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RESUMO 

 

A evidência sugere que a estimulação cognitiva tem um efeito positivo na cognição, na 

sintomatologia depressiva e na autonomia dos idosos e, por conseguinte, da qualidade de vida das 

famílias, pelo que se aconselha a sua implementação como componente do cuidado a idosos em 

contexto comunitário, sendo importante uma comunicação eficiente entre o profissional/cuidador 

e o utente idoso no processo de cuidar.  

A amostra deste estudo integra utentes do Centro de Solidariedade Social da Adémia (CSSA) 

- Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com foco na população idosa com resposta 

social de Centro de Dia (CD) e de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), que deram entrada até 

ao início dos programas de estimulação cognitiva e em função dos resultados da Avaliação 

Neuropsicológica efetuada.  

Os programas de estimulação cognitivo-sensorial com efeitos positivos mais notórios foram 

os orientados para os domínios Memória e Atenção/Orientação, em que quase todos os 

participantes evidenciaram melhorias das pontuações finais relativamente aos padrões iniciais. 

No entanto, ao considerarmos as variáveis associadas, sejam as socio-demográficas (e.g.; 

género; idade; nível de escolaridade) ou outras de relevância na literatura (e.g.; resposta social; 

tipo de doença; contextos de saúde; exercício físico; efeitos da medicação; assiduidade; 

motivação), não nos é permitido tirar conclusões por falta de dados contundentes pelo que 

sugerimos a continuidade do trabalho efetivado no sentido de se efetuarem estudos correlacionais, 
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aplicando estatísticas inferenciais, que possam dizer mais da relação entre estas e/ou outras 

variáveis, neste ou noutro grupo de idosos do CSSA-IPSS. Consideramos também a utilidade de 

um estudo de investigação neste âmbito em que os idosos possam ser agrupados por grupo clínico.  

 

Palavras-chave: estimulação cognitivo-sensorial, neuroplasticidade, neuropsicologia do 

idoso, avaliação neuropsicológica, demência, declínio cognitivo. 
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Ao entranhar o mundo da Saúde, da Sistémica e da Família, área de subespecialização da nossa 

formação académica, a criança e o idoso surgem como parte integrante, e simultaneamente 

fascinante, do todo com que o Psicólogo Clínico se pode confrontar, qual caleidoscópio que ao se 

deslocar, ainda que muito suavemente, num ou noutro sentido, produz mudança nesse todo.  

O Centro de Solidariedade Social da Adémia impulsiona, à partida, o contacto com uma grande 

diversidade e especificidade de pessoas, de situações e de problemáticas, em contexto infantil e 

geriátrico, o que pesou sobremaneira na nossa preferência pela instituição para a realização do 

Estágio Profissional, a par da sua localização geográfica. Por razões relacionadas com a gerência 

da própria instituição, cingimo-nos à atuação no âmbito geriátrico, adotando um modelo mais 

cognitivo-comportamental por sugestão do orientador, o que veio enriquecer a nossa experiência 

numa área que faltava operar na nossa formação. 

O presente relatório tem como objetivo sistematizar um conjunto de concepções e atividades 

inerentes ao Estágio Profissional na área de Psicologia Clínica para acesso à Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP), que enlaçamos ao longo dos últimos doze meses, em colaboração com os 

idosos e a equipa multidisciplinar no processo do cuidar.  

 

I - ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

Porque se torna imperioso contextualizar para bem conhecer e melhor atuar perante uma dada 

população alvo, desbravámos caminho na instituição e perscrutámos o estado de arte referente à 

estimulação cognitivo-sensorial no domínio da Neuropsicologia do Idoso. 
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1. Contextualização da Instituição e Respostas Sociais 

 

O Centro de Solidariedade Social da Adémia (CSSA) é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) com respostas sociais de Creche, Pré-Escolar, Centro de Atividades 

de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

frequentadas por uma comunidade de utentes com uma amplitude de faixas etárias que vai dos 4 

meses aos 10 anos, para a população infantil, e dos 57 aos 100 anos de idade, para a população 

idosa.  

A nossa ação focou-se exclusivamente nas respostas sociais de CD e SAD. 

O CD é uma resposta social que possibilita uma oferta de serviços de proximidade 

diversificada, permitindo que o cidadão permaneça o maior tempo possível no seu meio habitual 

de vida, retardando ou invertendo a lógica de integração em Lar. Simultaneamente, permite aos 

idosos novos relacionamentos e elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de 

contatos com os colaboradores, voluntários, estagiários, clientes e pessoas da comunidade, donde 

a qualidade da intervenção deve ser uma exigência a ter em conta permanentemente na gestão desta 

resposta social. 

Deste modo, a concretização dos objetivos do CD abrange: 

 Prestação de serviços que satisfaçam necessidades básicas (refeições; cuidados de 

eliminação, higiene e imagem pessoal); 

 Tratamento de roupas; 

 Prestação de apoio psicossocial; 

 Fomento das relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários 

(convívio), a fim de evitar o isolamento. 

 

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e 

personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência 

ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária. Tem como objetivos: 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

 Assegurar aos indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas; 

 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, de modo a 

contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

 Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 
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O CSSA-IPSS, na sua globalidade, tem como missão acolher com humanismo e responder com 

profissionalismo às necessidades das crianças e idosos priorizando os mais desfavorecidos. Visa 

contribuir para que as crianças cresçam num ambiente feliz, saudável e em segurança e que os 

idosos tenham uma velhice digna e assistida, num clima de coesão social. Pauta-se por valores de 

ética, respeito, rigor, responsabilidade, solidariedade e transparência. Além disso, dirige uma 

Política de Qualidade que visa cumprir os requisitos aplicáveis à instituição e às suas respostas 

sociais, promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços e garantir a eficácia do Sistema 

de Gestão da Qualidade.  

O organograma do CSSA-IPSS é representado da seguinte forma: 

 

 

Fonte: http://www.cssademia.com/organograma.html 

 

Elevados níveis de desemprego e consequentes dificuldades financeiras, aumento significativo 

das situações de pobreza e exclusão social e aumento da esperança média de vida da população 

idosa, têm potenciado, nos últimos anos, necessidades crescentes e consequente incremento da 

procura dos serviços por parte da comunidade de Trouxemil, concelho e distrito de Coimbra, sua 

área de abrangência. No entanto, desde 2013, a atividade desta instituição foi condicionada pela 

diminuição dos rendimentos das famílias, aumento do desemprego dos familiares dos utentes 

(crianças e idosos) e diminuição do número de utentes do SAD imposta pela Segurança Social. 

Perante o cenário de crise económica e financeira o Governo Português criou o Programa de 

Emergência Social e atualizou a comparticipação financeira dos acordos de cooperação para 

2013/2014. 
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Tem parceria com a Câmara Municipal de Coimbra para o fornecimento de refeições escolares. 

