e observações; 

Nesse contexto o local onde é desenvolvida a atividade de estimulação cognitiva com 

o idoso com DA, é um espaço no qual a enfermeira deixa fluir o diálogo a partir dos 

depoimentos dos cuidadores durante as oficinas de informação, e também durante as visitas 

em domicílio, durante a realização do estudo, permitindo o desenvolvimento da temática. 

Nesta fase, foi realizada maior aproximação com os sujeitos do estudo, através do 

encontro em domicílio, entrevista de caracterização dos sujeitos, realização de palestra de 

orientação sobre a DA como forma de ampliar o conhecimento do cuidador, informando as 

principais características da doença e sobre as formas de tratamento e estimulação cognitiva 

em domicílio. 

4ª fase- Enfermeira sintetizando complementarmente outros conhecimentos, e 

corresponde à discussão dos dados apresentados no capítulo VI. 

5ª fase- Multiplicidade estará sendo contemplada nas considerações finais do estudo. 

 

4.7.1. Local do estudo 

 

O local escolhido para realização da pesquisa foi o Programa “A Enfermagem na 

Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores da Universidade Federal Fluminense 
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(EASIC/UFF)”, que funciona em um prédio na Avenida: Jansen de Melo, nº174, no Centro de 

Niterói/RJ. 

Dentro deste programa são desenvolvidas atividades diversas na atenção ao idoso 

saudável e portadores de doenças crônicas e degenerativas, sendo referência para atendimento 

de enfermagem aos idosos com demência. Tem-se a participação de diversos profissionais de 

outras especialidades, como: Neurologia, Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição e outros. 

O Programa também funciona junto a ações realizadas no Hospital Universitário 

Antônio Pedro, considerado com centro de referência em assistência a saúde do idoso, e 

principalmente no que se refere ao idoso com DA (BRASIL, 2002). 

Ao todo, no Brasil, somam-se 17 centros de referência em assistência a saúde do 

idoso, o que é considerado escasso, em vista do aumento da demanda de assistência que essa 

população requer atualmente (BRASIL, 2002). As ações de todos esses profissionais, em 

conjunto, promovem a integração do idoso em tudo que o cerca: sua família, seus amigos, seu 

ambiente de trabalho, respeitando sempre as limitações que cabem a essa fase da vida, e 

contribuindo para que tanto o idoso quanto familiar e/ou cuidador compreendam melhor o 

processo do envelhecimento. 

A enfermagem, no programa, realiza diversas atividades como: consultas de 

enfermagem ao idoso, consulta de enfermagem ao cuidador, grupo de cuidadores de idosos, 

palestras para orientação e informação de cuidadores de idosos com demência, oficinas 

terapêuticas com idosos com demência, oficinas de informação e atenção aos cuidadores 

desses idosos e visita domiciliar. Vale ressaltar que todas essas atividades se articulam com 

ensino, projetos de pesquisa e extensão do curso de enfermagem e outros. 

As oficinas terapêuticas para os idosos com demência ocorrem uma vez por semana. 

Esse tipo de trabalho foi introduzido pela primeira vez em 1987, no Programa Interdisciplinar 

de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal Fluminense pela professora e doutora 

Vilma Duarte Câmara (CAMARA et.al., 1998). Dentro do Programa de Enfermagem 

(EASIC) é utilizada desde 1998 até. Atualmente, são poucos espaços que desenvolvem esse 

trabalho, por diversos motivos, como por exemplo, escassez de profissionais capacitados e 

falta de espaço para realizar tal trabalho, por isso esse tipo de estudo é um caso singular, 

característica essencial do Estudo de caso. 

A duração das oficinas terapêuticas aos idosos com demência e seus cuidadores é de, 

aproximadamente, duas (02) horas, conforme o modelo proposto por Vilma Duarte Câmara 

(CAMARA, et.al., 2009). Concomitante e em sala separada, também ocorre atividades de 

orientação, suporte e apoio aos cuidadores que acompanham os idosos participantes das 
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oficinas. Os cuidadores recebem informações a respeito da doença, tratamento, estratégias que 

facilitem o dia a dia, falando sobre suas dificuldades em cuidar de uma pessoa com demência 

e dos problemas emocionais que a situação gera e atividades de lazer visando minimizar o 

estresse. 

O encaminhamento do idoso para as oficinas terapêuticas ocorre durante a consulta de 

enfermagem, após avaliação da memória e das capacidades funcionais através de testes 

preconizados pelo Caderno de Atenção Básica de Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, os 

quais serão citados e explicados adiante. Além disso, os idosos e seus cuidadores são 

encaminhados por diversos profissionais do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e 

pela rede municipal de saúde dos municípios do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro, que 

corresponde à cidade de Niterói. 

Nas oficinas tem-se a participação de enfermeiros docentes da UFF e discentes da 

graduação e pós-graduação de enfermagem da Universidade além de discentes de outras 

escolas de enfermagem. A inserção do enfermeiro nesta oficina é importante, pois contribui 

para novos olhares na atenção ao idoso com demência e seus cuidadores. Para Souza et.al. 

(2008, p.589), o enfermeiro dentro da oficina de estimulação cognitiva, “pode contribuir para 

otimização das funções cognitivas”, minimizando os problemas de comportamento e melhoria 

do funcionamento global deste idoso, além de minimizar o estresse de quem cuida deste 

idoso. 

Foi então neste sentido que se elaborou este estudo considerando a participação do 

enfermeiro enquanto profissional que pode propor tecnologias que contribuam com a 

melhoria da qualidade de vida do idoso com demência e seus cuidadores. 

 

4.7.2. Sujeitos do estudo 

 

Participam da Oficina Terapêutica aproximadamente treze (13) idosos e seus 

respectivos cuidadores. Quando falamos de idosos com demência é importante lembrar que 

cada um possui características diferentes, e que precisam ser trabalhadas na oficina de acordo 

com a necessidade do idoso. E quando falamos de cuidadores, eles sempre trazem diversos 

questionamentos e buscam, além de esclarecer essas dúvidas com o profissional do dia, 

permutar informações entre si. 

Os idosos e seus cuidadores foram convidados para participar do estudo nos dias que 

em são realizadas as oficinas de Estimulação Cognitiva e das Oficinas de Informação e 

Atenção aos Cuidadores do Programa EASIC/UFF, e lhes foi explicado os objetivos da 
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pesquisa. Entretanto, fizeram parte desta pesquisa 05 (cinco) idosos e seus respectivos 

cuidadores após terem sido aplicados os critérios de inclusão e exclusão, apresentados abaixo. 

Assim, vale ressaltar que todos os cinco (05) idosos e seus respectivos cuidadores 

aceitaram participar do estudo. Ambos assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE A, p.101). O termo continha informações sobre as etapas do estudo, 

objetivos do estudo, tempo de pesquisa e a garantia de que seu anonimato seria preservado. 

Neste momento, também foi agendada a primeira visita no domicílio do idoso para entrevista. 

 

4.7.3. Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

 

Os participantes do estudo foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão e exclusão: 

 

Critérios de Inclusão 

Do idoso: 

- Idoso com diagnóstico de provável doença de Alzheimer
1
. 

- Obter uma pontuação no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) compatível com o 

quadro de déficits cognitivos associada à demência nas fases leve ou moderada, de 

acordo com seu grau de escolaridade. 

- Idoso que utiliza medicação para demência. 

 

Do cuidador:  

-O cuidador familiar e ou cuidador formal. 

-O cuidador que exerce o cuidado desse idoso a mais de um mês, visando à maior 

integração desse idoso com o cuidador. 

-O cuidador que é o responsável direto pelos cuidados ao idoso; 

- O cuidador capaz de ler e compreender as atividades propostas pelo pesquisador; 

-O cuidador que aceitar participar da intervenção assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Critérios de Exclusão 

                                                 
1
 A comprovação de DA somente pode ser feita, hoje em dia, com exame post mortem, por isso através de dados 

clínicos e por exclusão de outras patologias, se deduz um quadro de provável DA (LAKS; MARINHO; 

ENGELHARDT In: BOTTINO; LAKS; BLAY, 2006). 
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Do idoso: 

- Idoso que não compareça pelo menos duas (02) vezes por mês nas oficinas; 

- Idoso em que a medicação para a demência for suspensa no período da intervenção 

proposta; 

- Idoso que preencha quadro de déficits cognitivos associados à depressão, delirium e 

outros transtornos psiquiátricos ou que apresentem quadro compatível com a demência 

fase grave; 

 

Do cuidador: 

-O cuidador que for trocado no período da intervenção. 

 

4.7.4. Aspectos éticos 

 

Vale ressaltar que para atender aos princípios éticos, a pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal 

Fluminense e foi aprovada, sob protocolo nº 214/10 (ANEXO A, p.145).  

A pesquisa só deu início após a aprovação, e executada, após consultar o idoso e seu 

responsável quanto ao desejo de participarem do estudo, e depois da sua aquiescência, os 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a 

Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

A presença de um responsável junto ao idoso, mesmo sendo este maior de idade, se 

torna obrigatória neste caso, conforme especificado na Resolução nº196/96, Capítulo IV, 

parágrafo 3, item a), em que, “sujeitos em situação de substancial diminuição em suas 

capacidades de consentimento [...]”, e neste caso sua doença leva a esta situação, fazendo com 

que ele perca total poder de decisão (BRASIL, 1996). 

Assim, “deverá haver justificação clara da escolha dos sujeitos da pesquisa” [...]“sem 

suspensão do direito de informação do indivíduo, no limite de sua capacidade”. Lembrando 

também que é necessário o consentimento de ambos, idoso e cuidador, um vez que o cuidador 

é peça fundamental para andamento da pesquisa. Então o cuidador precisa estar de acordo, e 

concordar em implementar a atividade de estimulação em domicílio, após ser treinado pelo 

pesquisador. 

Para manter o anonimato, os idosos foram identificados pela letra I seguido de um 

número de acordo com a ordem da entrevista para caracterização dos sujeitos a saber: I1, I2, 
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I3, I4 e I5. O cuidador foi identificado pela letra C e pelo número correspondente ao seu 

idoso, que corresponde a: C1, C2, C3, C4 e C5. 

 

4.8. Coleta dos dados 

 

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

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

cognitiva e os testes que avaliaram a função cognitiva do idoso. 

 

 

4.8.1. Etapas do estudo 

 

4.8.1.1. Auxiliares da pesquisa 

 

Participaram como auxiliares da pesquisa 03 (três) acadêmicos de enfermagem, 

bolsistas do programa Enfermagem na Atenção na Saúde do Idoso e seus Cuidadores-EASIC 

(EASIC). No momento do convite para participar do estudo, os acadêmicos foram 

esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa, metodologia e etapas do estudo. Os acadêmicos 

foram solicitados para participarem da pesquisa, pois, os mesmos conhecem os idosos e os 

cuidadores que participaram do estudo e também realizam atividades de estimulação 

juntamente com os docentes e os profissionais que são responsáveis pelas atividades. Mesmo 

assim, foram orientados pela pesquisadora para realizarem as atividades. Receberam os 

instrumentos de coletas de dados, em que lhes foi explicado item por item. Além das 

atividades no cenário da pesquisa, os acadêmicos transcreveram e digitaram as observações 

feitas no decorrer do estudo. 

Todos os acadêmicos foram acompanhados do pesquisador responsável, no momento 

do primeiro encontro com os idosos e o cuidador, para esclarecimentos e eventuais dúvidas,  

realização das atividades, coleta de dados da observação, como lidar com os questionamentos 

do cuidador. 

 

4.8.1.2. Palestra de orientação com os cuidadores 

 

Após seleção dos 05 (cinco) idosos participantes do estudo, seus respectivos 

cuidadores foram convocados para uma palestra a ser realizada no dia e horário da oficina 
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terapêutica, às terças-feiras, para esclarecer alguns aspectos sobre a doença e enfatizar a 

importância da participação do cuidador nas atividades de estimular tanto na oficina quanto 

em domicílio. Foram abordados assuntos como: 

- noções básicas sobre o processo demencial ao cuidador de idosos com demência 

(tipos de demência; principais manifestações clínicas; formas de tratar a demência); 

- benefícios da estimulação cognitiva para o idoso com demência (noções básicas da 

estimulação cognitiva); 

- formas de realizar a estimulação cognitiva em ambiente domiciliar (ilustração e 

exposição práticas de formas de estimulação cognitiva em domicílio); 

Foi entregue ao cuidador, no final da palestra, um guia de instruções sobre as 

principais características da doença, como lidar com isso no dia a dia e dicas para realização 

dessas atividades em domicílio. Esse guia foi lido junto aos cuidadores para esclarecer 

eventuais dúvidas (APÊNDICE D, p.108). 

Ao final o cuidador foi instruído sobre as etapas da pesquisa, salientando a 

importância de comparecer constantemente às oficinas, e evitar faltas. Foi agendado nesse dia, 

o primeiro encontro em domicílio, para o início da aplicação das atividades de estimulação 

cognitiva. Para cada idoso foi marcado uma data específica. 

 

4.8.1.3. Abordagem dos sujeitos 

 

A entrevista foi realizada no domicílio do idoso. É fundamental que o profissional da 

saúde busque conhecer o cuidador, o seu contexto social, cultural e histórico. Assim, nesta 

pesquisa faz-se necessário conhecer o idoso e seu respectivo cuidador. 

Na entrevista realizada na casa do idoso, foi aplicado um formulário para identificação 

de dados pessoais, situação clínica, condições de saúde do idoso. Quando o idoso tinha 

alguma dificuldade de responder, o próprio cuidador confirmava a informações. Para o 

cuidador foi também realizada entrevista, neste mesmo momento, também através de 

formulário com os dados de identificação pessoal, condições sociodemográficas, econômicas 

e cuidados prestados ao idoso (APÊNDICE B, p. 102). 

O Formulário é a técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 

previamente elaboradas e anota as respostas (GIL, 2007). Há que se considerar, que na 

aplicação do formulário o pesquisador está presente e é ele mesmo que registra as respostas. 

Assim, no que se refere aos idosos participantes do estudo foi possível identificar que, 

em relação ao sexo, o número de idosos do sexo feminino sobressaiu, houve quatro idosas e 



54 

 

 

apenas um idoso. Quanto à idade, dois idosos estavam na faixa etária de 71-80 anos e dois 

idosos na faixa etária de 81-90. Em relação à escolaridade, um é analfabeto, dois possuíam o 

ensino fundamental incompleto, um possuía o ensino fundamental completo e um possuía 

ensino superior. Para a situação conjugal, três eram viúvos e dois eram casados. Apenas dois 

(02) idosos eram aposentados. 

Em relação ao número de pessoas que residiam no mesmo local do idoso a entrevista 

apontou que três idosos moravam com apenas 01 pessoa, um idoso dividia o espaço com mais 

de 02 pessoas e um idoso residia sem o familiar, tendo duas cuidadoras formais que 

acompanhavam suas atividades, estas se revezavam entre turnos (dia e noite) no cuidado a 

esta idosa. 

Com relação ao tempo de doença, tivemos uma idosa entre um a cinco nos, três idosos 

entre seis a 10 anos e um idoso com diagnóstico da doença de Alzheimer há mais de 11 anos. 

No que diz respeito à medicação utilizada, foi confirmado que três idosos utilizavam 

rivastigmina e dois idosos memantina. E os cinco idosos utilizavam outras medicações não 

diretamente relacionadas à demência, principalmente os anti-hipertensivos. Vale ressaltar que 

os dois idosos que utilizavam a memantina faziam o seu uso associado à donepezida e 

galantimina. Já em relação a patologias associadas, três apresentam Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), o restante (dois) não possuía outras doenças associadas ao processo 

demencial. 

No que se refere aos cuidadores foram levantadas questões como: como: 

sociodemográficas, socioeconômicas, de condição de saúde e dos cuidados prestados. E foi 

possível notar que quanto à idade, 1 (um) cuidador possuía entre quatro a 50 anos de idade,  3 

(três) cuidadores entre 51 a 60 anos, e 01 (um) cuidador entre 61 a 70 anos de idade, já sendo 

considerado idoso, segundo a Política Nacional de Saúde do Idoso (BRASIL- PORTARIA N
o
 

1.395, 1999). 

Com relação ao sexo concluiu-se que a maioria dos cuidadores é do sexo feminino, 

com o equivalente a quatro mulheres e um homem, o que aponta para o predomínio de 

cuidadores do sexo feminino, comprovando a função da mulher como cuidadora da família. 

Em relação à situação conjugal, há três cuidadores casados e dois cuidadores 

divorciados. Não há relatos de que algum cuidador tenha se separado de seu (sua) parceiro (a), 

para tomar conta de seu familiar. Com relação ao grau de parentesco, três são filhos, neste 

caso todos do sexo feminino, um é cônjuge o que vem a ser o marido, único cuidador do sexo 

masculino no estudo, um cuidador que não possuía laços cosanguíneos, que é o cuidador 

formal. 
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Já em relação à escolaridade, todos possuíam mais de oito anos de estudo. E, relação à 

profissão/ocupação, todos os cuidadores possuíam outras atividades além de cuidar do idoso. 

Todos os cinco estavam envolvidos com tarefas domésticas e dois deles eram profissionais 

liberais. Sendo a maioria desses cuidadores, membros da família, a maioria deles abriram mão 

de suas ocupações ou se anteciparam para pedir aposentadoria, a fim de assumir os cuidados 

do idoso com demência. 

Enfim com relação à divisão dos cuidados ao idoso com outra pessoa, a maioria deles 

assume o cuidado sozinho. Isso é comum, uma vez que é muito difícil lidar com esse idoso 

em fase demencial. Há certa negação da DA, por demais membros da família, e na maioria 

das vezes, apenas um familiar assume o papel de cuidador, tornando-se uma tarefa árdua e 

conflituosa. Mesmo quando o cuidador é formal, a tarefa de cuidador do idoso fica 

comprometida caso esse cuidador seja o único a prestar cuidado a esse idoso em processo 

demencial. 

 

4.8.1.4. Encontro em domicílio do profissional com o idoso e cuidador 

 

Neste primeiro encontro no domicílio, também foram aplicados os testes: Mini exame 

do estado mental (ANEXO B, p.146), Escala de Katz (ANEXO C, p.147), Escala de Lawton 

(ANEXO D, p.148), TESTE DO RELÓGIO e TESTE DA FLUÊNCIA VERBAL. 

A primeira bateria dos testes foi aplicada antes da primeira intervenção das atividades 

de estimulação cognitiva, no momento do primeiro encontro em domicílio, chamado neste 

estudo de Pré-Teste, e na sequência os demais testes foram aplicados: ao final do primeiro 

mês (Pós-1), ao final do segundo mês (Pós-2) e ao final do terceiro mês de estimulação (Pós-

3). 

Abaixo uma breve explicação sobre cada um dos testes: 

 

Mini exame do estado mental (MEEM) 

 

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

equipe em 1975, traduzido e adaptado para a população brasileira por Bertolucci em 1994 

(FOLSTEIN, 1975; BERTOLUCCI, 1994). É rápido (duração de 10-15 minutos) e de fácil 

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

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

memória imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, 
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escrita e cópia de desenho) o faz de maneira superficial. Apesar de não servir para 

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

profundamente. 

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

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

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

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

quadro demencial (BRUCKI, 2003).  

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

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

neuropsicológica específica. 

 

Escala de Katz 

 

O Índex de Independência nas Atividades Básicas de Vida Diária de Sidney Katz, 

criado em 1963, é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar o desempenho do idoso 

em realizar suas atividades de vida diária. Esta escala avalia a independência do idoso em seis 

funções (banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação) 

classificando os idosos em independentes ou dependentes em cada função (KATZ et.al., 

1963). 

Segundo Katz & Akpom
2
 apud Duarte, Andrade e Lebrão (2007) haveria uma 

regressão ordenada como parte do processo fisiológico de envelhecimento, em que as perdas 

funcionais caminhariam das funções mais complexas para as mais básicas, enquanto as 

funções mais básicas e menos complexas poderiam se retidas por mais tempo. 

A escala mostra-se útil para evidenciar a dinâmica da instalação da incapacidade no 

processo de envelhecimento, estabelecer prognósticos, avaliar as demandas assistenciais, 

determinar a efetividade de tratamentos além de contribuir para o ensino do significado de 

“ajuda” em reabilitação (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

A pontuação na Escala de Katz varia através de letras, em que A significa que o idoso 

está independente em todas as atividades e G significa que o idoso está totalmente 

dependente. 

 

                                                 
2
 Katz S, Akpom CA. A measure of primary sociobiological functions. Int J Health Serv. 1976; 6(3):493-508. 
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Escala de Lawton 

 

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

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

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

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

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

como na escala de Katz (BRASIL, 2006c). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuidados específicos para suas limitações. 

 

Teste do Desenho do Relógio (TDR) 

 

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

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

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

também é variada. Utilizou-se a pontuação proposta originalmente por Sunderland et al., que 

consiste numa escala de pontuação de 0 (zero) (relógio totalmente incorreto ou inexistente) a 

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

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

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

relógio com todos os números; e Pedir para colocar os ponteiros marcando 2h45min”. 

-Pontuação 10 a 06 (Relógio e números estão corretos):  

10-Hora certa; 

09-Leve distúrbio nos ponteiros (p.ex.: ponteiro das horas sobre o 2); 

08-Distúrbios mais intensos nos ponteiros (p.ex.: anotando 2h20min.); 
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07-Ponteiros completamente errados; 

06-Uso inapropriado (p.ex.: uso de código digital ou círculos envolvendo 

números); 

- Pontuação de 05 a 01 (desenhos do relógio e dos números incorretos): 

05- números em ordem inversa ou concentrados em alguma parte do relógio; 

04- números faltando ou situados fora dos limites do relógio 

03- números e relógio não mais conectados e ausência dos ponteiros; 

02-algumas evidências de ter entendido as instruções, mas, o desenho apresenta 

vaga semelhança com um relógio; 

01 – não tentou ou não conseguiu representar um relógio. 

 

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

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

no país por Atalaia-Silva e Lourenço em 2008.  

Avalia habilidades vísuoespaciais, habilidades construtivas e funções executivas. O 

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

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

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

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

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

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

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

evidência preliminar de uma dificuldade com o planejamento. Na negligência unilateral, os 

números serão colocados apenas na metade do relógio. Pacientes com disfunção executiva 

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

 

Teste de fluência verbal 

 

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

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

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

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

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

conhecimento sobre o mundo, fatos, palavras, sem relação com o tempo de escolaridade. 
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Consiste em solicitar à pessoa idosa que diga em 1(um) minuto, o maior número possível de 

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

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

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

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

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

citados, desconsiderando as repetições de nomes da mesma classe (GROISMAN, 2004). 

Escores muito baixos associados aos outros testes de função cognitiva sugerem 

encaminhamento para avaliação neuropsicológica específica. 

 

4.8.1.5. Implementação das atividades de estimulação cognitiva 

 

As atividades de estimulação cognitiva ocorreram posteriormente à aplicação da 

primeira bateria desses testes, no período de agosto a outubro de 2011. 

As atividades de estimulação cognitiva em domicílio ocorreram em um período de 03 

(três) meses consecutivos e após o treinamento dos cuidadores para realização das atividades 

junto ao seu idoso. Esse treinamento foi realizado na ocasião da palestra e durante o primeiro 

encontro em domicílio. Foram agendadas doze (12) encontros em domicílio para o 

acompanhamento da implementação das atividades feita pelo cuidador, o equivalente a 01 

(um) encontro por semana e assim acompanhar a implementação da atividade durante todo 

período da pesquisa. 

Dando início as atividades de estimulação cognitiva com o idoso, foi entregue 

semanalmente, folhas com atividades de estimulação cognitiva voltada para atividades de vida 

diária (APÊNDICE F, p.110-144). 

O planejamento das atividades foi individual (um para cada idoso), baseado da 

detecção de deficiências e limitações desse idoso no seu dia a dia. O enfoque foi dado para 

estimulação do autocuidado desse idoso, que inclui atividades básicas de vida diária, como 

tomar banho, vestir-se, fazer sua higiene pessoal, comer, tomar medicação, preparar um 

alimento, atender um telefone, reconhecer dinheiro e comprar um determinado produto, entre 

outras. Ser independente para essas atividades significa manter por mais tempo a autonomia 

desse idoso. Por isso, a importância de realizar atividades que possam manter tal autonomia.  

Abaixo uma lista com as atividades que foram realizadas com os idosos: 
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ATIVIDADES 

 

DESCRIÇÃO 

Uso de calendário Solicitar que diga qual é o dia, mês, ano. Relembrar datas importantes 

(aniversariantes da família, feriados e datas importantes) 

 

Uso de relógio Com um auxílio de um relógio, solicitar que diga qual é o horário de 

cada atividade realizada no dia-a-dia 

 

Uso de telefone Estimular que mantenha o contato com pessoas que fazem parte da sua 

vida, seu convívio. 

 

Atividades de vida diária Treinar nomes de utensílios de cozinha, objetos de higiene pessoal, 

mobiliários da casa 

 

Reconhecimento de 

ambientes 

Dinâmica para memorizar os locais da casa, mobiliários de pertencem a 

cada local 

 

Estímulos a atividade 

criativas 

Como a realização de trabalhos manuais (Crochê, Tricô, Jardinagem, 

Costura) 

 

Estímulos a atividades de 

lazer 

Como fazer caminhada, natação, hidroginástica, Passear ao ar livre, 

praticar um esporte, ouvir música, dançar 

 

Atividades intelectuais Ler livros, jornais e revistas 

 

 

Foram sugeridas também atividades de interesse para o idoso, como: ler livros, jornais 

e revistas; praticar esporte, caminhada; participar de encontros familiares, religiosos, amigos  

antigos; ouvir música, dançar, escrever, com o intuito de proporcionar bem-estar ao idoso 

com demência, e de certa forma também estimular sua capacidade funcional, treino da 

memória, comunicação, entre outras. Esse tipo de abordagem foi escolhido, pois como citado 

por Câmara (2009, p.30), o importante é trabalhar no idoso seu ‘núcleo afetivo’, trazê-lo o 

mais próximo de sua realidade. “Importa não adaptar o paciente à técnica, mas sim o 

contrário, [...] resgatá-lo ou retardar o processo evolutivo de suas patologias”. 

Assim, as atividades preparadas, utilizaram como recursos figuras, identificação de 

objetos, planejamento das atividades do dia a dia do idoso, e assim trabalhar a atenção, 

organização do pensamento, uso do calendário e relógio para orientação do tempo e espaço, 

repetição e treinamento de alguma atividade que esse idoso apresentar dificuldade para 

realizar. Para montar as atividades de estimulação cognitiva foi realizada uma pesquisa de 

atividade e exercícios já realizados para esse grupo de idoso por outros profissionais. Foi feito 

seleção e adaptações de atividades já criadas por esses profissionais em estudos anteriores, e 

outras foram atividades foram criadas pelo pesquisador deste estudo. 

Quadro 02: Lista de atividades utilizadas para estimulação cognitiva em domicílio 
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Para acompanhamento da execução das atividades de estimulação em domicílio os 

idosos e seus cuidadores receberam visitas semanalmente, buscando saber quais foram às 

dificuldades na realização da atividade em domicílio, para tentar, dessa forma, intervir nos 

problemas apontados. Somente depois da intervenção o pesquisador distribuía novas 

atividades, explicando a mesma. 

A aplicação da atividade de estimulação cognitiva para o idoso em domicílio ocorreu 

com idoso seguindo o esquema abaixo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplificado no esquema acima, os sujeitos selecionados, participaram por 

três meses consecutivos do estudo, receberam a cada encontro, 03 (três) atividades de 

estimulação cognitiva para serem realizadas ao longo da semana. Uma vez por semana, o 

pesquisador realizou a visita para rastrear a execução das atividades de estimulação cognitiva 

em domicílio, dando suporte e orientação quando necessário. 

Para dar conta da avaliação do programa de atividades de estimulação cognitiva em 

domicílio, foi aplicada a técnica de observação participante. Na observação participante, o 

pesquisador “efetivamente participa da situação, inclusive intervindo, mudando, propondo”, o 

que foi compatível com este estudo, já que ao realizar visitas semanais, o pesquisador, estava 

A= 

 

1º mês 

0m 
PRÉ-TESTE 

2ºmês 3ºmês 

1m 
PÓS-I 

2m 
PÓS-II 

3m 
PÓS-III 

A= Grupo de idosos 

3m= terceiro mês de atividade de estimulação e reaplicação dos testes- PÓS-III 

2m= segundo mês de atividade de estimulação e reaplicação dos testes- PÓS-II 

1m= primeiro mês de atividade de estimulação e reaplicação dos testes- PÓS-I 

 

 

0m= início da atividade de estimulação  

Figura 1: Fluxograma do planejamento da implementação da atividade de estimulação 

cognitiva em domicílio e replicação dos testes de avaliação de déficits cognitivos 
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intervindo na execução das atividades, esclarecendo dúvidas e propondo mudanças 

(LEOPARDI, 2001). 

A cada visita era observado o contato do cuidador com o idoso, os aspectos subjetivos 

relacionados com o comportamento, atitude, sentimentos, expectativas do cuidador, diante da 

atividade proposta pelo estudo.  Como partes dessa técnica foram estabelecidas diálogos com 

os sujeitos, durante os encontros, com o intuito de buscar a interpretação destes para o que foi 

observado, e assim interpretar o cenário estudado também com o olhar do sujeito.  

A observação foi realizada durante os encontros semanais, com duração de uma hora 

cada. Tal observação foi registrada em um diário de campo (APÊNDICE E, p.109). Coube ao 

pesquisador sintetizar os temas mais relevantes para discussão. 

 

 

4.9. Tratamento dos dados 

 

Os dados coletados através do formulário de caracterização dos sujeitos foram 

transcritos em arquivos informatizados formato doc. e foram distribuídos em tabelas sob 

forma de estatística descritiva simples. 

Os resultados obtidos nos testes de avaliação da função cognitiva no decorrer dos três 

meses foram tabulados e apresentados sob forma de gráfico, para melhor ilustrar a evolução 

da função cognitiva do idoso no decorrer dos três meses. 

E os escritos nos diários de campo da observação participante foram transcritos para o 

computador no formato doc. 

 

 

4.10. Análise dos dados 

 

O procedimento de análise e interpretação dos achados inclui os resultados dos testes 

de avaliação das funções cognitivas do idoso e da observação participante.  

A análise dos dados provenientes dos resultados dos testes ocorreu a partir dos escores 

validados nos próprios testes, a saber:  

Para o MEEM: o idoso com ensino superior, o ponto de corte é considerado 26; para o 

idoso com cinco (05) anos ou mais de escolaridade, o ponto de corte é 18, e para idosos 

analfabetos o ponto de corte é 13. A partir dos dados levantados com os testes e analisados 

conforme citado no item 4.3.1.4., foi possível juntamente com os dados coletados na 
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entrevista, conhecer o nível de comprometimento cognitivo do idoso. A partir desta análise, 

foi possível aprimorar as atividades preconizadas e individualizar o cuidado prestado pelo 

enfermeiro e as orientações proferidas durante a estimulação domiciliar junto ao cuidador.  