No sentido de fazer face às situações de grave carência social, o CSSA-IPSS estabeleceu, no último 

ano, novos protocolos com o Instituto de Segurança Social - Cantina Social - e com a Câmara 

Municipal de Coimbra – Protocolo das Farmácias Solidárias.  

Concertando todas as limitações e ajustamentos terminantes, a ação do CSSA-IPSS tem-se 

desenvolvido no sentido de dar resposta eficaz e eficiente às solicitações da referida comunidade 

e, por outro lado, procura fomentar níveis de qualificação e formação dos recursos humanos 

integrantes de modo a incrementar a motivação dos colaboradores no sentido de melhores 

desempenhos e maiores graus de satisfação, quer dos próprios colaboradores quer dos utentes 

utilizadores dos serviços indicados. 

 

2. Estimulação Cognitivo-Sensorial em Idosos 

 

O envelhecimento é um processo adaptativo, lento e contínuo, que se traduz numa série de 

alterações, e no qual intervêm fatores biológicos, psicológicos e sociais (Ortiz, Ballesteros & 

Carrasco, 2006; citado por Castro 2011). Caracteriza-se pela deterioração corporal e funcional, 

diminuição da vitalidade e da capacidade de adaptação do organismo às mudanças. As alterações 

físicas afetam a autoimagem e a autoestima, originando uma diminuição das capacidades sensoriais 

e limitações na realização de muitas atividades que antes geravam prazer. 

Alguns investigadores defendem que o declínio cognitivo dos indivíduos idosos, sobretudo ao 

nível da atenção, concentração e memória, não se encontra puramente ligada à idade cronológica, 

mas também ao estado de saúde, à personalidade, aos comportamentos e estilos de vida, à educação 

e à posição social que ocupam.  

No intuito de promover um envelhecimento saudável, torna-se então relevante o estudo de 

intervenções que retardem os declínios normativos ou as demências, com o objetivo de assegurar 

um desempenho razoável e favorecendo a gestão da própria vida (Dias & Lima, 2012). 

Dada a entrega a que as entidades laborais obrigam por parte dos trabalhadores, a família, e 

sobretudo os idosos, acabam por auferir quotidianamente de menor apoio/assistência/supervisão e 

evidenciar um maior isolamento. Neste sentido, a institucionalização dos idosos é tida como uma 

solução viável e esta, por conseguinte, está intimamente associada ao agravamento do estado de 

saúde, à incapacidade funcional e ao comprometimento cognitivo, frequentemente por doenças 

degenerativas que os tornam dependentes de terceiros para a realização das atividades de vida 

diária. A prevenção do declínio no funcionamento cognitivo das pessoas idosas pode ser obtida 

através da implementação de programas de estimulação cognitiva, isto é, que promovam a 

manutenção das capacidades sensório-perceptivas e das funções psicomotoras e cognitivas como 
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a memória, a atenção, a concentração, a linguagem/pensamento, as praxias e as capacidades 

visuoespaciais, no sentido de fomentar a autonomia e independência do idoso e, por conseguinte, 

a sua qualidade de vida. O objetivo da estimulação/reabilitação é, por assim dizer, capacitar os 

idosos e famílias, ou torna-los mais aptos, para compreender, aceitar, conviver, contornar, 

minimizar e até superar a(s) sua(s) deficiência(s) de cariz cognitivo. Para tal, deverão concorrer os 

esforços convergentes de uma vasta equipa multidisciplinar que pode incluir o neuropsicólogo, 

psicólogo clínico, terapeuta de educação especial, terapeuta ocupacional. 

Numa revisão sistemática desenvolvida por Léonie et al. (2010) e citada por Apóstolo, Cardoso 

et al (2011), investigou-se a eficácia de 15 programas de intervenção cognitiva que tinham sido 

testados em indivíduos com declínio cognitivo ligeiro do tipo amnésico, possivelmente em risco 

de progressão para demência. Não obstante algumas limitações e falta de uniformidade nos 

estudos, os resultados evidenciaram melhorias substanciais após o tratamento, em termos de 

memória, qualidade de vida e humor. 

Segundo estes mesmos investigadores, Lindolpho, Sá e Cruz (2010) sugerem que os idosos 

sujeitos a estimulação cognitiva mantêm a sua autonomia nas Atividades Instrumentais da Vida 

Diária (AIVD’s) como usar o telefone, ir às compras, preparar a alimentação, cuidar da casa, lavar 

a roupa, usar transportes, preparar a medicação, ou gerir dinheiro.  

Na nossa pesquisa acerca do tema consultámos outras investigações contemplando a utilização 

de programas de intervenção onde foram trabalhadas competências como a memória, a atenção, a 

coordenação motora e as competências de abstração lógica, com recurso a vários jogos de mesa e 

tarefas semelhantes às Atividades de Vida Diária (AVD’s) (e.g.; a memorização de listas de 

supermercado, categorização dos itens de mercado e manuseio de dinheiro em tarefas de troco; 

leitura, exercícios de resolução de problemas; memorização visual). Os estudos foram 

convergentes e unânimes em apontar para resultados benéficos para os seus destinatários, 

revelando um aumento nas capacidades de abstração, de rapidez psicomotora e de organização 

perceptiva. Os benefícios manifestavam-se não somente ao nível das capacidades cognitivas como 

ao nível do humor, atenuando sintomatologia depressiva e promovendo um melhor autoconceito, 

autoestima, autonomia e, por conseguinte, uma maior satisfação com a vida. 

A Neurociência procura explicar de que forma se estabelece a correspondência entre a 

degenerescência ou lesão de uma determinada área do cérebro ou um pequeno conjunto de células 

neuronais e um dado comportamento. Tal associação entre os fenómenos ou atividades cognitivas 

e as estruturas cerebrais que englobam as conexões entre neurónios, que parecem ter um papel 

central nas atividades cerebrais, ajudam a perceber as ações a ter em perspectiva com vista a um 

melhor resultado em termos de reabilitação cognitiva. Por exemplo, se a um idoso for 

diagnosticado um défice de memória, sabe-se que terão de ser empregues atividades que estimulem 
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os lobos pré-frontal e temporal, ou seja, tarefas que englobem a identificação e evocação de cores 

e sabores, rostos, imagens e cálculo. 

Em suma, a evidência sugere que a estimulação cognitiva tem um efeito positivo na cognição, 

na sintomatologia depressiva e na autonomia dos idosos e, por conseguinte, da qualidade de vida 

das famílias, pelo que se aconselha a sua implementação como componente do cuidado a idosos 

em contexto comunitário. Todavia, de referir que para uma maior eficácia nos resultados é 

importante uma comunicação eficiente entre o profissional/cuidador e o utente idoso no processo 

de cuidar.  

A comunicação tem um papel fundamental na interação com os idosos, sobretudo quando se 

procura estabelecer uma relação de ajuda e confiança. É evidente que esta comunicação está sujeita 

a variabilidades de ordem cultural, social, religiosa e interpessoal de cada um dos intervenientes, 

embora não se estabeleça somente ao nível dos conteúdos, mas também da manifestação dos 

comportamentos e das emoções, sendo relevante tanto a comunicação verbal como a não-verbal. 