As escalas de Katz, Lawton, Teste do relógio e Fluência verbal foram analisadas 

pautado nos resultados preconizados pelos mesmos e, a partir desta análise pode-se elaborar 

um plano de estimulação respeitando a especificidade de cada idoso. 

Os testes foram realizados mensalmente para acompanhar e detectar mudanças 

manutenção e/ou melhoras nas condições cognitiva do idoso. 

A observação participante foi utilizada para esclarecer dúvidas e acompanhar o 

cuidador na realização das atividades de estimulação cognitiva por ele desenvolvida. Assim, 

estas observações foram fundamentais para as intervenções do enfermeiro quanto à tecnologia 

da saúde proposta. Tais intervenções realizadas pelo enfermeiro foram pautadas, tendo em 

vista o pensamento de Merhy quando menciona que a tecnologia em saúde deve ter os 

seguintes elementos: acesso, acolhimento, vínculo, autonomização. Todas as atividades 

preconizadas para que o cuidador as realizasse foram elaboradas e acompanhadas, visando os 

elementos mencionados. 

De posse de todas as informações obtidas na coleta de dados, estes foram ordenados e 

organizados sistematicamente e interpretados à luz do referencial teórico-metodológica 

descrito acima, que abrange os conceitos de Tecnologia em Saúde e a Teoria de Enfermagem 

Humanística de Paterson e Zderad, para responder à indagação inicial sobre a possibilidade de 

ser desenvolvida uma tecnologia de cuidado em Enfermagem com foco na humanização, 

respeitando a relação desse idoso com seu cuidador. 

A análise propriamente dita seguiu os procedimentos da técnica de análise de 

conteúdo, em que após releitura dos registros, definiram-se três subtemas, os quais foram 

discutidos no capítulo 6. São eles: 

- Conhecendo o universo do idoso e seu cuidador 

-Sentimentos e expectativas dos cuidadores no cuidado diário ao idoso com DA 

-Cuidado compartilhado: a relação enfermeiro e cuidador do idoso com DA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS - CONHECENDO O IDOSO 

CIENTIFICAMENTE 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS - CONHECENDO O IDOSO CIENTIFICAMENTE 

 

Dando continuidade às fases definidas por Paterson e Zderad, esse momento 

corresponde a 2ª fase, no qual estão apresentados abaixo os resultados dos testes e os 

elementos obtidos durante os encontros domiciliares dos pesquisadores ao longo da 

implementação atividade de estimulação cognitiva realizada pelo cuidador. 

 

5.3. O idoso e sua resposta à introdução da atividade de estimulação cognitiva em 

domicílio 

 

Avaliar o idoso com demência permite elaborar um plano específico para cada 

indivíduo. Um bom profissional enfermeiro deve conhecer as deficiências cognitivas e 

funcionais de cada idoso, bem como a gravidade de cada déficit. Mudanças alertam esse 

profissional para a necessidade de realizar uma reavaliação e assim determinar novas perdas e 

possíveis tratamentos. O enfermeiro deve considerar a história de vida, as necessidades e os 

sentimentos de cada idoso, a fim de construir um ambiente particular para o cuidado de cada 

um (STEELE, 2011). 

Os resultados obtidos através das avaliações realizadas antes e após a aplicação das 

atividades de estimulação cognitiva em domicílio foram organizados e demonstrados através 

de gráficos, seguindo-se relatos elucidativos dos mesmos. Ao todo soma-se cinco gráficos, 

cada gráfico corresponde ao Pré-teste e aos demais Pós-testes de cada exercício realizado nos 

diferentes períodos preconizados para esta pesquisa e descrito na metodologia. 
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O Teste do MEEM é dividido em 5 (cinco) domínios: Orientação, Memória Imediata, 

Atenção e Cálculo, Evocação, Linguagem. Sabe-se que a queda média do escore no MEEM 

de idosos com DA é de quase três pontos por ano (Morris, 1993; Salmon et.al., 1990).  A 

breve duração da pesquisa (três meses) impossibilitou basear-se por esse parâmetro. O que foi 

observado, na verdade é que com a introdução da atividade em domicílio foi possível observar 

uma estabilização do quadro, o que já é importante quando se refere aos idosos com 

comprometimento cognitivo progressivo por conta da doença. 

Em relação aos resultados obtidos no MEEM desse estudo, foi possível observar que 

todos os idosos aumentaram os escores do Pré-Teste até a primeira avaliação (Pós-1), após a 

introdução da atividade de estimulação cognitiva. 

Os idosos I1, I3, I4, I5, do Pós-1 ao Pós-3 mantiveram o MEEM maior em relação ao 

Pré-teste. O idoso I2 teve um aumento de MEEM de Pré teste até Pós 1 e depois houve uma 

regressão. 

Também foi possível notar que o domínio que mais ganhou pontuação após a 

introdução da atividade foi o Domínio da Orientação. 

Os idosos que não pontuaram no Pré teste uma vez que não se lembravam de data, 

mês, ano, alegando não ter o hábito de olhar calendário, pois já não tinham mais quaisquer 

compromissos, após a estimulação feita, apresentaram um melhora neste domínio. Com a 

introdução das atividades de estimulação em domicílio foi solicitado que o cuidador 

mostrasse todos os dias o calendário, fazendo perguntas sobre mês, ano, data, feriados, 

aniversariantes do mês, consultas médicas agendadas, entre outras datas importantes. Fato 

esse que ajudou o idoso a recuperar a orientação temporal, característica que é perdida com o 

avanço da doença. Este dado reforça a importância da estimulação para os idosos com 

demência além das medicações utilizadas. 
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Na escala de Katz (Gráfico 2), o escore foi constante para a maioria dos idosos durante 

a realização das atividades em domicílio. Aqueles idosos que não possuíam qualquer 

dependência, marcando no teste a pontuação máxima, correspondente pela letra A, 

mantiveram o escore equivalente a 60% (três idosos). E naqueles idosos que tinham algum 

grau de dependência, um manteve o escore B (com dependência para o uso de fralda à noite, 

pois há acidentes, escapes de urina no período da noite), e outro melhorou o escore, de C para 

B, porém continuou dependente. Dos que tiveram pontuação A, e apresentaram-se em tempo 

integral, independentes no desempenho de suas atividades de vida diária, foi possível notar a 

importância de preservar sua autonomia, tanto para o bem-estar do idoso quanto para 

amenizar o nível de estresse do cuidado. 

 

 

 

Já na escala de Lawton (Gráfico 3), a maioria dos idosos permaneceu dependente, isto 

é, com pontuação abaixo de vinte e um pontos, o que é característico de um idoso com 

demência. Mas também foi possível observar que: três dos idosos aumentaram o escore, um 

oscilou entre a coleta do Pré e Pós, um se manteve estável posteriormente e um manteve o 

mesmo valor durante todo o período. 

Os dados demonstram que há um comprometimento das atividades instrumentais no 

grupo pesquisado apesar de a maioria manter-se com estas atividades em níveis razoáveis. 

Assim, nas oficinas, e também no preparo de atividades a serem realizadas em domicílio 

devem ser elaboradas atividades que explorem mais os aspectos das atividades instrumentais 

de vida diária. 
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A DA é uma enfermidade degenerativa, progressiva, que se manifesta na fase idosa. A 

doença compromete o sistema nervoso central. Inicialmente, afeta a formação hipocampal e, 

posteriormente, as áreas associativas, ocasionando déficits de memória, raciocínio, 

pensamento, alterações de personalidade, comportamento e dificultando as atividades sociais, 

laborais e as atividades da vida diária. (APA, 2002). 

O teste do Relógio é utilizado na investigação da presença de comprometimento 

cognitivo de algumas habilidades cognitivas, tais como funções visuoconstrutivas, funções 

visuoespaciais, representação simbólica e grafomotora, linguagem auditiva, memória 

semântica e funções executivas. Déficits nessas habilidades, possivelmente, estão 

relacionados ao comprometimento nos córtex frontal e temporoparietal. 

O teste também pode ser utilizado no acompanhamento do idoso com demência a fim 

de avaliar o grau de comprometimento durante o tratamento (ROYALL; CORDES; POLK, 

1998; SPREEN; STRAUSS, 1998). 

Os resultados desse estudo poderão atender aos diversos olhares. Neste teste o grau de 

escolaridade não influencia o comprometimento cognitivo do idoso, pois apenas um idoso 

conseguiu desenhar o relógio, marcando corretamente a hora solicitada, tendo este, apenas o 

ensino fundamental. Os demais apresentaram dificuldades, dois não conseguiram nem iniciar 

o desenho do relógio (I2 e I5). E apenas um que iniciou com dificuldade, no decorrer da 

pesquisa, passou a desenhar o relógio de forma mais completa (I9). 
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Os testes de Fluência Verbal apontaram resultados divergentes para cada idoso. Para a 

categoria semântica pedida nesse estudo, indivíduos sem comprometimento cognitivo com 

escolaridade de oito anos ou mais foram capazes de citar pelo menos treze nomes de animais 

ou frutas, enquanto que indivíduos com comprometimento e com menos de oito anos de 

estudo mencionaram pelo menos nove nomes. 

Neste estudo os idosos mais comprometidos, mantiveram escores baixos durante toda 

pesquisa (I1 e I4). Dentre esses, um idoso possuía mais de oito anos de estudo (ensino 

superior completo). 

 

5.4. Descrição do dia a dia das atividades de estimulação cognitiva em domicílio 

 

Com o objetivo de analisar a influência da estimulação cognitiva no domicílio, 

realizado diariamente pelo cuidador do idoso com DA, realizou-se também, além da 

implementação das atividades em domicílio junto ao idoso e seu cuidador, e aplicação dos 

testes de avaliação da função cognitiva, a observação e implementação dessa atividade de 

estimulação cognitiva em domicílio, para acompanhar o comportamento do cuidador com o 

idoso, seus sentimentos, expectativas, diante da atividade proposta pelo estudo. Atrelando 

todas as informações coletadas, foi possível observar elementos que podem por vezes, 

tornarem fatores limitantes e potenciais para a realização de tal estratégia em domicílio. Tais 

elementos foram descritos abaixo. 
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Disponibilidade de tempo 

 

Para o início da cada atividade, o cuidador foi orientado a utilizar 03 (três) dias da 

semana para que esse idoso pudesse ser estimulado mais vezes, pois como mencionado 

anteriormente, quando a estimulação é realizada de forma contínua e associada ao tratamento 

medicamentoso, há a possibilidade de postergar ou estabilizar os sintomas da demência. 

Assim, mesmo com tal orientação dada aos cuidadores, pode-se observar que a 

estratégia de estimulação cognitiva aplicada em domicílio foi realizada em período de tempo 

variado. 

Em relação ao período do dia reservado para realização das atividades, percebeu-se 

que os cuidadores respeitavam o período do dia em que o idoso estava mais ativo e disposto a 

aceitar tal atividade. 

O período do dia em que a atividade foi realizada, também dependia da 

disponibilidade dos cuidadores e isto é de se esperar, haja vista que, a maioria era constituída 

de mulheres do lar e que assumiam os cuidados, praticamente sozinha. 

Há um conflito muito grande entre vontade, tempo e disponibilidade. A vontade está 

ligada à capacidade de livre arbítrio para realizar determinado ato, e neste caso encontra-se 

diminuída, quando o cuidador demora a aceitar as consequências da doença. O tempo 

realmente fica comprometido, pois na maioria das vezes tais cuidadores assumem os cuidados 

sozinhos. Mesmo quando esse cuidador se mostra carinhoso, solícito, ele não o faz com o 

intuito de estar com o idoso para cuidar, mas para executar uma tarefa, obrigação. E estar 

disponível é estar livre para fazer algo. Quando isso está atrelado ao fato que este cuidador 

acumula responsabilidade de administrar sua vida e de outra pessoa, o idoso, esse elemento 

fica mais difícil de ser executado. 

O cuidador tem seus desejos individuais, seus sonhos, vida, o que ao assumir o 

cuidado do idoso, acaba ficando de lado, principalmente quando assume esse cuidado 

sozinho. 

 

Sentimento de estar só 

 

Sentimentos de tristeza, desamparo, solidão, alterações de humor e irritabilidade 

permearam constantemente os cuidadores desse estudo. Foi observado que estes, em sua 

maioria, utilizavam o momento do encontro para confessar sentimentos de tristeza, perda de 

paciência, abandono pelos demais familiares, pedidos de apoio psicológico ao pesquisador. 
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Todos os cuidadores relataram que os idosos oscilam muito em relação a humor, 

comportamento, desorientação, irritabilidade, entre outras alterações. E os cuidadores 

relataram que devido às alterações de comportamento do idoso, estes também alteram seus 

próprios hábitos de vida, tornando-se uma pessoa irritada, estressada, apresentando insônia, já 

que se encontram constantemente cansados.  

Mudanças constantes no comportamento de idoso com DA possuem um impacto 

muito negativo na vida dos cuidadores, o que torna esses cuidadores mais suscetíveis a 

quadros de depressão e ansiedade. Durante a realização desse estudo, foi realizado 

encaminhamento de alguns cuidadores para o serviço de Psicologia da UFF, uma vez que eles 

demonstravam um forte sentimento de tristeza.  

 

Falta de preparo 

 

Durante a realização das atividades de estimulação cognitiva foi possível observar que 

o sentimento de insegurança em realizar a proposta permeou boa parte da pesquisa. Pode-se 

dizer que os cuidadores apresentaram melhora, ou seja, demonstraram diminuição de tal 

insegurança no decorrer da pesquisa, o que pode ser observado a partir da 9ª (nona) quando as 

atividades de estimulação cognitiva puderam ser realizadas pelo cuidador de forma mais 

dinâmica e com a busca pelo cuidador de outros modos para aplicação das atividades. 

Os próprios cuidadores relatavam essa falta de preparo, segurança durante os 

encontros. A DA possui várias manifestações clínicas, características que podem variar de 

indivíduo para indivíduo, tornando importante para o enfermeiro, atuar junto desse cuidador 

dando suporte, orientação, estimulando a troca de informações entre os demais cuidadores. 

A falta de preparo também pode levar o cuidador ao desgaste físico, emocional, e 

mental. Quando eles são desprovidos de informações que melhoram o relacionamento, a 

aceitação da doença pelo cuidador, estes ficam mais instáveis, inseguros, o que os leva ao 

estresse, alterações de humor, comprometimento de sua própria saúde. 

 

Percepção do cuidador 

 

Foi possível perceber tal comportamento diante da atividade de estimulação cognitiva 

pelo próprio cuidador neste estudo. Pôde-se observar o seu interesse em adquirir informações 

sobre a doença. Acrescente-se que durante a realização desse estudo, captou-se o interesse 

desses cuidadores por conhecer autores na área, outros tipos de serviços tanto para o idoso 
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como para o cuidador. Tal percepção só pôde ser apreendida após a realização do trabalho 

com eles. 

Assim, foi possível observar que mesmo dispondo de um curto período de tempo, 

sentimento de estar só no cuidado com o idoso, além da falta de preparo para implementar a 

estimulação inicialmente, houve aumento do interesse em aprimorar o cuidado dispensado, 

retirando dúvidas, inclusive, sobre diversos aspectos em relação a doença. 
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CAPÍTULO VI: ENFERMEIRA SINTETIZANDO COMPLEMENTARMENTE 

OUTROS CONHECIMENTOS 

 

Este Capítulo se refere à quarta fase da Teoria de Enfermagem Humanística, em que 

estão reunidas a análise e discussão dos dados obtidos neste estudo, apresentados no Capítulo 

anterior. Essa discussão foi dividida em três subtemas: Conhecendo o universo do idoso e seu 

cuidador, Sentimentos e expectativas do cuidador no cuidado diário ao idoso com DA e; 

Cuidado compartilhado: a relação enfermeiro e cuidador do idoso com DA. 

 

6.1. Conhecendo o universo do idoso e seu cuidador 

 

Ao conhecer o universo do idoso e seu cuidador torna-se fundamental estreitar a 

relação profissional e usuário do serviço, o que reforça as características implantação de 

tecnologia leve e leve-dura de cuidado em enfermagem. 

Diante das características apresentadas pelos idosos em estudo, evidenciou-se o 

predomínio do sexo feminino, o que é característica comum a toda população de idosos no 

Brasil. Há mais mulheres do que homens com idade acima dos 60 anos. É o que chamamos de 

feminização do envelhecimento. Mulheres vivem, em média, sete anos mais do que homens 

(SÁNCHES, 2002). Outro fato interessante é que alguns estudos defendem que o estrogênio, 

hormônio bastante atuante na mulher, o principal responsável pelo ciclo menstrual, atua 

também como agente protetor das células nervosas. Assim, mulheres em período pós-

menopausa, em que não há mais ação desse hormônio, têm grande chances de desenvolver 

processos demenciais, como a doença de Alzheimer (VONO, 2009). 

Quanto à idade, a maioria dos idosos possuía idade avançada, na faixa etária acima dos 

70 anos. O que é confirmado por Filho e Netto (2006, p.103) quando dizem que “a 

prevalência de demência duplica a cada cinco anos após os 65 anos, resultando em aumento 

exponencial com a idade”. 

Quando se implementa uma tecnologia em saúde como a que é proposta neste estudo 

com idosos com demência, o enfermeiro deve levar em consideração que, para o cuidador, 

realizar algumas atividades que são apreendidas desde a infância pelas pessoas, e que no 

processo demencial  são esquecidas, estas atividades podem ser impactantes. Além disso, o 

envolvimento emocional que o cuidador possui com o idoso, é outro fator que pode dificultar 

inicialmente, para o cuidador entender e realizar as atividades e considerá-las como 

tratamento para o seu idoso. 
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Quanto à escolaridade, diversos estudos relatam que o tempo de estudo é um fator 

extremamente ligado à demência, quanto menor o nível de instrução, maior a chance de 

desenvolver demência em idade mais avançada (SOUZA et.al. 2008). O conhecimento, a 

escolaridade, e as atividades intelectuais proporcionam novas conexões entre os neurônios e 

aumentam a reserva intelectual, retardando o aparecimento das manifestações de demência 

(VONO, 2009). E os idosos possuíam níveis de escolaridade diversos, desde analfabetos a 

ensino superior completo, porém sabe-se que o predomínio na população idosa no Brasil é de 

idosos com poucos anos de estudo, visto que a média de estudo desses indivíduos no Brasil, 

atualmente é aproximadamente 3,4 anos (IBGE, 2002). 

Para o enfermeiro que trabalha com estimulação cognitiva, é fundamental conhecer o 

grau de escolaridade do idoso que será submetido à estimulação domiciliar, pois, a partir deste 

conhecimento, podem-se traçar atividades mais próximas de sua realidade instrucional. 

A maioria dos idosos desse estudo é de viúvos. Também é uma característica da 

população idosa desse país. Há estudos que relatam que há mais idosos viúvos do sexo 

feminino do que do sexo masculino. Uma razão para explicar tal situação é que, por tradição, 

a mulher tende a se casar com homens mais velhos do que ela, o que remete mais uma vez, ao 

fenômeno de feminização do envelhecimento em que, associado a uma mortalidade masculina 

maior do que a feminina, aumenta a probabilidade de sobrevivência da mulher em relação ao 

seu cônjuge. Outra explicação se deve ao fato de que os viúvos, mais do que as viúvas, voltam 

a se casarem depois de enviuvar. Essa situação é a mesma para os divorciados (SÁNCHES, 

2002). 

A viuvez para este idoso com demência significa que este será cuidado por alguém que 

não a esposa e/ou esposo. Sabe-se que hoje, as pessoas que compõem uma família estão 

envolvidas em diversas atividades e mesmo que a mulher seja considerada cuidadora 

historicamente, encontra-se atualmente, na maior parte do tempo fora de casa em atividades 

laborais. Então o enfermeiro ao preparar as atividades deve considerar o tempo das pessoas 

para que tais ações não sejam desconsideradas. 

A carga financeira da DA representa mais um fator estressante no dia a dia de quem 

assume os cuidados desses idosos, pois tendo o idoso uma situação financeira prejudicada, 

quem assume esse cuidado passa a arcar com suas despesas também. Pode ocorrer que, na 

ocasião de apresentar os sintomas mais acentuados da DA, o idoso ainda esteja trabalhando, 

pois há indivíduos que possuem muita dificuldade para se aposentar perante a justiça.  

A outra realidade da qual também se dispõe atualmente diz respeito às idosas que 

passaram a vida realizando trabalhos domésticos sem remuneração, contando, por sua vez, 



76 

 

 

com a situação financeira do seu cônjuge, tornando-se dependente dos recursos financeiros de 

familiares. Essa é uma característica também observada nos idosos estudados, uma vez que há 

predomínio de idosos sem aposentadoria, mulheres do lar, dependendo financeiramente de 

outro membro da família. 

A situação de saúde também é um importante aspecto que deve ser de conhecimento 

do enfermeiro. Quanto maior o tempo que o idoso convive com a DA, maior é o declínio 

cognitivo e comprometimento em suas atividades de vida diária. Estudos relatam que a 

doença causa uma piora de aproximadamente 5 a 15% da cognição a cada ano o que leva, em 

média, aproximadamente oito anos para o idoso evoluir da fase inicial para a fase avançada 

(BOTTINO, 2006). Portanto, mais da metade dos idosos possui acima de oito anos de doença, 

caracterizando com efeito positivo a participação desse idoso em oficinas de estimulação 

cognitiva, onde sua participação nas atividades individuais em domicílio proposta por este 

estudo posterga a fase grave da doença. Os idosos desse estudo estão na fase leve à 

intermediária da DA o que corresponde a 6 a 10 anos. 

Então a estimulação cognitiva realizada no domicílio pelo cuidador, deve ser 

estimulada pelo enfermeiro desde o início da doença. 

Há um custo financeiro alto, com relação à realização de exames diagnósticos, compra 

de medicamentos, internações, consultas com diversos profissionais, atendimento de 

emergência a outras patologias. Como exemplo desse estudo, todos idosos fazem uso de 

outras medicações além da medicação para demência, esta por sua vez, possui um valor alto e 

na maioria das vezes fora do orçamento financeiro da família do idoso. 

O enfermeiro ao cuidar do idoso, necessita aprofundar seus conhecimentos acerca das 

Políticas Públicas e neste caso, A Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso e outras para que possa orientar o cuidador acerca dos direitos 

que seu idoso possui, principalmente, em relação à aquisição da medicação para demência. 

Deve ser considerado e explicitado para o cuidador  que a estimulação cognitiva não 

substitui o tratamento medicamentoso. 

Outro fator que também interfere no comprometimento de saúde do idoso e na 

situação financeira da família desse idoso são as comorbidades, que a asssociação da 

demência com outras doenças e até mesmo com fatores que fazem parte do processo natural 

do envelhecimento. Neste estudo, a maioria possui hipertensão arterial sistêmica. Para 

Caramelli e Barbosa (2002, p. si9), “é importante ressaltar que pacientes portadores de 

hipertensão arterial podem apresentar alterações de memória de instalação insidiosa e curso 

lentamente progressivo”, desenvolvendo de uma forma secundária a Doença de Alzheimer. A 



77 

 

 

associação de doenças nos idosos é de se esperar, visto a faixa etária em que se encontram e 

as diversas comorbidades. 

 

6.2. Sentimentos e expectativas dos cuidadores no cuidado diário ao idoso com DA 

 

Os cuidadores de idosos com DA, também devem ser foco de estudo na atenção à 

saúde desta população. Os cuidadores desse estudo são na maioria mulheres e com idade 

avançada. Quando temos idoso cuidando de idoso, limita-se a qualidade do cuidado prestado 

ao idoso demenciado, pois este idoso/cuidador, por diversas vezes, necessita de cuidados, seja 

devido ao próprio processo do envelhecimento, por distúrbios biológicos e até emocionais 

(MARQUES, 2000) . 

O predomínio de cuidadores do sexo feminino, comprovando a função que a mulher 

exerce de cuidadora da família, atualmente é apontado em diversas literaturas (GARCÍA-

CALVENTE; MATEO-RODRÍGUEZ; EGUIGUREN, 2004; KARSCH, 2003).  

Além disso, o Brasil não é o único país em que as mulheres são as "grandes 

cuidadoras" dos idosos incapacitados: todos os autores supracitados e os dados coletados 

indicam que, salvo por razões culturais muito específicas, a mulher é cuidadora tradicional. 

Por causas predominantemente culturais, o papel da mulher cuidadora, no Brasil, ainda é uma 

atribuição esperada pala sociedade (NERI; CARVALHO, 2002). Tal fato também é 

evidenciado por Nakatani et.al. (2003, p. 17), quando diz que “apontar para uma totalidade de 

cuidadores do gênero feminino mostra que a sociedade, através de sua cultura, imputa o papel 

de cuidar à mulher, seja ela a cônjuge, a filha ou a neta do idoso”. 

E o processo de ser cuidador também infuencia na estrutura familiar, pois como 

afirmam Diogo, Ceolim e Cintra (2005, p.97), este decorre de uma dinâmica, que geralmente, 

atende quatro fatores: parentesco (sendo em sua maioria os cônjuges), gênero 

(predominantemente a mulher), proximidade física (neste caso quem convive mais tempo com 

o idoso) e proximidade afetiva (estabelecida na maioria das vezes pela relação conjugal ou 

pela relação entre pais e filhos). 

No diz respeito à escolaridade desse cuidador, “a falta de escolaridade interfere, direta 

ou indiretamente, na prestação de cuidados aos idosos”. Isto implica possíveis restrições para 

o cuidador em relação ao cuidado com o seu idoso, como compreensão das prescrições 

realizadas pelos profissionais e implementação das estratégias de estimulação cognitiva no 

domicílio (Nakatani et.al. 2003, p. 18). 
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Estima-se também que esses cuidadores desistem de seus empregos para se dedicarem 

exclusivamente aos seus idosos e, por tentarem suprir num primeiro momento as necessidades 

do idoso, acabam deixando os outros gastos para um segundo plano. Em um estudo realizado 

em São Paulo, constatou-se que mais de 90% das famílias não recebem auxílio de serviços, 

organizações ou grupos voluntários/agências particulares, mas que cerca de 30% gostariam de 

receber ajuda financeira. Pouco se conhece sobre o impacto econômico da dependência do 

idoso na família e no sistema de saúde associado à falência de nosso sistema previdenciário 

que transfere todo o encargo econômico do cuidar para a família (BOCCHI, 2004; 

CECAGNO, 2004; CALDAS, 2003). 

Em relação à divisão dos cuidados do idoso com outra pessoa, a maioria deles assume 

o cuidado sozinho. Isso é comum, uma vez que é muito difícil lidar com esse idoso em fase 

demencial. Há certa negação da DA pelos demais membros da família, e na maioria das 

vezes, apenas um familiar assume o papel de cuidador, tornando-se para este tarefa árdua e 

conflituosa. Mesmo quando o cuidador é formal, tal trabalho fica comprometido caso este seja 

o único cuidador a prestar cuidado a esse idoso em processo demencial. 

A partir do acompanhamento durante três meses realizado com esses idosos e seus 

cuidadores, foi possível notar uma mistura de sentimentos que por vezes interferem no 

cuidado realizado ao idoso. Sendo os cuidadores indivíduos predominantemente do sexo 

feminino, estas estão normalmente envolvidas com outros trabalhos domésticos, e muitas das 

vezes se encontram com tempo escasso para dividirem estas atividades de estimulação 

cognitiva ao longo da semana. Isto significa que, elas realizam todas as atividades domésticas 

acrescido das atividades de estimulação cognitiva domiciliar. 

Outro fator relevante é que muitos desses cuidadores assumem sozinha tal 

responsabilidade perante os demais membros da família. Ainda hoje, observa-se a pouca 

participação de toda a família no cuidado ao idoso com demência, sobrecarregando quase 

sempre uma única pessoa. O que compromete a qualidade do cuidado prestado. 

O homem é um ser social que necessita do convívio com outros para continuar 

escrevendo sua história, portanto vivencia o mundo em presença com os outros (CELICH, 

2004). A enfermagem, como profissão de cuidado tem um papel importante nesse momento, 

podendo articular atividades voltadas para a proteção e promoção da vida individual e familiar 

que contribuam para a aquisição de uma vida com qualidade (Pelzer, 2005). 

Para Cassis et al (2007) a  sobrecarga emocional vivenciada pelo cuidador pode 

interferir no cuidado prestado ao paciente, sendo inclusive fator preditor de maior número de 
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hospitalizações entre os pacientes, aumento de institucionalizações e maior mortalidade entre 

os cuidadores. 

Então, o enfermeiro deve buscar o envolvimento de toda a família no cuidado com o 

idoso portador de demência. O profissional deve além de cuidar do idoso, estimular toda a 

família a participar do cuidado para não sobrecarregar apenas um elemento da família. Toda a 

família deve ser solicitada a comparecer nas oficinas e na participação em domicílio no 

cuidado ao idoso para que possam, entre eles, ser dividida esta atividade no lar. Entretanto, é 

importante que a enfermagem e outros profissionais entendam que a relutância dos familiares 

pode ocorrer “como fenômenos de sistemas, e não uma questão pessoal”, como citado pelos 

autores Wright e Leahey (2008, p.42). 

O fato de a maioria dos cuidadores serem do sexo feminino pode limitar a estratégia 

de estimulação. Assim, o enfermeiro deve ter cuidado com o número de atividades 

encaminhadas para o domicílio. Também deve ser considerado que, ao oferecer ajuda a esse 

idoso mesmo que para realizar uma tarefa fácil, como, por exemplo, comer, a falta de 

paciência, habilidade e cautela nesse ato podem gerar consequências ao idoso, ou 

comprometer a própria relação cuidador/idoso. 

A maior dificuldade em desenvolver habilidades que possibilitem a formação de 

cuidadores mais saudáveis reside no fato de que os cursos de formação ainda são muito 

voltados para os conceitos e teorias vinculados a uma visão biologicista. 

Dessa forma, o enfermeiro gerontólogo é um profissional indispensável na equipe 

interdisciplinar e também na área de ensino, pois além de acolher esse idoso, irá estimular o 

autocuidado, a autonomia e a independência, concomitantemente irá dar suporte à família do 

idoso (VONO, 2009). Um enfermeiro deve fornecer informações atualizadas sobre a doença e 

apoiar o cuidador (STEELE, 2011). 

 

6.3. Cuidado compartilhado: a relação enfermeiro e cuidador do idoso com DA 

 

Muitos são os estudos que vem sendo realizados sobre a demência e o tratamento 

medicamentoso e não medicamentoso que são propostos para os pacientes. Sabe-se da 

influência da medicação no imaginário da sociedade chegando ser constatado que ela é a 

terapia mais importante para a cura ou controle de uma doença. Entretanto, sabe-se da 

influência de algumas outras ações como reabilitação, estimulação cognitiva com pacientes 

com demência, chás, ervas, fitoterápicos e até mesmo as ações espirituais e outras ações 

conhecidas como terapias complementares/alternativas. Segundo White, Ducan e Baumle 
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(2011), a sociedade ocidental iguala saúde e cura, com a medicina, cirurgias e outras 

intervenções de tecnologia dura que envolve maquinário pesado. 

Os profissionais de saúde, entre eles a enfermeira, necessitam conhecer todas as 

possibilidades terapêuticas e respeitá-las, embora esta possa vir a discordar da utilização de 

alguma delas. Mas é imprescindível não descartar uma em detrimento de outra tendo em vista 

as diversas necessidades dos pacientes que não apenas a medicamentosa. 