O cuidador deve assim ser um observador atento a uma linguagem corporal mais retraída por parte 

do idoso, reveladora das suas limitações cognitivo-sensoriais, que o mostrem menos receptivo na 

adesão às tarefas e atividades inerentes aos programas de intervenção. Neste processo, o bom 

humor, sem embaraçar ou ridicularizar e respeitando a dignidade do utente idoso, promove situação 

de bem-estar e é potencialmente favorecedor da relação terapêutica com o profissional/cuidador e 

da aquiescência ao tratamento/intervenção, com todos os benefícios que daí, naturalmente, 

sobrevêm e cuja importância procurámos de algum modo fundamentar. 

 

II – OBJETIVOS 

 

Todo e qualquer contexto vivencial tem subjacente a concretização de objetivos para atingir 

metas. Neste âmbito, este Estágio Profissional visou, em termos gerais: 

 Cumprir com uma diretiva da OPP para o início da atividade profissional da Psicologia; 

 Consolidar técnicas e práticas na relação terapêutica com os utentes. 

 

Apresentamos ainda os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar avaliação neuropsicológica a alguns utentes do CD e SAD do CSSA-IPSS, 

mediante consentimento informado, e planear programas de estimulação cognitiva-

sensorial orientados para os domínios em défice1; 

                                                 
1 Programas aplicados foram direcionados para os domínios Memória, Fluência Verbal e Atenção/Orientação. 
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 Aplicar exercícios de estimulação cognitivo-sensorial em função dos défices detetados, 

fomentando a neuroplasticidade; 

 Avaliar a eficácia dos programas de estimulação cognitivo-sensorial tendo como foco 

de intervenção a Memória, a Fluência Verbal e a Atenção/Orientação; 

 Capacitar os utentes para continuar a estimulação cognitivo-sensorial depois do final 

dos programas a que foram submetidos, em contexto familiar, com vista a manter os 

níveis alcançados e prevenir prováveis perdas, potenciando a sua autonomia; 

 Detetar outras necessidades do foro psicológico carecidas de algum tipo de intervenção 

como depressão, luto, solidão, …  

 Analisar o processo e os resultados do trabalho efetivado com alguns utentes idosos 

durante o Estágio Profissional e construir um documento de referência que permita: 

 Sensibilizar a Direção do CSSA-IPSS para a importância de uma intervenção desta 

natureza; 

 Servir de agente para seguimento à posteriori, com estes utentes ou outros que a 

Instituição venha a integrar. 

 

 

III – METODOLOGIA 

 

No intento de cumprir os objetivos, gerais e específicos, explanados anteriormente, 

procedemos de seguida à descrição dos critérios de recolha da amostra e caracterização da mesma, 

bem como dos materiais/instrumentos e dos procedimentos estatísticos adotados. 

 

1. Critérios de Amostragem 

 

A amostra deste estudo integra utentes da instituição, com foco na população idosa, que deram 

entrada até ao início dos programas de estimulação cognitiva e em função dos resultados da 

Avaliação Neuropsicológica efetuada. Os referidos utentes foram previamente sinalizados pela 

responsável das vertentes sociais SAD e CD. Foram excluídos à partida utentes sem escolaridade 

e com défices oftalmológicos e de linguagem em função do tipo de estudo que se pretendia realizar, 

uma vez que estas mesmas variáveis são limitadoras da aplicação do instrumento (Escala de 

Avaliação Neuropsicológica de Addenbrooke). A amostra inicial, considerando as sinalizações e 

exclusões, resultou num total de 29 utentes (N=29), que se subdividiram em cinco subamostras em 

função dos défices apresentados. Todavia, estas subamostras foram ainda reduzidas devido a 

fatores pessoais inerentes aos próprios utentes: não adesão aos programas, cessações de contrato 

com a instituição e falecimento. 
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Foi possível caracterizar a amostra inicial segundo algumas variáveis pertinentes para além das 

sociodemográficas. 

 

1.1. Caracterização da Amostra Inicial 

 

Para a caracterização da amostra inicial foram consideradas variáveis sociodemográficas, 

como o género, idade e habilitações literárias e ainda outras variáveis relevantes como a resposta 

social e o tipo de doença. 

 

1.1.1. Variáveis sociodemográficas 

 

       O género, idade, e habilitações literárias foram apreciados em termos de caracterização da 

amostra inicial por as presumirmos, mediante literatura consultada, variáveis de relevo na 

interpretação dos resultados. 

Relativamente ao género, a mostra revelou-se equilibrada, constituída por 52% de homens (n 

= 15) e 48% de mulheres (n = 14). 

 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra Inicial quanto à variável Género. 

 

GÉNERO 
 

N = nº de Utentes 

Masculino 
 

15 

Feminino 
 

14 

Total 
 

29 

 

 
 

Gráfico 1 - Caracterização da Amostra Inicial quanto à variável Género. 

 

 
 

52%

48%

Género
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No que concerne à variável Idade, a amostra integra maioritariamente utentes com mais de 80 

anos (n = 14; 48%), seguida de 38% de utentes entre os 75 e os 79 anos (n = 11). 

 

Tabela 2 – Caracterização da Amostra Inicial relativamente à variável Idade. 

 

Idade N = nº de Utentes 

65-69 anos 1 

70-74 anos 3 

75-79 anos 11 

> 80 anos 14 

Total 29 

 

 

Gráfico 2 – Caracterização da Amostra Inicial relativamente à variável Idade. 

 

 

 

No que diz respeito à escolaridade, foi critério de exclusão a ausência de escolaridade por não 

poder ser aplicado o instrumento de avaliação neuropsicológica em questão. Na amostra tomada 

inicialmente em consideração, aproximadamente um terço dos idosos, ou seja, 34% (n = 10), tem 

menos de 4 anos de escolaridade, sendo que um tem a anteriormente designada 1ª classe e os 

restantes a precedentemente denominada 3ª classe. 

 

Tabela 3 – Caracterização da Amostra Inicial concernente à variável Escolaridade. 

 

ESCOLARIDADE N = nº de Utentes 

< 4 anos 10 

5-9 anos 19 

> 10 0 

Total 29 
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Gráfico 3 – Caracterização da Amostra Inicial concernente à variável Escolaridade. 

 

 

 

Aproximadamente dois terços dos idosos, ou seja, 66% (n = 19), têm entre 4 a 9 anos de 

escolaridade, entre os quais: quatorze têm 4 anos de escolaridade (4ª classe); dois têm 6 anos de 

escolaridade e três têm 9 anos de escolaridade. Destes últimos, dois frequentaram o curso comercial 

da Escola Profissional, equivalente ao 9º ano. Nenhum dos idosos da amostra inicial revelou mais 

de 10 anos de escolaridade. 

Para robustecer a caracterização da amostra inicial, facilitando a posteriori a análise dos 

resultados, outras variáveis de pertinência foram ponderadas. 