A enfermeira é um terapeuta profissional e ao entrar em contato com os pacientes ela 

tem a oportunidade de fornecer apoio físico, emocional, mas também ensinar maneiras de as 

pessoas assumirem um papel ativo na preservação da saúde (WHITE;DUCAN;BAUMLE, 

2011). Assim, ao cuidar de idosos com demência, a enfermeira necessita ter em mente que 

outras ações devam ser implementadas junto ao idoso e seus cuidadores. 

Pensando nesta perspectiva, considera-se a estimulação cognitiva uma terapia que 

deva ser trabalhada pelo profissional enfermeiro inclusive como tecnologia do cuidado de 

enfermagem. Os dados que emergiram acrescidos do desejo de os cuidadores continuarem 

essas atividades de estimulação cognitiva em domicílio, sob supervisão do enfermeiro, levou 

a refletir sobre a importância desse trabalho e como este é pouco valorizado no Brasil. 

Ainda são poucos os serviços que disponibilizam esse tipo de atenção ao binômio 

idoso-cuidador, predominando ainda hoje, aqueles que se preocupam com a doença 

propriamente dita, sem pensar em ampliar as possibilidades de os sujeitos refletirem e 

participarem ativamente do cuidado. 

Ao ampliar os espaços que permitem esse tipo de cuidado, está-se configurando essa 

ação como tecnologia de cuidado em enfermagem, o que permitirá neste caso uma melhor 

relação entre o ser cuidado e o ser cuidador, estabelecendo-se assim o vínculo e acolhimento 

defendido por Merhy como tecnologia leve de cuidado.  

Tal ação pode contribuir para o cuidado ao idoso com demência, superando as 

adversidades impostas pela doença, não apenas no âmbito biológico, mas também no 

atendimento das necessidades psicossociais do idoso e principalmente do seu cuidador. 

A tecnologia de cuidado com enfoque para o cuidado contínuo desse idoso com 

demência, tendo como elo o cuidador, pressupõe um caminho inovador que gera atitude 

humanizadora do cuidado, além de valorizar a criação de um novo modelo de cuidado, que irá 

nortear as ações dos cuidadores. 

Sabe-se da importância da estimulação cognitiva e da sua frequência para postergar a 

perda progressiva da memória nos idosos com demência preservando o maior tempo possível 

as atividades de vida diária e as instrumentais deste sujeito. O ideal seria que o idoso receba 
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tratamento continuado que inclui a estimulação cognitiva diária em local apropriado, 

entretanto, constata-se que, com as atuais condições de saúde do Brasil, isto será praticamente 

impossível por um longo tempo. Assim, a enfermeira há de ter um pensamento crítico para 

prestar um atendimento qualificado ao paciente, neste caso o idoso com demência e seus 

cuidadores. 

“A família deve ser o centro de toda atenção, pois a agregação do sentimento e da 

união, que é peculiar entre os familiares, mantém a autoestima e o bem-estar” (RIBEIRO, 

2008). A família do paciente com demência necessita de constante atenção da equipe de saúde 

entre eles, o enfermeiro. Os cuidadores, geralmente são os familiares, como foi visto nesta 

pesquisa. 

Assim, se faz necessário que a enfermeira ensine de acordo com as maneiras, hábitos 

de vida das pessoas, neste caso o idoso e seus cuidadores, a assumirem um papel ativo na 

preservação da saúde. 

Como puderam ser observados, os cuidadores desta pesquisa são mulheres seja esposa, 

filhas, netas e mesmo cuidadoras formais que assumem o cuidado do idoso com demência. 

Ribeiro (2008) afirma que a família assume diversas responsabilidades com os seus idosos e 

estas atividades acontecem da melhor forma possível se esta família tiver o acompanhamento 

e a orientação de um profissional gerontólogo. 

Sabe-se das diversas atividades assumidas pelas mulheres na sociedade de hoje e é 

algo que pode trazer dificuldades tanto para o idoso que precisa do cuidado quanto para a 

cuidadora que se preocupa com este cuidado. A estas mulheres que prestam os cuidados aos 

idosos com demência, e que constituem a maioria nesta pesquisa, necessita de toda a atenção 

do enfermeiro, o apoio, as informações, orientações para prestar este cuidado e também o 

estímulo para o seu autocuidado. 

Neste cuidado, a enfermeira e o cuidador devem ser aliados o que não significa que o 

que é privativo do cuidado da enfermeira tenha que ser transferido para o cuidador, mesmo 

porque, isto é impossível, tendo em vista a formação deste profissional. Mas o profissional 

necessita treinar e estimular o cuidador para que o mesmo possa realizar algumas atividades 

diárias básicas com o idoso para manter ativa sua memória o maior tempo possível, 

principalmente nas atividades diárias. 

Nas observações realizadas na pesquisa ficou evidente que o cuidador quer aprender e 

se esforça para realizar as atividades elaboradas pela pesquisadora a partir dos resultados do 

pré-teste. Os cuidadores, mesmo com as restrições detectadas nas observações durante a 

pesquisa como falta de tempo, seja por terem muitas responsabilidades no lar ou por 
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trabalharem fora, a falta de preparo e outras, realizam registros e se esforçam para realizarem 

as atividades deixadas para estimulação do seu idoso no domicílio. A enfermeira deve ter 

ciência que o envolvimento com a tarefa de cuidar faz o cuidador externar-se em suas 

atribuições, acarretando efeitos na sua vida cotidiana que podem alterar os diferentes aspectos 

da sua vida íntima e profissional (PORTELLA, PASQUALOTTI, GAGLIETTI, 2006). E este 

fato pode ser agravado quando estes cuidadores são por vezes, idosos ou em idade avançada 

como também ocorreu no caso dos cuidadores desta pesquisa. 

A enfermeira quando cuida de idosos com demência além do domínio da tecnologia 

acerca da própria estimulação cognitiva, precisa conhecer os aspectos que envolvem a 

comunicação visto que este cuidado está envolvendo um idoso com uma doença crônica e 

degenerativa que compromete a memória e outra pessoa que é o cuidador. O profissional 

necessita conhecer a constituição do arranjo familiar e as características do cuidador do idoso 

com demência para realizar uma comunicação com qualidade. 

A comunicação é um processo de troca de informações entre receptor e emissor e o 

idoso com demência tem dificuldade de entender algumas mensagens que são enviadas pelo 

emissor. Além disso, neste processo está envolvida uma série de elementos como modalidade 

de comunicação, a idade, o nível de desenvolvimento, educação, cultura, linguagem, atenção, 

ambiente e outros. 

Na comunicação do presente estudo teve-se a presença do idoso com características 

fisiológicas do envelhecimento além da patologia, e cuidadores que estavam com o seu estado 

emocional comprometido devido à própria situação pela qual passavam para realizar este 

cuidado. Nesta pesquisa observou-se a proximidade de parentesco dos cuidadores com o idoso 

e a ansiedade que por diversas vezes foi percebida nas observações realizada. Segundo White, 

Ducan e Baumle (2011), as emoções influenciam muito no modo como a mensagem é enviada 

ou recebida.  

Como ressalta Reniskof (2000), “o auxílio às pessoas que cuidam do paciente também 

deve ser considerado parte importante no tratamento. O cuidador não pode ser incumbido de 

mais esta atividade sem que seja orientado por uma profissional competente e deverá ser 

supervisionado por este profissional para que se possam fazer as intervenções necessárias, e 

até mesmo propor que tais atividades sejam realizadas por outra pessoa. Assim, entende-se 

que ao enfermeiro cabe realizar os testes, elaborar as atividades de acordo com os resultados 

dos testes, treinar e supervisionar as atividades elaboradas para os cuidadores realizarem no 

domicílio do idoso. 
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Embora seja considerada tarefa complexa é possível realizar o treinamento de 

cuidadores para prática de atividades básicas de estimulação no idoso portador de demência 

no domicílio. Além dos benefícios para o idoso com demência, a enfermeira tem a 

oportunidade de vivenciar as tensões, as angústias, os anseios e as mazelas das relações, além 

de perceber a construção e reconstrução cotidiana dos afetos e a superação de barreiras 

(MAZZA, LEFÉVRE, TANAKA, 2010). 
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CAPÍTULO VII: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A estimulação cognitiva para o idoso realizada no domicílio pelo cuidador principal 

foi o objeto desta pesquisa. Como proposta resultante de uma Dissertação de Mestrado, porém 

seu grande desafio, é propor que tal estudo se transforme em uma prática comum na 

assistência ao idoso com demência. O alicerce para a construção deste estudo não surgiu 

apenas para compor a pesquisa, e sim para colocar em prática (implementar) as ações de 

enfermagem que pudesse auxiliar este grupo de cuidadores de idosos com demência. 

O estudo propôs apresentar um novo conhecimento, uma nova prática de cuidado ao 

idoso com demência, um cuidado articulado com elementos atrelados aos conceitos de 

Tecnologia em Saúde de Merhy e da Teoria de Enfermagem Humanística, criando uma ação 

de enfermagem em que foi valorizado o ser humano. 

Para a produção desse conhecimento, buscou-se conceitos e concepções acerca do 

processo do envelhecimento populacional, políticas de saúde voltadas para esse público, 

aspectos fisiopatológicos da DA, formas de tratamento da doença nos dias de hoje, com 

destaque para a estimulação cognitiva e como essa doença afeta de forma ímpar o ambiente 

familiar, comprometendo os aspectos sociais, emocionais, e até mesmo a própria saúde dessa 

família e/ou cuidador principal. Sendo observada uma escassez de estudos que valorizassem a 

participação ativa desse cuidador. 

A utilização de metodologia estudo de caso permitiu desenvolver um estudo singular, 

e assim conhecer a complexidade do cuidar de um idoso com DA, porém refletiu a realidade 

de uma grande parcela da população de idosos acometidos pela DA, mostrando assim sua 

relevância. 

Sendo assim, os elementos utilizados na ação proposta neste estudo foram 

aproximação do profissional entre o sujeito, valorização da experiência do outro, diálogo, 

compreensão, escuta, troca de informações, e permitir que o outro fizesse sua própria escolha, 

contribuindo para o bem-estar do idoso e do próprio cuidador. 

No que versa aos resultados desse estudo foi possível identificar nos idosos que, todos 

estavam em fase leve e moderada de DA, possuíam de 6 a 10 anos de DA (03), a maioria 

eram mulheres (04), de idade avançada (04 acima de 70 anos), dependentes financeiramente 

de terceiros (03), a maioria residia com membros da família (04), todos faziam uso de outras 

medicações além das prescritas para a DA, e a maioria possuía como doença associada a 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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Tais características estão muito próximas da realidade da população de idosos com DA 

no Brasil, assim a relevância de um trabalho realizado neste grupo também se aplica a todos 

que necessitam de tal cuidado. 

No que se refere aos cuidadores foi possível notar que a maioria encontrava-se em 

idade avançada, predomínio do sexo feminino (04) e todos com escolaridade acima de oito 

anos, todos os cuidadores possuíam outras atividades além de cuidar do idoso, somado ao fato 

de que a maioria assumia sozinho, o cuidado ao idoso podendo comprometer o cuidado 

prestado. O sentimento de assumir sozinho o cuidado desse idoso sobrepõe muitas vezes os 

outros sentimentos como insegurança, medo, impaciência, raiva, podendo levar o cuidador a 

doenças, como por exemplo, depressão. 

Para que o cuidado realizado pelo cuidador em domicílio pudesse contribuir para um 

cuidado qualificado ao idoso com demência e considerando a escassez de serviços e 

programas em nosso sistema de saúde, também dirigidos ao cuidador do idoso com DA, a 

proposta de empoderar, dar informação, treinar esse cuidador no cuidado em domicílio, como 

estratégia adotada nesse estudo propôs ampliar esses espaços de relações entre profissional-

usuário, usuário-usuário, propício a uma prática de tecnologia de cuidado em enfermagem. É 

importante também estimular a participação de demais membros da família. 

Os idosos através dos cuidadores que participaram desta pesquisa puderam ser 

beneficiados com a implantação desta estratégia, e isso pode ser observado através da 

replicação dos testes que avaliam a capacidade funcional e cognitiva do idoso (MEEM, 

KATZ, LAWTON, TDR, TFV). As literaturas demonstram que mesmo que não tenha um 

aumento significativo nos escores do teste, só o fato de manter o mesmo escore já é 

considerado um ganho para esse idoso, visto que, está-se diante de uma doença degenerativa. 

E os resultados desse estudo, principalmente no que se refere ao teste do MEEM no 

domínio de orientação temporal e espacial, contrapõem os dados propostos em literatura. Foi 

possível identificar, após a introdução das atividades de estimulação cognitiva em domicílio, 

um aumento no escore do MEEM, muito significativo para o idoso com DA evidenciando a 

importância de motivar a prática da estimulação de forma continua, neste caso estendida em 

domicílio com a participação do cuidador. 

Este trabalho também contribuiu para melhorar a compreensão dos cuidadores em 

relação à importância da continuidade, no domicílio, do trabalho iniciado pelos profissionais 

de saúde nas oficinas terapêuticas, e assim realizar um plano de cuidados de estimulação 

cognitiva em domicílio. Uma das maneiras para que ocorresse tal atividade no domicílio, foi 

orientar o cuidador para a realização desse cuidado como proposto neste estudo. Através da 
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estratégia implementada foi possível notar que a ação do enfermeiro junto aos cuidadores, é 

algo possível de ser realizado, só que esse processo que demanda tempo, requer mudanças 

internas e externas do cuidador, e algumas vezes, depende de outras pessoas além do cuidador 

principal. 

Com esta pesquisa, foi possível observar a importância de estimular as Políticas 

preventivas, auxiliando na manutenção da capacidade funcional dos idosos com demência 

evitando assim, o agravo dos sintomas desta doença. Isto contribuirá para diminuir o nível de 

dependência cuidador-idoso além de aumentar a qualidade de vida deste idoso. 

O que se dispõe ainda hoje em diversas instituições de saúde é a assistência voltada 

somente para o idoso com demência. Mas se o cuidador que é o elo do idoso com o mundo, 

não for bem informado, estimulado para realizar o tratamento no domicílio e também não 

receber assistência por parte do enfermeiro, este pouco conseguirá contribuir com o 

tratamento além da grande possibilidade de contrair doenças. 

Neste caso, o enfermeiro tem o papel de exercer ações educativas para esta clientela, 

pois o cuidador sem informações sobre a doença não é vantajoso para o idoso com demência e 

também para si próprio. Os cuidadores deste estudo foram acompanhados semanalmente 

através das oficinas terapêuticas para cuidadores e dos encontros realizados em domicílio. 

Não houve dificuldade de relacionamento com o grupo, uma vez que o pesquisador já se 

encontrava inserido no ambiente através de outras pesquisas anteriores. Assim, o pesquisador 

já tinha estabelecido uma relação harmoniosa, chamado por Merhy de “vínculo” com os 

participantes da pesquisa. Este fato é extremamente importante quando cuidamos de idosos 

portadores de demência e quando queremos implementar uma nova estratégia de cuidado. 

Como o objeto deste estudo é “a estimulação cognitiva realizada pelo cuidador do 

idoso com doença de Alzheimer”, articulou-se com referencial teórico a Tecnologia em 

Cuidado em Enfermagem e Teoria de Enfermagem Humanística os quais foram essenciais 

para que se pudesse desenvolver a prática de uma assistência ao idoso com DA e seu cuidador 

que valoriza o espaço de relações, empoderando o cuidador e buscando envolver toda a 

família no cuidado ao idoso. 