 

1.1.2. Outras variáveis  

 

Na caracterização da amostra inicial examinamos, para além das variáveis sociodemográficas, 

outras como a resposta social e o tipo de doença, variáveis que, a priori, parecem ter alguma relação 

com o desempenho cognitivo e a autonomia do idoso. 

Relativamente à resposta social, a mostra inicial integrou 52% (n =15) dos idosos em regime 

de SAD e 48% (n = 14) de idosos em regime de CD. 

 

Tabela 4 – Caracterização da Amostra Inicial referente à variável Resposta Social. 

 

RESPOSTA 

SOCIAL N = nº de Utentes 

SAD 15 

CD 14 

Total 29 

 

 

 

 

34%

66%

0%

Escolaridade

< 4 anos

5-9 anos

> 10
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Gráfico 4 – Caracterização da Amostra Inicial referente à variável Resposta Social. 

 

 
 

É sabido que algumas doenças têm um efeito mais ou menos restritivo no desempenho nas 

AVD e suprimento de necessidades sociais e de realização pessoal, por interferência num ou mais 

domínios cognitivos. Como já anteriormente referimos, excluímos à partida os utentes com défices 

oftalmológicos e de linguagem por não poderem responder ao instrumento aplicado. Assim, a nossa 

amostra inicial, no que se relaciona com o tipo de doença, revelou 62% (n = 18) de utentes com 

patologia variada do foro psicológico, cardíaco e endócrino, alguns portadores de mais do que uma 

enfermidade em simultâneo. Apenas uma pequena percentagem de idosos da amostra, 

aproximadamente 10% (n = 3) é portador de Demência (Alzheimer; Demência Vascular) e, na 

mesma proporção, de outros problemas neurológicos (AVC; Epilepsia). Os défices de mobilização 

secundários a patologia do foro reumático e sequelas de traumatismos crânio-encefálicos (TCE) e 

outras fraturas têm, nesta amostra, uma relativa expressividade (17%; n= 5), como é possível 

verificar na tabela e no gráfico: 

 

Tabela 5 – Caracterização da Amostra Inicial no que se refere à variável Tipo de Doença. 

 

TIPO DE DOENÇA N = nº de Utentes 

Problemas neurológicos (AVC; Epilepsia) 3 

Demências (Alzheimer; Vascular) 3 

Défices mobilização (por patologia reumática; sequelas TCE e fraturas) 5 

Outros (Depressão; Hhipertensão; Patologia cardíaca; Diabetes)  18 

Total 29 

 

 

Gráfico 5 – Caracterização da Amostra Inicial no que se refere à variável Tipo de Doença. 
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À amostra que acabamos de caracterizar, aplicamos os seguintes instrumentos de Avaliação 

neuropsicológica. 

 

2. Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica 

 

Uma correta avaliação e tratamento de sintomas psicopatológicos, disfunção cognitiva e 

angústia emocional têm subjacente a investigação da história clínica (anamnese, que inclui 

pesquisa de sintomas, história da doença atual, antecedentes pessoais e psiquiátricos, antecedentes 

sociais, familiares e revisão de sistemas - avaliação subjetiva) e a avaliação objetiva e meticulosa 

do doente/utente. A informação reunida através de testes ou instrumentos de avaliação 

(neuro)psicológica é usada em conjunto com outros dados objetivos, nomeadamente os achados 

do exame físico, exames laboratoriais, testes eletrofisiológicos e exames radiológicos e de 

medicina nuclear. A combinação de dados subjetivos e objetivos permite reunir uma base de 

conhecimento adequada que leva ao diagnóstico de doenças ou perturbações de que o utente 

efetivamente padece (Baker & Trzepacz, 2001). 

 

2.1. Avaliação Breve do Estado Mental (MMSE)  

 

Os manuais de diagnóstico de doenças mentais, como a CID-10 e o DSM-IV, apontam que o 

diagnóstico de demência se baseia principalmente na presença de declínio da memória e de outras 

funções corticais superiores como linguagem, praxia, capacidade de reconhecer e identificar 

objetos, abstração, organização, capacidade de planeamento e sequenciamento. Assim, a 

abordagem de indivíduos com maior risco de demência, como é o caso de idosos, deve incluir 

sempre a avaliação das funções cognitivas. Nos últimos anos diversos foram os instrumentos 

desenvolvidos com essa finalidade sendo que o MMSE é seguramente a escala mais amplamente 

utilizada a nível mundial (Almeida, 1998). 

O MMSE é composto por diversas questões tipicamente agrupadas em 7 categorias, cada uma 

delas desenhada com o objetivo de avaliar funções cognitivas específicas: orientação temporal (5 

pontos), orientação espacial (5 pontos), registo de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 

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

visual (1 ponto). O score do MMSE pode variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 30 

pontos. Tombaugh e McIntyre (1992; citados por Almeida, 1998) observaram que a escala tem boa 

consistência interna e confiabilidade teste-reteste e que o ponto de corte 23/24 tem boa a excelente 

sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de demência. 
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2.2. Escala de Avaliação Cognitiva de Addenbrooke, Versão Revista (ACE-R) (2008) 

 

O Exame Cognitivo de Adddenbrooke ou Escala de Avaliação Cognitiva de Addenbrooke – 

Versão Revista (ACE-R) (2008) é um instrumento breve de rastreio que avalia cinco domínios: 

ATENÇÃO E ORIENTAÇÃO, MEMÓRIA, FLUÊNCIA VERBAL, LINGUAGEM e 

CAPACIDADES VISUO-ESPACIAIS. Tem anexas cinco folhas estímulo com tarefas de 

Nomeação, Leitura, Contagem de Pontos e Identificação de Letras. Pontuações mais elevadas são 

indicativas de um melhor funcionamento cognitivo e o resultado máximo é de 100 pontos.  

É um instrumento sensível às manifestações iniciais de demência e considerado útil para 

classificar diferentes tipos de demência, particularmente diferenciar a Demência de Alzheimer da 

Demência Frontotemporal (Mioshi et cols., 2006, citado por Simões, 2012). Relativamente ao 

MMSE, o ACE-R é um instrumento mais específico e sensível. Como vantagens adicionais, refira-

se a possibilidade de exame de um maior número de domínios cognitivos com a inclusão de tarefas 

de avaliação de Funções Executivas, um alargamento do número de tarefas de avaliação da 

memória, linguagem e capacidades viso-espaciais e, não menos importante, a inclusão (dos itens) 

do MMSE, facto que potencia análises comparativas e a monitorização da evolução dos 

desempenhos.  

O resultado global do MMSE obtém-se pelo somatório das pontuações preenchidas nas caixas 

a sombreado que acompanham as tarefas respetivas, numa pontuação máxima de 30 pontos. 