Também foi notado que, ao final da pesquisa, os cuidadores acumularam experiências 

positivas que puderam ser consideradas válidas e importantes para conscientização diante da 

estratégia realizada. 

Os resultados mostraram que essa conscientização é lenta, mas é possível, e que ao 

longo da pesquisa foi possível perceber mudanças do comportamento deste cuidador. 



88 

 

 

A implementação de uma estratégia de estimulação cognitiva em domicílio pode ser 

considerada como uma tecnologia leve de cuidado de enfermagem gerontogeriátrico, pois 

torna-se uma atividade utilizada pelo enfermeiro no cuidado visando melhorar a qualidade de 

vida de idoso e seus familiares. 

As recomendações para este estudo, é esse material possa servir para formação de 

novos profissionais na área da saúde com um olhar mais voltado para as especificidades do 

cuidado ao idoso com demência, com o intuito de realizar um cuidado que respeite as 

características individuais desse indivíduo, que respeitem a participação do cuidador desse 

idoso. 

A proposta é ampliar essa discussão acerca da valorização da realização da 

estimulação cognitiva de forma contínua e em todos os ambientes que esse idoso convive, 

principalmente no espaço domiciliar. Através do material que foi criado para capacitar o 

cuidador na realização da estimulação cognitiva em domicilio, surge a recomendação de criar 

um guia de orientação e cursos de treinamento para cuidadores de idosos com DA, afim de 

estimular a participação ativa desse cuidador na assistência ao idoso com DA. 

Dessa forma, este estudo não se esgota, mas também representa a possibilidade de 

estimular outras pesquisas e projetos que tenham como meta a implantação de estratégias que 

viabilizem o investimento das instituições não apenas na qualificação de recursos humanos 

para atender as necessidades dessa parcela da população, mas voltadas para a implementação 

de medidas e ampliação de espaços que favoreçam a recuperação, manutenção e promoção da 

saúde desses clientes, idosos e cuidadores, que necessitam ser respeitados em sua 

singularidade e complexidade em todos os âmbitos da sociedade. 
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APÊNDICE A: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DO CUIDADO 

 

Título do projeto: AVALIAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA O IDOSO COM DEMÊNCIA 

REALIZADA PELO CUIDADOR: UMA TECNOLOGIA DE CUIDADO EM SAÚDE 

 

Pesquisador Responsável: Thiara Joanna Peçanha da Cruz, sob a orientação da Dr
a
. Enfª Selma Petra Chaves Sá 

Telefone para contato: (21) 9645-4805 e (21) 2672-0406 

 

Nome dos voluntários:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

- O idoso e seu cuidador participarão de um programa de estimulação cognitiva, que vem a ser um programa de 

atividades para auxiliar a memória do idoso com demência; 

-O objetivo desse estudo é: analisar o resultado da aplicação de exercícios para memória no domicílio realizado 

pelo cuidador de idosos com demência. Para isso o Sr 
(a)

, cuidador, será treinado pelo pesquisador deste projeto 

para desenvolver a atividade para memória com o idoso, em domicílio; 

-Essas atividades irão ocorrer no período de 3 meses, sendo realizado 12 encontros em domicílio, correspondente 

a 1 encontro por semana; 

-Para iniciar o estudo, será realizado com cada idoso e seu cuidador, uma entrevista para melhor conhecer os 

participantes do estudo. Antes da introdução das atividades e a cada mês serão realizados testes para acompanhar 

os sintomas de demência no idoso, observando se a introdução desse programa irá melhorar ou manter o quadro 

da doença; 

-Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o Sr
(
ª
)
 será identificado por um nome diferente do seu 

(pseudônimo); 

-O participante do estudo terá acesso a qualquer momento às informações sobre os procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas; 

-O único risco que o idoso pode apresentar será o cansaço devido ao tempo dedicado as atividades. Caso este ou 

qualquer outro problema ocorra, por favor, avise ao pesquisador responsável; 

-Muitos serão os benefícios, durante a realização dessas atividades, dentre eles, uma melhor relação do idoso e 

cuidador, permitindo prolongar os sintomas de perda da memória no idoso, fazendo com que ele não perca sua 

autonomia, e assim diminuindo o estresse do cuidador que terá um conhecimento melhor das características da 

demência e saberá lidar melhor com esta situação; 

-A pesquisa não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados; 

-A participação é voluntária e o convidado terá liberdade de retirar este consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade da assistência ao idoso. Tendo tomado 

conhecimento das características de sua participação, e caso esteja de acordo, solicito a sua assinatura na parte 

inferior do presente documento. 

 

Eu, (idoso)________________________________________________, RG nº ________________________ e 

eu, (cuidador)_____________________________________________________, RG nº 

________________________ declaramos ter sido informados e concordamos com a participação, como 

voluntários, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

Assinatura do idoso:_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do cuidador responsável:_____________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador:___________________________________________________ 

Thiara Joanna Peçanha da Cruz 

(Responsável por obter o consentimento) 

_________________________________                          ___________________________________                                                                                                     

Testemunha                                                                         Testemunha
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APÊNDICE B: 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS IDOSOS/CUIDADORES 

 

CARACTERIZAÇÃO DO IDOSO 

1. SEXO: (   )Feminino    (   )Masculino 

2. DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____IDADE:_____ 

3. SITUAÇÃO CONJUGAL: 
(   )Casado/Companheiro       (    )Viúvo      (   )Divorciado/Separado       (   )Solteiro 

4. GRAU DE ESCOLARIDADE: 
(   ) Analfabeto (   ) Ensino Fundamental 

Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental 

Completo 
(   ) Ensino Médio 

Incompleto 
(   ) Ensino Médio 

Completo 
(   ) Ensino Superior 

Completo 
 

5. Ocupação: 
(   )Do Lar       (  )Aposentado       (   )Outras-especificar: ____________________________ 

6. RESIDE COM QUANTAS PESSOAS:_________ QUAIS:______________________________________ 

7. TEMPO DE DOENÇA:_________________________________________________________________ 

8. MEDICAÇÕES EM USO (Prescritas e/ou por conta própria)__________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

9. PROBLEMAS OU DOENÇAS ASSOCIADAS 
(   ) Diabetes (   ) Etilismo (   ) Outros. Quais:________ 
(   ) Hipertensão (   ) Deficiência de 

vitamina 
 ____________________ 

 

10. RESULTADOS DOS TESTES DE FUNÇÃO COGNITIVA E CAPACIDADE FUNCIONAL (PRÉ-TESTE): 
MEEM:__________ KATZ:_________ LAWTON:_________ TR:__________ TFV:__________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CUIDADOR 

11. SEXO: (    )Feminino    (   )Masculino 

12. DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____IDADE:_ ____ 

13. SITUAÇÃO CONJUGAL: 
(   )Casado/Companheiro       (   )Viúvo      (    )Divorciado/Separado       (   )Solteiro 

14. GRAU DE ESCOLARIDADE: 
(   ) Analfabeto (   ) Ensino Fundamental 

Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental 

Completo 

(   ) Ensino Médio 
Incompleto 

(   ) Ensino Médio 
Completo 

(   ) Ensino Superior 
Completo 

 

15. Grau parentesco com o idoso que cuida: _________________________________________________ 

16. Ocupação anterior ou atual:_______________________________________________________ 

17. Quanto tempo cuida do idoso:______________________________________________________ 

18. Há outras pessoas para dividir o cuidado ao idoso: (   )sim   (   )não. Se sim, Quem? ______________ 

 

 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
COORDENAÇÃO DO MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

http://www.uff.br/
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HISTÓRIA PESSOAL DO IDOSO (FINALIDADE: PERSONALIZAR A ATIVIDADE DE 

ESTIMULAÇÃO) 

- Onde o Senhor o senhora nasceu? 

 

- Morou sempre no mesmo lugar? Se não, quais lugares viveu durante sua infância, adolescência e na vida adulta? 

 

- Diga as pessoas com quem morava e mora atualmente (Pais, irmãos, cônjuges, filhos, netos -registrar quem mais 

marcou a vida desse idoso) 

 

- Sempre trabalhou no mesmo local, na mesma empresa? 

 

- Estudo outra língua (para aqueles idosos que tiveram oportunidade de estudo)? 

 

- Atualmente o que a senhora mais gosta de fazer durante o dia (Descreva sua rotina)? 

 

- Dentre essa lista de atividades abaixo, quais o Sr (a) tem interesse: 

Marque A-Interesse Atual; P- Interesse Passado e N-Nunca se interessou 

INTELECTUAIS ESPIRITUAIS FÍSICAS SOCIAIS CRIATIVAS RECREATIVAS 

Ler livros, jornal, 

revistas 

 

Ler a bíblia 

 

Caminhadas Confraternizaç

ão 

Pintura Passeios (ao ar 

livre ou clubes, 

shopping) 

Fazer palavras 

cruzadas 

Ouvir pregação 

religiosa 

Andar de 

bicicleta 

Relembrar 

histórias 

antigas 

Crochê/Tricô Bingo 

Ver TV (novelas, 

esporte,...) 

Visitas religiosas Dançar Falar em 

público 

Culinária Cantar (Karaokê) 

Escrever Ouvir músicas 

religiosas 

Praticar algum 

esporte 

(Natação, 

Tênis,...) 

Encontro com 

amigos, 

familiares 

Jardinagem 

 

 

Ir ao teatro, 

museus,... 

 Alongamento Viajar Colecionar  

Jogar ________    Desenhar  
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APÊNDICE C: 

DESCRIÇÃO DOS CASOS 

CASO 01 

 

I1, sexo feminino, católica, 85 anos, viúvo, ensino médio incompleto, sempre foi do 

lar, reside com um (01) pessoas, sua filha. A idosa é a filha mais velha de uma família de 

cinco (05) irmãos.  Tempo de doença cerca de 3 anos com diagnóstico confirmado, usa 

atualmente, furosemida, digoxina, marevam, captopril e rivastigmina. Além da demência é 

hipertensa e dorme quase todo o dia por não ter o que fazer. Tinha hábito de leitura, mas 

atualmente só consegue ler se o texto apresentar letras com tamanho maior do que o habitual. 

Tem como forma de lazer a visita aos parentes. Seu interesse atual é ver televisão. No passado 

como mencionado anteriormente lia, fazia palavras cruzadas, escrevia, ia ao teatro, museus, 

gostava de caminhar, andar de bicicleta, cozinhar e fazer crochê e tricô. 

O respectivo cuidador C1, é do sexo feminino, com 65 anos, divorciado, ensino 

superior completo, filha do I1, professora aposentada do estado do Rio de Janeiro. Não tem 

com quem dividir o cuidado de I1. Após morte do pai, I1 foi morar em sua residência. 

No pré teste I1 apresentou os seguintes resultados: MEEM-18; KATZ- B; LAWTON- 

13; TR- 0 - entretanto reconhece a hora em relógio de parede e TFV- 5. 

De acordo com os interesses da idosa e o resultado do pré – teste, foram elaboradas 

atividades como uso de calendário, reconhecimento de ambiente, treinamento de atividades de 

vida diária, reconhecimento de objetos mais utilizados pela idosa como mobiliários da casa, 

foi feito atividade de culinária, estímulo a trabalhos manuais como crochê. O cuidador foi 

orientado pela pesquisadora, recebendo as atividades elaboradas para realizar com o idoso 

semanalmente. O pesquisador foi semanalmente, a residência aonde o idoso se encontrava 

para acompanhar o cuidador efetuando as atividades preconizadas e também para retirar 

dúvidas caso ocorresse. Este acompanhamento ocorreu da segunda quinzena de julho a 

primeira quinzena de outubro. 

 

CASO 02 

 

I2, sexo masculino, natural do Rio Grande do Norte, 79 anos, viúvo, ensino 

fundamental incompleto, metalúrgico aposentado, reside com três pessoas sendo uma filha, 2 

netas; veio para o Rio de Janeiro com 19 anos em busca de trabalho. Teve o diagnóstico a 11 

anos, utiliza galantamina e memantina. Atualmente, tem como lazer o jogo de damas, ver 

futebol na televisão, ouvir rádio, caminhar e passear em shopping e outros locais. Também 



105 

 

gosta de conversar e relembrar os seus hábitos de vida no passado. No passado tinha grande 

interesse por plantação, ambiente rural, cuidar de animais, dançar e jogar bingo. 

No pré teste apresentou os seguintes resultados: MEEM-13; KARTZ- A; LAWTON- 

14; TR- 0 e TFV- 6. 

O respectivo cuidador-C2, é do sexo feminino, possui ensino fundamental completo, 

tem 46 anos, divorciada, grau de parentesco como filha, já trabalhou como secretária de 

empresa, não trabalha e não é aposentada atualmente,  cuida do idoso a cerca de 3 anos e 

conta com as filhas (uma adolescente e uma criança) para ajudar no cuidado ao idoso.  

De acordo com os interesses do idoso e o resultado do pré – teste, foram elaboradas 

atividades como uso de calendário, reconhecimento de ambiente, treinamento de atividades de 

vida diária principalmente tomar banho e utilização do sanitário. As atividades de estimulação 

foram voltadas para treinamento e reconhecimento de utensílios de higiene pessoal. As 

atividades foram baseadas na história de vida passada. A cuidadora foi orientada pela 

pesquisadora, recebendo as atividades elaboradas para realizar com o idoso semanalmente. O 

pesquisador foi semanalmente, a residência aonde o idoso se encontrava para acompanhar o 

cuidador efetuando as atividades preconizadas e também para retirar dúvidas caso ocorresse. 

Este acompanhamento ocorreu da segunda quinzena de julho a primeira quinzena de outubro 

de 2011. 

 

CASO 03 

 

I3, natural do Rio de Janeiro, sexo feminino, 84 anos, evangélica praticante, viúva, 

analfabeta, do lar, a idosa fica acompanhada durante o dia com uma cuidadora e a noite com 

outra, ambas são cuidadoras formais. Tem hábito de levantar cedo durante toda a semana e, 

nas quintas feiras ou nos domingos vai à igreja. Pratica caminhada todos os dias no horto 

perto de sua residência, visita todos os finais de semana a filha onde permanece no sábado e 

no domingo e vai sempre acompanhada pela filha ou netas, que a apanha e a traz.  Os seus 

maiores interesses atualmente são: ouvir a pregação e músicas evangélicas, caminhar, dançar, 

fazer alongamento com um grupo no horto, relembrar histórias antigas, encontros com amigos 

e seus familiares, gosta de fazer tricô, cozinhar, de jardinagem, colecionar bonecas além de 

gostar muito de cantar. Tem a doença diagnosticada a mais ou menos 10 anos. Usa as 

seguintes medições: rivastigmina, anlodipina, telmisartana, cloxazolan. Além da demência, a 

idosa é hipertensa. 
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No pré teste apresentou os seguintes resultados: MEEM-17; KATZ- A; LAWTON- 

21; TR- 01, entretanto reconhece a hora em relógio de parede e TFV- 10. 

Em relação ao cuidador do dia, C3,  possui 53 anos, do sexo feminino, casada, ensino 

médio completo, anteriormente trabalhava como operária de montadora de máquina 

hospitalar. É cuidadora da I3 a 2 anos e 6 meses. Divide o cuidado com a outra cuidadora 

entretanto, considera que tem maior responsabilidade pois permanece durante todo o dia com 

a idosa. 

Para esta idosa foi proposto a utilização do calendário, atividades de atividades de vida 

diária com a intenção de preservar o maior tempo possível a autonomia e independência. 

Como a idosa é evangélica foi estimulado participação em diversas atividades da igreja como 

visitas aos membros para manter a socialização, foi estimulado que a idosa ligasse o rádio em 

estação evangélica e narrasse sobre o entendimento da pregação e a mesma deveria ser 

discutida. Foi tentado a estimulação de atividades manuais como crochê e tricô, entretanto, 

não houve interesse pela idosa. 