O ACE-R dispõe de estudos de validação em amostras da população portuguesa com diferentes 

diagnósticos clínicos: Declínio Cognitivo Ligeiro, Doença de Alzheimer e outras formas de 

Demência e Depressão e tem normas obtidas a partir de uma amostra numerosa de 1084 sujeitos 

adultos e adultos idosos da comunidade (Simões, Firmino, Sousa, & Pinho, 2011, citado por 

Simões, 2012). 

A interpretação dos dados obtidos através deste instrumento, incluindo os itens do MMSE, é 

feita segundo resultados padronizados tendo em consideração as variáveis idade (dos 65-69 anos; 

dos 70-74 anos; dos 75-79 anos e > 80 anos) e o nível de escolaridade (1-4 anos; 5-9 anos e >10 

anos). Daqui decorrem quatro níveis de Défice Cognitivo:  

- Sem Défice, se resultado dentro ou acima da média; 

- Défice Ligeiro, se resultado entre 1 e 1,5 desvios-padrão abaixo da média; 

- Défice Moderado, se resultado entre 1,5 e 2 desvios-padrão abaixo da média; 

- Défice Severo, se resultado superior a 2 desvios-padrão abaixo da média. 
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O resultado obtido pelo respondente/utente será um indicador relevante para o seu diagnóstico 

clínico e permite avaliar a necessidade, ou não, de estimulação cognitiva. 

 

3. Programas de Estimulação Cognitivo-Sensorial   

 

Algumas habilidades cognitivas sofrem alterações no envelhecimento. A manutenção da 

cognição é importante para a promoção da independência e autonomia do idoso e, estudos como o 

de Ramos (2003; citado por Lima da Silva e colaboradores, 2011) sugerem que os declínios 

cognitivos e funcionais são preditivos de mortalidade. Todavia, o mesmo autor refere que a 

cognição e a funcionalidade são potencialmente modificáveis, uma vez que a plasticidade neuronal 

permanece no envelhecimento. Assim, os idosos, quando estimulados, podem apresentar melhor 

desempenho ou performance em tarefas cognitivas, ajudando a proteger o intelecto contra a 

deterioração. Rosenzweig, Bennett e colaboradores (1996; citados por Camões e colaboradoras, 

s.d.) e parafraseando Hebb (1949) são defensores deste princípio ao referirem que a ativação de 

áreas seletivas do cérebro durante a vida protegem o processo degenerativo, pois o nível diferencial 

de ativação celular no cérebro parece ter relação com a perda celular – use it or lose it.  

As pesquisas sobre treino cognitivo tiveram início na década de 70 com o programa ADEPT 

(Adult Development and Enrichment Program), lideradas por Paul Baltes e Sherry Willis (2006; 

citados por Lima da Silva e colaboradores, 2011) na Universidade de Penn State. À época, o 

principal objetivo do programa era avaliar a possibilidade de modificar habilidades que compõem 

o conceito de inteligência fluida. Objetivava-se adicionalmente questionar visões sobre o 

envelhecimento que previam somente a possibilidade de declínio e ausência de ganhos nas fases 

tardias do envelhecimento. Os resultados destas pesquisas pioneiras indicaram um significativo 

grau de plasticidade na cognição do idoso. Após treino, documentou-se melhoria significativa em 

habilidades como velocidade de processamento, raciocínio indutivo, e orientação espacial. Nesta 

época, as pesquisas sobre treino cognitivo não tinham preocupação específica em gerar impacto na 

vida cotidiana do indivíduo idoso.  

As pesquisas sobre treino de memória surgiram a seguir, já com a preocupação em contribuir 

para a autonomia do idoso, acreditando-se que um idoso com melhor desempenho mnésico pudesse 

permanecer independente por mais tempo (Verhaeghen, 2000; citados por Lima da Silva e 

colaboradores, 2011). 

Nas décadas de 1980 e 1990, as pesquisas sobre treino cognitivo avançaram rapidamente e hoje 

existe vasta literatura sobre o tema, indicando que, na ausência de doenças, os idosos aprendem a 

usar estratégias e apresentam melhor desempenho no pós-teste (Lima da Silva, 2011). 
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Segundo a Avaliação Neuropsicológica de Addenbrooke, instrumento abordado num ponto 

anterior deste relatório, os domínios em que permite detetar défices cognitivos são a Atenção e 

Orientação, a Memória, a Fluência Verbal, a Linguagem e as Capacidades Visuo-espaciais. Dada 

a duração limitada deste Estágio Profissional (12 meses), e a duração média de cada programa de 

estimulação cognitivo-sensorial (cerca de 12/13 semanas), foi necessário proceder a uma triagem 

dos domínios a estimular visto que se tornaria inviável trabalha-los todos. Optámos por estimular 

os domínios Memória, Fluência Verbal e Atenção/Orientação, por considerarmos que falhas ou 

constrangimentos nestes domínios são mais restritivos no quotidiano e, por conseguinte, na 

qualidade de vida do idoso, não querendo, com esta opção, desvalorizar os restantes. A ordem 

cronológica por que foram ministrados teve também em consideração o fato de um maior número 

de idosos avaliados manifestarem estes mesmos défices. 

 

3.1. Memória 

 

Ficou-me na memória 

o sonho daquela madrugada. 

Mas o tempo não perdoa e a memória afinal 

é uma questão de tempo também. 

Esfuma-se como a alvorada 

faz-se manhã sem perguntar a ninguém 

dorme a sesta descansada 

sem preocupação do que vem 

e acorda atordoada 

para a noite escura que se adivinha 

onde o único sinal de vida e de sonho 

é apenas a espera…por outra madrugada! 

Francisco José Lopes (In Percursos, p. 107)  

 

A Memória é um processo biológico e psicológico que envolve uma aliança de sistemas 

cerebrais funcionando em interatividade. Existem consideráveis evidências que apontam o lobo 

temporal como região do cérebro que apresenta um envolvimento significativo com a memória, 

particularmente no que respeita ao armazenamento de eventos passados. O lobo temporal contém 

o neocórtex temporal, potencialmente relacionado com a memória de longo prazo. Nesta região 

também existe um grupo de estruturas conectadas entre si que parecem exercer a função da 

memória para fatos e eventos (memória declarativa), entre as quais o hipocampo que está ligado 
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ao reconhecimento de novidades e às relações espaciais, tais como o reconhecimento de uma rota 

rodoviária (Cardoso, s.d.). 

Uma outra estrutura cerebral intimamente relacionada com a memória é a amígdala, uma 

espécie de "aeroporto" do cérebro, que se comunica com o tálamo e com todos os sistemas 

sensoriais do córtex, através das suas extensas conexões. Os estímulos sensoriais vindos do meio 

externo como o som, o cheiro, o sabor, a visualização e a sensação de objetos, são traduzidos em 

sinais elétricos e ativam um circuito na amígdala que está ligado à memória, o qual depende de 

conexões entre a amígdala e o tálamo, onde as respostas emocionais provavelmente se originam e 

permitem que as emoções influenciem a aprendizagem. O córtex pré-frontal , interconectado com 

o lobo temporal e o tálamo, exibe também um papel importante na resolução de problemas e 

planeamento do comportamento (Cardoso, s.d.).  