 

CASO 04 

 

I4 é do sexo feminino, 80 anos, casada, ensino fundamental completo, do lar, reside 

com o marido mais uma diarista para a realização das atividades domésticas e acompanhá-la 

quando necessário sair de casa. O neto, às vezes permanece por alguns dias no lar de I5. É 

hipertensa, está acometida de litíase vesicular e suspeita de catarata. É natural de Cambuci/RJ, 

mas moro em Rocha Leão, Pádua, Campos, Friburgo. Tem 09 irmãos, mas tem contato 

apenas com uma delas. Sempre foi do lar.  

Atualmente gosta de ler, ver televisão, escrever, ler a bíblia, ouvir pregações 

religiosas, relembrar histórias do seu passado, falar em público, viajar, fazer tricô e crochê, 

cantar. Também gosta de cuidar de suas jóias, bonecas e jogar cartas. A irmã a qual ela tem 

maior contato, a convida frequentemente para que ela possa ajudar nas atividades de costura. 

No passado, gostava de praticar esportes, dançar, andar de bicicleta   

Foram elaboradas atividades de calendário, estimulação das atividades de vida diária, 

leitura de livros religiosos católicos. Foi estimulado também a dança, ouvir e cantar estilos de 

musica de sua preferência. 

 

CASO 05 

 



107 

 

I5, natural de Minas Gerais, veio ainda pequena para o Rio de Janeiro morar em 

Realengo e, após casamento foi morar em São Gonçalo. Sexo feminino, 69 anos, casada, 

ensino superior completo-Psicologia, trabalhou no CEPA, estudou francês. Reside com o seu 

cônjuge. Possui a doença a mais ou menos de 6 a 7 anos. Os seus maiores interesse 

atualmente são: ver televisão, caminha e limpar a sua casa. No passado, gostava de ler a 

bíblia, dançar e fazer tricô. Usa as seguintes medições: donepezida, memantina. 

No pré teste apresentou os seguintes resultados: MEEM-10; KARTZ- C; LAWTON- 

13; TR- 05, entretanto reconhece a hora em relógio de parede e TFV- 05. 

O marido é cuidador da I5 e tem 59 anos, possui ensino médio e é artesão. Não tem 

com quem dividir o cuidado de I5. 

Para esta idosa foi elaborado uso de calendário, estimulação de atividades de vida 

diária, leitura de textos atuais principalmente de jornais. Foi realizado a estimulação para 

construção do relógio e reconhecimento de objetos doméstico, utensílios de higiene pessoal e 

itens existentes em casa. 

 



108 

 

APÊNDICE D 

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DO CUIDADO 
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER 
 
- O QUE É DEMÊNCIA? 
É uma doença que afeta o cérebro de forma crônica e progressiva com 
pertubações das funções mentais incluindo a memória, pensamento, 
orientação, compreensão, cálculo, linguagem, juízo crítico, humor e 
personalidade. Estas pertubações afetam o dia a dia da pessoa e interfere 
na sua vida social, família e trabalho. 
 
- O QUE É DOENÇA DE ALZHEIMER? 
É um tipo de demência, é a mais freqüente. É uma doença degenerativa e 
progressiva do cérebro, causada por uma perda acelerada dos neurônios. 
Afeta sobretudo a memória para fatos recentes mas também o raciocínio, a 
orientação, a linguagem, o comportamento. 
 
- EXISTE CURA? 
Ainda não, mas já existem medicamentos que atrasam a progressão da 
doença (Rivastigmina, Donozepil, Galantamina). 
 
-O MEU PAI (OU MÃE) TEVE DOENÇA DE ALZHEIMER, TAMBÉM VOU 
TER? 
Não necessariamente. Apesar de existir um componente genético na 
doença, em especial nas formas de início precoce, a maioria dos casos 
ocorre de modo esporádico e não familiar. As pessoas intelectualmente 
ativas, com maior escolaridade e saudáveis tem o menor risco de 
desenvolver da doença de Alzheimer. 
 
-PRINCIPAIS ALTERAÇÕES COGNITIVAS 
Desorientação- O idoso sente-se freqüentemente desorientado no tempo e 
no espaço. 
-Comunicação- O idoso apresenta dificuldade de se comunicar com quem 
está próximo e também não entende o que lhe é dito.  
A pessoa perde a capacidade de compreender a linguagem falada ou 
escrita, e as palavras perdem o seu valor durante a conversa. 
Memória- A perda da memória é gradual, nem todos os idosos perdem a 
capacidade da memória no mesmo ritmo. A memória das coisas antigas 
tende a perder-se mais tardiamente. 
 
-ESTIMULAR O CÉREBRO FAZ PERDER AINDA MAIS CÉLULAS? 

Pelo contrário, pensa-se que estimular o idoso pode atrasar o processo 
degenerativo. 
 
- ENTÃO COMO PODEMOS AJUDÁ-LO? 
#Adotar uma postura de aceitação e tranqüilidade; 
#Falar em voz baixa; 
#Evitar corrigi-lo a todo momento, críticas e chamadas de atenção; 
#Encorajar o idoso a fazer as coisas sozinho, ajudando-o só quando 
necessário; 
#Explicar e demostrar passo a passo a execução das tarefas; 
#Preparar e organizar tudo o que é necessário para a tarefa, para que ele 
a execute depois; 
#Evitar fazer contínuas chamadas de atenção para os erros e reforçar 
quando o idoso faz corretamente; 
#Ao se vestir: Limitar a escolha de roupas; Usar peças e calçados simples; 
e Oferecer as roupas pela ordem que deve ser usada; 
Durante os cuidados pessoais: Tentar manter os objetos utilizados visíveis 
e sempre no mesmo lugar; Encorajar o idoso a barbear-se diariamente, 
cortar as unhas dos pés e/ou das mãos e escovar os dentes; 
#No banho: testas a temperatura, pois alguns idosos apresentam 
alterações sensitivas, estimular que ele tome o banho sozinho; 
#Na alimentação: Sentar o idoso à sua frente, para ele tentar te imitar; Dar 
preferência aos pratos inquebráveis e aos alimentos que podem ser 
comidos com a mão, cortar os alimentos em pedaços com tamanho 
apropriado para o idoso levar a boca; 
#Instalar iluminação adequada nas calçadas, portas e escadas; 
#Impedir que o idoso saia sozinho para a rua; 
#Estimular a participação em atividades que proporcionem prazer (passear, 
dançar, visitar amigos, ler um livro, realizar uma atividade artesanal) 
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APÊNDICE E 

DIÁRIO DE CAMPO (INSTRUMENTO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DO CUIDADO 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

DESCREVA O QUE OBSERVOU: 

  

- O CUIDADOR SE PREPAROU ANTERIORMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA JUNTO AO IDOSO? 

-HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS FAMILIARES? 

-COMO FOI O COMPORTAMENTO DO CUIDADOR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE? 

-O TOM DE VOZ ALTEROU DURANTE A REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE? 

-QUE TIPO DE LINGUAGEM O CUIDADOR UTILIZOU COM O IDOSO? 

-QUE TIPO DE MATERIAIS O CUIDADOR UTILIZOU COM O IDOSO DURANTE A 

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE? HOUVE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ALÉM DO 

QUE O PESQUISADOR OFERECEU? 

-RELATAR OUTRAS SITUAÇÕES RELEVANTES (SE NECESSÁRIO): 
Primeiro Dia: 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS 

CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

COM UM AUXÍLIO DE UM CALENDÁRIO, DIGA: 

 

 QUE DIA É HOJE? 

 

 QUAL É O DIA DA SEMANA? 

 

 QUAL É O MÊS QUE ESTAMOS? 

 

 QUAL O ANO? 

 

 QUE HORAS SÃO APROXIMADAMENTE? 

 

 COMO ESTÁ O DIA HOJE (ENSOLARADO, CHUVOSO, 

OU NUBLADO)? 

 

 QUAL A ESTAÇÃO DO ANO? 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

SEPARE O MATERIAL DESCRITO ABAIXO E COLOQUE EM CIMA DE UMA 

MESA. PEÇA AO SEU FAMILIAR QUE APONTE PARA CADA OBJETO QUE 

VOCÊ CITAR. CITE UM DE CADA VEZ. 

OBS.: Esse material não precisa ser necessariamente o produto (objeto) em si. Esses item 

abaixo podem ser separados por exemplo: de jornais, revistas, livros. Você pedir para o 

idoso identificar, recortar, e colar. 

 

 SABONETE 

 

 CREME DENTAL 

 

 PERFUME 

 

 SHAMPOO 

 

 ESCOVA DE DENTE 

 

 PAPEL HIGIÊNICO 

 

 ESCOVA DE CABELO 

 

 PENTE 

 

 DESODORANTE 

 

 PASTA DE DENTE 

 

 

-Tente reunir outros itens de higiene que o idoso mais utiliza. Cite abaixo os elementos 

utilizados fora desta lista: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

SEPARE O MATERIAL DESCRITO ABAIXO E PEÇA AO SEU IDOSO QUE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APONTE O QUE USAMOS PARA COMER SOPA: 

 

APONTE O QUE USAMOS PARA VER MELHOR: 

 

APONTE O QUE USAMOS PARA ABRIR A PORTA DE CASA: 

 

PEGUE NA COLHER COM A MÃO DIREITA 

 

PEGUE NA COLHER E NA CHAVE COM A MÃO DIREITA 

 

PEGUE NOS ÓCULOS COM A MÃO DIREITA 

 

APONTE PRIMEIRO PARA OS ÓCULOS E DEPOIS PARA AS CHAVES 

 

APONTE PRIMEIRO PARA A COLHER E DEPOIS PARA OS ÓCULOS 

 

PONHA OS ÓCULOS ENTRE A COLHER E AS CHAVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLHER 

 

ÓCULOS 

 

CHAVES 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

-Tente reunir outros itens da alimentação que o seu idoso mais gosta. Cite abaixo os 

elementos utilizados fora desta lista: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

SEPARE O MATERIAL DESCRITO ABAIXO E COLOQUE EM CIMA DE UMA 

MESA. PEÇA AO SEU FAMILIAR QUE APONTE PARA CADA OBJETO QUE 

VOCÊ CITAR. CITE UM DE CADA VEZ. 

 

 ALFACE 

 

 CEBOLA 

 

 TOMATE 

 

 MAÇÃ 

 

 BANANA 

 

 PERA 

 

 CENOURA 

 

 LARANJA 

 

 AMEIXA 

 

 COUVE 

 

 BATATA 

 

 FEIJÃO 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

SEPARE O MATERIAL DESCRITO ABAIXO E COLOQUE EM CIMA DE UMA 

MESA. PEÇA AO SEU FAMILIAR QUE APONTE PARA CADA OBJETO QUE 

VOCÊ CITAR. CITE UM DE CADA VEZ. 

 

 BLUSA 

 

 VESTIDO 

 

 SAPATO 

 

 CINTO 

 

 COLAR 

 

 ESCOVA DE CABELO 

 

 PENTE 

 

 MEIA 

 

 CALÇA 

 

 BERMUDA 

 

 

 

 

 

 

-Tente reunir outros itens do vestuário que o seu idoso mais gosta de usar. Cite abaixo os 

elementos utilizados fora desta lista: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

Procure as BOLAS, fileira por fileira e assinale-as: 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

Procure os QUADRADOS , fileira por fileira e assinale-as: 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

Procure os TRIÂNGULOS fileira por fileira e assinale-as: 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

PEÇA AO SEU IDOSO QUE RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 

 ONDE SE COMPRA O PÃO? 

 

 ONDE SE COMPRA OS MEDICAMENTOS? 

 

 ONDE SE COMPRA AS FLORES? 

 

 ONDE SE COMPRA A CARNE? 

 

 ONDE SE COMPRA O PEIXE? 

 

 ONDE SE COMPRA O CAFÉ? 

 

 ONDE SE COMPRA O ARROZ? 

 

 ONDE SE COMPRA A ROUPA? 

 

 ONDE SE COMPRA OS JORNAIS? 

 

 ONDE SE COMPRA OS SAPATOS? 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

PEÇA AO SEU IDOSO QUE RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 

 O QUE SE USA PARA PENTEAR? 

 

 ONDE VEMOS AS HORAS? 

 

 ONDE DORMIMOS À NOITE? 

 

 ONDE SE OUVE MÚSICA? 

 

 COM QUE LIMPAMOS OS DENTES? 

 

 ONDE COZINHAMOS? 

 

 ONDE GUARDAMOS OS ALIMENTOS FRESCOS? 

 

 QUE USAMOS PARA FRITAR ALIMENTOS? 

 

 COM QUE BEBEMOS ÁGUA? 

 

 COM QUE CORTAMOS A CARNE? 

 

 COM QUE LAVAMOS O CABELO? 

 

 COM QUE VARREMOS O CHÃO? 

 

 ONDE GUARDAMOS A ROUPA? 

 

 ONDE VAMOS REZAR/ORAR? 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

PEÇA AO/ SEU IDOSO QUE DESCREVA COMO É E QUE DIGA PARA QUE 

SERVEM OS SEGUINTES OBJETOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓCULOS 

 

GUARDANAPO 

 

RELÓGIO 

 

CANETA 

 

COLHER 

 

ESCOVA DE 

DENTE 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

PEÇA AO/ SEU IDOSO PARA QUE DESCREVA COMO É E QUE DIGA PARA QUE 

SERVEM OS SEGUINTES OBJETOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFÁ 

 

MESA 

 

CADEIRA 

 

ALMOFADA 

 

COBERTOR 

 

ESCADA 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

PEÇA AO SEU IDOSO PARA CITAR ITENS QUE DEVEM SER LEVADOS PARA 

UMA VIAGEM 

 

SUPONDO QUE IRÁ FAZER FRIO: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

SUPONDO QUE IRÁ FAZER CALOR: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

SUPONDO QUE ESTARÁ CHOVENDO: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

SUPONDO QUE VOCÊ FARÁ UM PIQUENIQUE: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

1.PARA RESPONDER AS QUESTÕES ABAIXO, DESENHE, FALE, OU ESCREVA 

SOBRE O QUE ESTÁ SENDO PERGUNTADO: 

 

-ONDE SE COMPRA LEITE? 

 

-ONDE COMEMOS FORA DE CASA? 

 

-ONDE SE GUARDA OS ALIMENTOS QUE ESTRAGAM RÁPIDO? 

 

- ONDE SE PREPARA OS ALIMENTOS? 

 

-ONDE SE COMPRA ROUPA? 

 

-ONDE A ROUPA FICA GUARDADA? 

 

-ONDE DORMIMOS? 

 

-ONDE ASSISTIMOS TELEVISÃO? 

 

-AONDE SE VAI QUANDO ESTÁ DOENTE? 

 

-ONDE SE COMPRA REMÉDIO? 

 

-ONDE VEMOS A HORA? 

 

-ONDE SE TOMA BANHO? 

 

-ONDE GUARDAMOS O DINHEIRO? 

 

-ONDE GUARDAMOS AS CHAVES? 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

1.LISTE TODAS AS ATIVIDADES QUE VOCÊ REALIZOU HOJE, DESDE A HORA 

QUE VOCÊ ACORDOU ATÉ A HORA DE DORMIR: 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

1 LIGUE AS FIGURAS AS SOMBRAS 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

1 LIGUE AS FIGURAS AS SOMBRAS 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

DICAS: ACRESCENTE OUTRAS DATAS QUE CONSIDERAR IMPORTANTE 

               CONTE UMA HISTÓRIA QUE VOCÊ LEMBRAR RELACIONADA COM UMA 

DESSAS DATAS 

               QUAL SEU FERIADO/DATA COMEMORATIVA PREFERIDA? POR QUÊ? 

               QUANTOS DIAS TEM O MÊS? QUANTOS MESES TÊM 31 DIAS? 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

COM AUXÍLIO DE UM CALENDÁRIO, MARQUE QUAL A DATA, MÊS E 

ANO, QUE OS EVENTOS, ABAIXO CITADOS, ACONTECEM: 

 

 

 SEU ANIVERSÁRIO 

 ANIVERSÁRIO DO SEU MARIDO/ESPOSA 

 ANIVERSÁRIO DO SEU(S) FILHO(S) 

 NATAL 

 ANO NOVO 

 CARNAVAL 

 PÁSCOA 

 DIA DO TRABALHADOR 

 DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 

 FÉRIAS ESCOLARES 

 DIA DAS CRIANÇAS OU DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

 FINADOS 

 DIA DAS MÃES 

 DIA DOS PAIS 

 DIA DA MENTIRA 

 DIA DE SÃO JOÃO 

 DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS 

CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 Recorte e Monte um relógio com os itens abaixo. Depois responda as 

questões a seguir: 

 

Marque no relógio: 

-08 horas da manhã 

-10 horas da manhã 

-Faltam 5 minutos para as 2 horas 

-11horas e 30 minutos 

-09 horas e 40 minutos 

-4 horas e 10 minutos 

-05 horas e 20 minutos 

- Faltam 10 minutos para 12 horas 

-Faltam 20 minutos para 05 horas 

- Qual é a hora que o Sr(ª) acorda? 

- Qual é a hora que o Sr(ª) toma café? 

- Qual é a hora que o Sr(ª) almoça? 

- Qual é a hora que o Sr(ª) lancha? 

- Qual é a hora que o Sr(ª) janta? 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 
TRABALHANDO OS SENTIDOS!!! 

DIGA OE ESCREVA ELEMENTOS ASSOCIADOS AOS ITENS ABAIXO: 

 

CHEIRO 

AGRADÁVEL DESAGRADÁVEL 

  

  

  

  

  

TEXTURA 

MACIO ÁSPERO 

  

  

  

  

  

SABOR 

DOCE SALGADO 

  

  

  

  

  

VISÃO 

BONITO FEIO 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

DICAS: SE O IDOSO GOSTAR MUITO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM 

MÚSICA, VOCÊ PODE CONTINUAR ESSA ATIVIDADE SOLCITANDO: 

-LEMBRAR-SE DE MÚSICAS DE UM MESMO CANTOR 

-LEMBRAR-SE DE MÚSICAS QUE TENHAM NOMES DE PESSOAS NA LETRA (p. ex. 

CAROLINA, MARIA,...) 

-ESCREVER A LETRA DE UMA MÚSICA 

-FALE DE UMA MÚSICA QUE MARCOU UM MOMENTO ESPECIAL EM SUA VIDA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            QUE MÚSICA REPRESENTA CADA PALAVRA CITADA ABAIXO. CANTE-

A E DIGA O NOME DO AUTOR: 

 

SAUDADE- 

 

 

CARINHO- 

 

 

AMOR- 

 

 

SÃO JOÃO- 

 

 

CARNAVAL- 

 

 

NATAL- 

 

 

BRASIL- 

 

 

PÁSCOA- 

 

 

ANIVERSÁRIO- 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

DICAS: ACRESCENTE DEMAIS LUGARES QUE O IDOSO COSTUMA FREQUENTAR 

E PEÇA A ELE QUE TAMBÉM DESCREVA OS LUGARES 

               LEMBRAR-SE DO NOME DO LUGAR, DE ALGUM OBJETO QUE 

CARACTERIZA ESTE LUGAR, E DOS PROFISSIONAIS QUE SE ENCONTRAM  

NESTE LUGAR 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            DESCREVA QUAIS IMAGENS VOCÊ Vê EM SUA MENTE QUANDO VOCÊ 

PENSA EM: 

 
- SUPERMERCARDO: 

 

-ESCOLA: 

 

-CASA 

 

-IGREJA: 

 

-PRAIA 

 

-SHOPPING: 

 

-ÔNIBUS: 

 

-CIDADE: 

 

-DELEGACIA: 

 

-HOTEL: 

 

-RESTAURANTE: 

 

-ESTÁDIO DE FUTEBOL 

 

-MATERNIDADE: 

 

-HOSPITAL 

 

-BAILE DE CARNAVAL 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

DICAS: SE POSSÍVEL VÁ AO SUPERMERCARDO E TENTE ENCONTRAR MARCAR 

DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            DESCREVA O FORMATO, TAMANHO, COR, MARCA (SE POSSÍVEL) DOS 

OBJETOS ABAIXO UTILIZADOS NO SEU DIA-A-DIA: 

 

- SABONETE 

- CREME DENTAL 

-ESCOVA DE DENTE 

-PAPEL HIGIÊNICO 

-ÁGUA MINERAL 

-SHAMPOO 

-CREME DE CABELO 

-DESODORANTE 

-MANTEIGA 

-DETERGENTE 

-FOGÃO 

-GELADEIRA 

-CAFÉ 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 

-TELEVISÃO 

-FERRO DE PASSAR 

-ARROZ 

-SUA ROUPA PREFERIDA 

-FEIJÃO 

-CHOCOLATE 

-AÇUCAR 

-SORVETE 

-SABÃO EM PÓ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

DICAS: RELACIONAR O OBJETO A FUNÇÃO DELE 

              QUE PROFISSÃO PODE ESTAR RELACIONADA COM ALGUNS DESSES 

OBJETOS 

              VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE TRABALHA COM UM DESSES OBJETOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

        SERÁ DESCRITO TRÊS PARTES DE UM OBJETO, TENTE DESCOBRIR 

QUAL É O OBJETO: 

 

-PORTA, CHAVE E SEGREDO 

 

-FOLHAS, CAPA E ÍNDICE 

 

-ZÍPER, BOLSO E CALÇA 

 

-CASCA, SEMENTE E POLPA 

 

-ESTRADO, CABECEIRA E COLCHÃO 

 

-TINTA, PLÁSTICO E PONTA 

 

-PORTA, GÁS E BOTÃO 

 

-ANTENA, TELA E BOTÃO 

 

-PAPEL, MESES E DATAS 

 

-PÉ, ASSENTO E ENCOSTO 

 

-MOLDURA, DESENHO E ASSINATURA 

 

-LÂMPADA, PÉ E CÚPULA 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

DICAS: PEÇA AO IDOSO PARA OLHAR AO REDOR, E CITAR 10 OBJETOS, DENTRE 

ESTES PEÇA PARA ELE CITAR TRÊS PARTES DE CADA OBJETO. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            AGORA EU TENHO O OBJETO, PEÇO QUE DESCREVA TRÊS: 

 

MELÂNCIA    

MICROONDAS    

GELADEIRA    

RELÓGIO    

TELEVISÃO    

CAMA    

CARRO    

FOGÃO    

CANETA    

LIVRO    

PÉ    

PORTA-RETRATO    

TELEFONE    

OVO    

GALINHA    

BLUSA    

ÁRVORE    

CACHORRO    
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

  DICAS: DOS ELEMENTOS CITADOS, QUAL VOCÊ MAIS UTILIZA? 

     QUANTOS SÃO ALIMENTOS? QUANTOS SÃO MATERIAIS DE 

HIGIENE?QUANTOS SÃO ELETRODOMÉSTICOS? 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            APONTE UMA SEMELHANÇA E UMA DIFERENÇA DOS PARES DE 

ELEMENTOS DESCRITOS ABAIXO: 

 

ELEMENTOS SEMELHANÇA DIFERENÇA 

LEITE-SUCO   

GAVETA-PASTA   

LARANJA-CENOURA   

CAMA-BERÇO   

TOMATE-MORANGO   

PORTA-JANELA   

COPO-XÍCARA   

COPO-COLHER   

CADERNO-LIVRO   

SOFÁ-CADEIRA   

COLCHÃO-TRAVESSEIRO   

PENTE-ESCOVA   

CHUVEIRO-BANHEIRA   

BALDE-BACIA   

QUARTO-ESCRITÓRIO   

LIQUIDIFICADOR-BATEDEIRA   

TELEVISÃO-RÁDIO   

MICROONDAS-FORNO   
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

           TENHO ABAIXO A SUA AGENDA!!! PEÇO POR FAVOR PARA VOCÊ 

ORGANIZAR OS ACONTECIMENTOS CONFORME OS HORÁRIOS (MANHÃ ATÉ 

A NOITE) : 

 

-ACORDOU ÀS 8:00 H 

 

-FEZ UM LANCHE AS 10:30H 

 

-JANTOU AS 21:00H 

 

-RETORNOU PARA CASA AS 20:30 

 

-TOMOU BANHO ÀS 8:10H 

 

-FOI AO SUPERMERCADO AS 14:00H 

 

-FEZ UM TELEFONEMA AS 9:15H 

 

-VOLTOU PARA CASA  16:00H 

 

-FOI DORMIR AS 22:30H 

 

-ALMOÇOU AO MEIO DIA 

 

-TOMOU REMÉDIO ÀS 10:00 H 

 

-COMEÇOU A LER UM LIVRO AS 21:40H 

 

-TOMOU CAFÉ ÀS 8:30H 

 

-FOI VISITAR UM AMIGO AS 17:30 

 

-FOI A IGREJA AS 19:00H 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 
           COMPLETE SUA ÁRVORE GENEALÓGICA. DENTRO DO CÍRCULO COLOQUE O NOME 

DO SEU FAMILIAR OU FOTO SE DESEJAR (SE POSSÍVEL FAÇA EM UMA CARTOLINA): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRMÃO IRMÃ ________ 

FILHO FILHA 

PAI MÃE 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

            RESPONDA QUEM NA SUA FAMÍLIA É: 

 

- O SOBRINHO MAIS VELHO? 

 

-SOBRINHOS QUE VOCÊ TEM? 

 

-O FILHO QUE MORA MAIS PERTO? 

 

-O IRMÃO DO MEIO? 

 

-O IRMÃO MAIS VELHO? 

 

-O PARENTE QUE TEVE MAIS FILHOS? 

  

-O PARENTE QUE POSSUI O MAIOR NOME? 

 

-OS NETOS QUE VOCE TEVE? 

 

-O NETO MAIS JOVEM 

 

-O NETO MAIS VELHO 

 

-O PARENTE QUE VOCÊ MENOS VÊ 

 

-TODOS OS PARENTES QUEM ESTAVAM NO ÚLTIMO ENCONTRO FAMILIAR 

 

-O PARENTE MAIS VAIDOSO 

 

-O PARENTE QUE COZINHA MELHOR 

 

-OS PARENTES QUE BRINCAVAM COM VOCÊ NA INFÂNCIA 

 

-LISTE UM DEFEITO E UMA QUALIDADE PARA CADA PESSOA CITADA 

ANTERIORMENTE 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

 

OBS.: DESCREVA OUTRAS ATIVIDADES QUE COMUMENTE VOCÊ REALIZA NO 

DIA. 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

1-ENUMERE A COLUNA ORDENANDO AS SEGUINTES FRASES: 

 

(   ) ACENDER O FOGÃO 

 

(   ) MEXER O OVO 

 

(   )COLOCAR A MANTEIGA NA PANELA 

 

(   )COLOCAR O OVO NO PRATO 

 

(   )ACENDER O FÓSFORO 

 

(   )APAGAR O FOGO 

 

(   )COMER O OVO 

 

(   )QUEBRAR O OVO 

 

(   )COLOCAR O OVO  N A JANELA 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

1-CONHEÇA O QUE ESTÁ EM VOLTA DE SUA CASA. PELA MANHÃ, OU NO 

MOMENTO QUE VOCÊ SAIR PARA IR A PADARIA, FARMÁCIA, 

SUPERMERCADO, OU OUTRO LOCAL PRÓXIMO A SUA CASA, OBSERVE 

TODO O QUARTEIRÃO QUE VOCÊ MORA, O QUE CERCA SUA CASA. 

DESCREVA ABAIXO TODOS OS ESTABELECIMENTOS QUE CERCAM TUA 

CASA. SE QUISER DESENHE ABAIXO O QUARTEIRÃO EM QUE VOCÊ MORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/__ 

 

1- ENCONTRE NA SUA CASA DE ESCREVA ABAIXO: 

 

 

DEZ ITENS DE COZINHA QUE COMECE COM A LETRA B 

 

CINCO OBJETOS QUE SÓ HOMEM USA 

 

CINCO OBJETOS QUE SÓ A MULHER USA 

 

DOIS OBJETOS QUE LEMBREM UMA CRIANÇA 

 

CINCO ITENS UTILIZADOS PARA LIMPAR SUA CASA 

 

TRES OBJETOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS SOMENTE NO SEU 

QUARTO 

 

CINCO OBJETOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS SOMENTE NA 

COZINHA 

 

CINCO OBJETOS UTILIZADOS POR VOCÊ NO SEU MOMENTO DE LAZER 

 

DEZ OBJETOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NO SEU GUARDA-ROUPA 

 

DOIS OBJETOS QUE ESTÃO NO SEU GUARDA-ROUPA E NÃO SÃO DE 

VESTIR 

 

CINCO OBJETOS QUE AS PESSOAS USAM PARA TRABALHAR 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

DESCUBRA QUE ATIVIDADES REALIZAMOS COM AS PALAVRAS ABAIXO: 

 

-MOLHAR, SABÃO, SHAMPOO, TOALHA:________________________________ 

 

-ÁGUA, ESCOVA, PASTA DE DENTE:________________________________ 

 

-FOGÃO, PANELA, COLHER, COMIDA:________________________________ 

 

-CAMA, TRAVESSEIRO, LENÇOL:________________________________ 

 

-COPO,SUCO:________________________________ 

 

-TALHER, ARROZ, FEIJÃO, CARNE:________________________________ 

 

-SUPERMERCADO, CARTEIRA E DINHEIRO:________________________________ 

 

-VASSOURA, CHÃO:________________________________ 

 

-PROGRAMA, TELA, BOTÃO:________________________________ 

 

-FERRO DE PASSAR, ROUPA:________________________________ 

 

TELEFONE, AGENDA TELEFÔNICA:______________________________ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

 

DIGA UMA PESSOA QUE VOCÊ CONHECE PARA CADA CARACTERÍSTICA 

ACIMA. 

 

O QUE É QUALIDADE E O QUE É DEFEITO? 

 

DIGA CINCO DESSAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REFEREM A VOCÊ 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

DIGA O ANTÔNIMO (O CONTRÁRIO) DAS PALAVRAS ABAIXO: 

 

FEIO: _______________ 

MAGRO: _______________ 

BURRO: _______________ 

TRISTE: _______________ 

BAIXO: _______________ 

CABELUDO: _______________ 

DESAGRADÁVEL: _______________ 

SIMPÁTICO: _______________ 

DESORGANIZADO: _______________ 

PREGUICOSO: _______________ 

DESONESTO: _______________ 

MENTIROSO: _______________ 

EXTROVERTIDO: _______________ 

MAL-EDUCADO: _______________ 

FEDORENTO: _______________ 

CARINHOSO: _______________ 

PESSIMISTA: _______________ 

VAIDOSO: _______________ 

ORGULHOSO: _______________ 

SEDENTÁRIO: _______________ 
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APÊNDICE F 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES 

EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DO IDOSO 

 

Nome:_______________________________________ 

Pront.:________________Data:___/___/___ 

 

 

VAMOS COZINHAR? 

 

CITE OS ITENS NECESSÁRIOS PARA FAZER: 

 

BOLO- 

 

FEIJOADA- 

 

PUDIM- 

 

MACARRONADA- 

 

EMPADA- 
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ANEXO A 

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO 
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ANEXO B 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
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ANEXO C 

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA DE KATZ 
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ANEXO D 

ESCALA DE LAWTON 

 