O processo de memorização é complexo, envolvendo sofisticadas reações químicas e circuitos 

interligados de células nervosas ou neurónios. Estes, quando são ativados libertam hormonas ou 

neurotransmissores que atingem outras células nervosas através de ligações 

denominadas sinapses. Sempre que se aprende algo de forma ativa ou se adquire alguma 

experiência (e.g.; convívio com indivíduos, cores, música, sons, livros, cheiros, etc.), as células 

cerebrais sofrem uma alteração e essa alteração reflete-se no comportamento, isto é, cada neurónio 

contribui para o comportamento e para a atividade mental, conduzindo ou deixando de conduzir 

impulsos. Todos os processos da memória são explicados em termos dessas descargas e as 

alterações decorrentes da aprendizagem e memória são designadas de plasticidade neuronal. Os 

fatos antigos naturalmente têm mais tempo de se fixar no banco de dados e daí sua melhor 

memorização, o que não ocorre com fatos recentes, que têm pouco tempo para se fixarem e ainda 

podem ter sua capacidade de fixação alterada por fatores relacionados com variações de estado 

emocional ou problemas de ordem física (Cardoso, s.d.). 

Segundo a autora, e contrariamente ao esquecimento comum ocorrido normalmente no 

quotidiano das nossas vidas, existem algumas doenças e injúrias no cérebro (e.g.; doenças 

neurológicas, distúrbios psicológicos; problemas metabólicos; intoxicações medicamentosas; etc.) 

que podem causar séria perda de memória ou amnésia, interferindo com a capacidade de aprender. 

Alcoolismo, stresse prolongado, ansiedade, depressão, inatividade e insatisfação com a vida, são 

alguns dos problemas psicológicos que têm consequência direta na memória. No rol das doenças 

neurológicas inscrevem-se, com frequência, as demências, sendo a mais comum a Demência de 

Alzheimer que se caracteriza por progressiva perda de memória acompanhada de graves 

manifestações psicológicas como por exemplo a alienação. 

Ainda de acordo com Cardoso (s.d.), o recurso a determinadas técnicas mentais, que estimulem 

as sinapses, e cuidados que envolvam a nutrição saudável, o sono e descanso, atividades de lazer e 
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a administração medicamentosa adequadas são favorecedores da plasticidade neuronal e, por 

conseguinte, da preservação da memória. 

É também do senso comum o resultado benéfico do exercício físico sobre o organismo em 

geral e especificamente sobre a memória dos idosos e, empiricamente, há alguns estudos que 

validam as vantagens da associação de técnicas de estimulação cognitiva com atividades físicas ou 

corporais. 

O instrumento de suporte ao programa de estimulação da Memória foi aplicado, na sua 

integridade, a um grupo de oito idosos, de 04/02/14 a 08/05/14, e envolveu a resolução de 

exercícios de estimulação da memória recente e da memória remota, num total de 13 sessões, com 

periodicidade semanal. Durante este período, os idosos participantes foram submetidos a uma 

avaliação intermédia e a uma avaliação final, cujos resultados individuais serão explicitados noutro 

ponto deste relatório.   

Após o programa, que se revelou bastante auspicioso, os idosos implicados foram instigados 

a continuar as sessões de estimulação cognitiva em contexto familiar com o envolvimento de um 

familiar próximo, no intento de manter, ou mesmo melhorar, os níveis alcançados ou, no mínimo, 

evitar perdas. Na realidade, ainda que os idosos e respetivas famílias tivessem, de um modo geral 

e salvo raras exceções, acolhido favoravelmente a sugestão, nenhum deles aderiu a ela de modo 

pleno e efetivo por razões de vária ordem, de referir: falta de motivação por parte dos idosos e 

familiares por não reconhecerem os resultados da avaliação/estimulação em termos 

comportamentais; recusa na aquisição do material a qual envolvia custos financeiros, ainda que 

baixos; falta de disponibilidade e tempo por parte dos familiares para investir com o idoso.  

Ainda assim, e por reconhecer os benefícios deste programa em concreto, avançámos com 

expetativa com um novo programa orientado para o domínio Fluência Verbal. 

 

3.2. Fluência Verbal 

 

Olha estas velhas árvores, mais belas  

Do que as árvores moças, mais amigas,  

Tanto mais belas quanto mais antigas,  

Vencedoras da idade e das procelas...  

 

O homem, a fera e o inseto, à sombra delas  

Vivem, livres da fome e de fadigas:  

E em seus galhos abrigam-se as cantigas  
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E os amores das aves tagarelas.  

 

Não choremos, amigo, a mocidade!  

Envelheçamos rindo. Envelheçamos 

Como as árvores fortes envelhecem,  

 

Na glória de alegria e da bondade,  

Agasalhando os pássaros nos ramos,  

Dando sombra e consolo aos que padecem! 

Olavo Bilac (Jornalista e Poeta brasileiro) 

 

É consensual que para a concretização e declamação de um qualquer poema, seja alusivo à 

Velhice ou a qualquer outro tema, e sobretudo se o mesmo for guarnecido de rima, a fluência verbal 

(especialmente a fluência verbal fonética/fonológica) é um recurso potente que o poeta e/ou 

declamador não pode denegar. 

A fluência verbal aparece alterada em múltiplos processos patológicos, tais como nas 

demências degenerativas do tipo Alzheimer ou fronto-temporal, nas lesões frontais esquerdas ou 

bilaterais e nas perturbações psiquiátricas como a esquizofrenia e a depressão. Há estudos que 

também aludem à relação da fluência verbal com Doença de Parkinson; à performance da fluência 

em mulheres grávidas; estudos eletrofisiológicos da fluência verbal; avaliação dos efeitos da 

anestesia geral em idosos; exames de ressonância magnética funcional; verificação das habilidades 

cognitivas em sujeitos muito idosos; e estudos com dependentes de cocaína e outras drogas ilícitas 

(Rodrigues e colaboradoras, 2008). 

Segundo as autoras, a prova de fluência verbal fornece informações acerca da capacidade de 

armazenamento do sistema de memória semântica, da habilidade de recuperar a informação 

guardada na memória e do processamento das funções executivas, especialmente, a capacidade de 

organizar o pensamento e as estratégias utilizadas para a busca de palavras.  

O teste de fluência verbal também é considerado como um teste de funções executivas porque 

a perda da iniciativa, perseveração ou quebra de regras resultam no comprometimento da 

performance na fluência. Dessa forma, os erros devem ser cuidadosamente analisados por 

fornecerem informações qualitativas de certos tipos de transtornos cognitivos (exemplo: 

repetições, perseveração, inclusão de outras letras ou categorias, parafasias e outros) (Rodrigues e 

colaboradoras, 2008). 
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Estudos realizados com neuroimagem têm demonstrado que um bom desempenho nas tarefas 

de fluência verbal semântica e de fluência verbal fonológica depende, respetivamente, dos lobos 

temporal e frontal. As diferenças são atribuídas às diversas estratégias usadas durante estas tarefas. 

A organização da informação semântica pode ser mediada pelo lobo temporal, pois há evidências 

que comprovam que pacientes com a Doença de Alzheimer e pacientes com lobectomia temporal 

falham na fluência verbal, devido a inadequadas funções da memória verbal. A fluência verbal 

semântica exige maior ativação das regiões do lobo temporal e depende do acesso e da integridade 

da memória semântica, sendo esta um componente da memória de longo prazo que contém a 

representação permanente do nosso conhecimento sobre os objetos, fatos e conceitos, bem como 

palavras e seus significados. 

A ordem de produção das palavras sugere o tipo de estratégia utilizada pelo sujeito, cujos 

prejuízos cognitivos também estão ligados ao funcionamento do lobo frontal. A eficiência no teste 

de fluência verbal requer a generalização de palavras dentro de subcategorias (agrupamentos) e 

trocas para uma nova subcategoria quando a primeira se esgotar. Os agrupamentos dependem de 

processos de memória verbal e estão relacionados com o lobo temporal. Por outro lado, as trocas 

exigem flexibilidade mental e cognitiva e estão relacionadas com o lobo frontal e funções 

executivas (Rodrigues e colaboradoras, 2008).  

Para as autoras supracitadas a velocidade psicomotora é o terceiro fator cognitivo relevante na 

performance da fluência verbal, uma vez que a lentidão psicomotora da fala pode reduzir a 

produção da fluência quantitativamente, sem afetar a qualidade dessa performance. Sendo assim, 

o processo de resgate e o léxico semântico podem estar intactos, mas a velocidade psicomotora 

justifica o desempenho prejudicado.  

As diferenças quantitativas normalmente observadas entre as performances de fluência verbal 

semântica e fonológica, podem refletir diferenças estruturais básicas nas suas representações na 

memória. Enquanto na prova semântica o sujeito segue uma organização hierárquica na memória, 

dividida em subcategorias, na fluência fonológica não existe esta mesma organização, fazendo com 

que esta se torne mais difícil. Ambas também diferem quanto ao grau de sensitividade das 

condições de carga de memória. 

O teste de fluência verbal compreende a geração do maior número de palavras possíveis em 

período de tempo fixado, normalmente, um minuto.  

Os testes de fluência fonológica envolvem a evocação de palavras que começam por uma 

determinada letra, normalmente F, A ou S. O teste de fluência fonológica da Escala de Avaliação 

Neuropsicológica de Addenbrooke encerra a letra P. A fluência verbal por categorias semânticas 

ou, simplesmente, fluência verbal semântica, implica a geração de palavras de uma dada classe 

semântica como, por exemplo, categoria “animais”.  
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O instrumento de apoio ao programa de estimulação da Fluência Verbal foi aplicado, na sua 

integridade, a um grupo de quatro idosos, de 04/06/14 a 03/09/14, e envolveu a resolução de 

exercícios de estimulação da fluência verbal semântica e fonética/fonológica, num total de 13 

sessões, com periodicidade semanal. Durante este período, os idosos participantes foram 

submetidos a uma avaliação intermédia e a uma avaliação final, cujos resultados individuais serão 

explicitados noutro ponto deste relatório.   

Paralelamente decorreu um programa de estimulação cognitiva orientado para o domínio 

Atenção/Orientação. Alguns dos idosos que integraram o programa de estimulação da Fluência 

Verbal apresentavam também um défice ao nível da Atenção/Orientação. Todavia, no intento de 

não sobrecarregar estes idosos e não mascarar os resultados de cada programa em particular, 

optámos por não os integrar. 

 

3.3. Atenção/Orientação 

 

(…) 

A abelha ganhou asas para voar… mais alto! 

Os sonhos flutuam misturando-se com a fragrância da terra molhada! 

A águia aterra no local que lhe apraz... 

A liberdade permite-lhe seguir os seus ímpetos! 

É hora de recolher…  

Mesmo sem o perfume da abelha nem a liberdade da águia!  

O pintor, tocado pelo relâmpago,  

Mudou de arte e esculpiu a audácia! 

Aida Borges (In “Almejado Retorno”, pp.24-25) 

 

O voo da águia, bem como a mudança de rumo do pintor do poema encerram um sentido de 

atenção e orientação cognitivas que lhes permitem realizar, efetivamente, um desígnio desta 

natureza. 

Considera-se a atenção como um processo psicológico mediante o qual concentramos a nossa 

atividade psíquica sobre o estímulo que a solicita, seja este uma sensação, perceção, representação, 

afeto ou desejo, a fim de fixar, definir e selecionar as perceções, as representações, os conceitos e 

elaborar o pensamento. Resumidamente pode-se considerá-la como a capacidade de se concentrar, 

que pode ser espontânea ou ativa; é um processo intelectivo, afetivo e volitivo (Sandrini de Castro, 

s.d.). 
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A atenção enquanto função mental vem sendo alvo de diferentes abordagens teóricas dentro 

dos campos das Neurociências, Psicologia e Psicofísica. Distinguem-se habitualmente duas formas 

de atenção: a espontânea (vigilância) e a ativa (tenacidade). No primeiro caso ela resulta de uma 

tendência natural da atividade psíquica orientar-se para as solicitações sensoriais e sensitivas, sem 

que nisso intervenha um propósito consciente. A atenção voluntária ou ativa é aquela que exige 

certo esforço, no sentido de orientar a atividade psíquica para determinado fim. Entretanto, o grau 

de concentração da atenção sobre determinado objeto não depende apenas do interesse, mas do 

estado de ânimo e das condições gerais do psiquismo (Sandrini de Castro, s.d.).  

Segundo o autor, as alterações da atenção desempenham um importante papel no processo de 

conhecimento. Em geral estas alterações são secundárias, decorrem de perturbações de outras 

funções das quais depende o funcionamento normal da atenção. A fadiga, os estados tóxicos e 

diversos estados patológicos, como doenças infeciosas, alcoolismo, psicoses, esquizofrenia e 

depressão, determinam uma incapacidade de concentrar a atenção. Na avaliação do utente é 

importante averiguar se o paciente está disperso ou não, como se comporta em relação ao que 

acontece no ambiente, se responde às perguntas prontamente ou se é necessário repeti-las.  

A Orientação é um estado psíquico funcional em virtude do qual temos conhecimento pleno, 

em cada momento da nossa vida, da situação real em que nos encontramos. Esta depende da 

integridade psíquica e do estado de consciência, logo, quando esta consciência é perturbada, a 

orientação também se altera. Modificações nas funções superiores como a atenção, a memória, a 

perceção, o raciocínio, podem levar a graus variados de desorientação (Coelho, 2013).  

Esta autora refere que o estado global do psiquismo pode ser avaliado a partir da sua orientação 

e faz distinção entre a Orientação Autopsíquica e a Orientação Alopsíquica. 

A verificação da Orientação Autopsíquica de um qualquer utente permite aferir se  essa pessoa 

está bem orientada quanto à noção do eu, quando fornece dados da sua identificação pessoal, como 

por exemplo: saber quem é; como se chama, que idade tem; qual a sua data de nascimento; qual a 

sua nacionalidade; a sua escolaridade; a sua profissão; o seu estado civil; nome, idade e grau de 

afinidade com familiares próximos. 

A Orientação Alopsíquica refere-se à orientação da pessoa em relação ao tempo e ao espaço e 

depende estritamente da perceção, da memória e do contínuo processamento psíquico dos 

acontecimentos. Observar a orientação no tempo implica a realização de questões, pela seguinte 

ordem: dia do mês; mês; ano; dia da semana; hora; parte do dia; estação do ano; se tem noção do 

tempo decorrido no hospital/clínica ou entre eventos recentes. Por seu turno, a verificação 

da orientação no espaço envolve a formulação de perguntas sobre o lugar: nome do local onde se 

encontra no momento; tipo de local (hospital/clínica); andar (piso); cidade; endereço ou morada da 

residência habitual. 
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A orientação global da pessoa não representa uma função psíquica isolada, mas o reflexo de 

outras funções, como é o caso da perceção sensorial, da atenção, da memória, dos conceitos, do 

juízo e do raciocínio. Em geral, a desorientação ocorre de modo gradual, inicialmente em relação 

ao tempo, depois ao espaço e a última a ser alterada é a autopsíquica (Coelho, 2013). 

O instrumento de suporte ao programa de estimulação da Atenção/Orientação foi aplicado, na 

sua integridade, a um grupo de dois idosos, de 25/06/14 a 24/09/14, e envolveu a resolução de 

exercícios de estimulação da atenção e orientação, num total de 13 sessões, com periodicidade 

semanal. Durante este período, os idosos participantes foram submetidos a uma avaliação 

intermédia e a uma avaliação final, cujos resultados individuais foram sujeitos a procedimentos 

estatísticos para melhor serem apresentados e analisados. 

 

4. Procedimentos estatísticos  

 

Os procedimentos estatísticos inerentes a este estudo tiveram subjacente o recurso ao programa 

estatístico Microsoft Office Excel 2007, no que concerne à caracterização da amostra e aos dados 

obtidos pelos sujeitos do estudo. Relativamente a esta estatística descritiva, utilizamos frequências 

absolutas e relativas e os resultados são apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. 

 

IV – RESULTADOS 

 

        Os resultados de um qualquer estudo, por vezes, vão de encontro às expetativas, outras, 

porém, podem surpreender em qualquer dos sentidos. Todavia, é imperativo considerar a 

variabilidade de cada sujeito ou utente em particular. 

 

1. Resultados da Avaliação/Estimulação Cognitivo-Sensorial  

 

Foram submetidos a uma avaliação inicial, com a Escala de Avaliação Neuropsicológica de 

Addenbrooke, um total de vinte e nove utentes (N=29) após formalização do consentimento 

informado. Os resultados da amostra global decorrentes desta primeira avaliação são de acordo 

com a Tabela 6 e o Gráfico 6: 
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Tabela 6 – Resultados globais da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial 

 

AVALIAÇÃO 

NEUROPSICOLÓGICA DE 

ADDENBROOKE INICIAL 

SD DL DM DS N Total 

Atenção/Orientação 17 1 2 9 29 

Memória 16 1 3 9 29 

Fluência 16 2 5 6 29 

Linguagem 20 3 2 4 29 

Visuo-espacial 18 1 4 6 29 

Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

 

Gráfico 6 - Resultados globais da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial 

 

 

Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

Os resultados parciais, por domínio, podem ser visualizados através dos gráficos que se 

seguem: 
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Gráfico 7 – Resultados para o domínio Atenção/Orientação decorrentes da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial. 

 

 
Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

Gráfico 8 – Resultados para o domínio Memória decorrentes da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial. 

 

 
Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

 

Gráfico 9 – Resultados para o domínio Fluência Verbal decorrentes da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial. 

 

 
Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 
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Gráfico 10 – Resultados para o domínio Linguagem decorrentes da Avaliação Cognitivo-Sensorial Inicial. 

 
Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

 

 

Gráfico 11 – Resultados para o domínio Capacidades Visuoespaciais decorrentes da Avaliação Cognitivo-Sensorial 

Inicial. 

 
Legenda: SD = Sem Défice; DL = Défice Ligeiro; DM = Défice Moderado; DS = Défice Severo. 

 

Os domínios cognitivos com maior relevância estatística, isto é, aqueles em que os utentes 

manifestaram maiores défices ou dificuldades foram os domínios Memória, Fluência Verbal e 

Atenção/Orientação. Neste sentido, avançámos com programas de estimulação cognitiva 

específicos dirigidos aos elementos dos subgrupos que apresentaram estes défices.  

 

1.1. Memória 

 

Os resultados para o domínio Memória decorrentes da avaliação inicial revelaram que mais de 

metade dos utentes da amostra (55%, n = 16) não apresentava défice. Dos restantes utentes, 31% 

(n = 9) evidenciava défice severo, 10% (n = 3) apresentava défice moderado e 4% (n = 1) défice 

ligeiro – Gráficos e 6 e 8.  
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Dos treze utentes que revelaram inicialmente défice de Memória, apenas oito aderiram ao 

programa de estimulação cognitivo-sensorial proposto, sendo três com a resposta social de SAD e 

cinco com a resposta social de CD. Dos cinco utentes que não aderiram, três alegaram 

indisponibilidade para a atividade e dois iniciaram o programa mas, entretanto, um deles faleceu e 

o outro cessou contrato com a instituição. 

De uma maneira geral, praticamente todos os sujeitos que aderiram ao programa revelaram 

melhorias entre o primeiro momento de avaliação e a avaliação final, sugerindo a eficácia do 

mesmo, revelando progressos concomitantes noutros domínios cognitivos para além da Memória. 

Na maioria dos casos, essa eficácia foi logo evidente na avaliação intermédia, conforme nos indica 

o Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Resultados do domínio Memória decorrentes da Estimulação Cognitivo-Sensorial, por momento de 

avaliação. 

 
 

Os utentes que parecem mais ter beneficiado com o programa de estimulação da Memória são 

o Sr. Joaquim, o Sr. Felismino e o Sr. Afonso, pelo que se apresesntam os Gráficos 13, 14 e 15. 
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Gráfico 13 – Resultados do Sr. Joaquim referentes ao domínio Memória, decorrentes da Estimulação Cognitivo-

Sensorial, por momento de avaliação. 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Resultados do Sr. Felismino referentes ao domínio Memória, decorrentes da Estimulação Cognitivo-

Sensorial, por momento de avaliação. 
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Gráfico 15 – Resultados do Sr. Afonso referentes ao domínio Memória, decorrentes da Estimulação Cognitivo-

Sensorial, por momento de avaliação. 

 

 

 

Os sujeitos em que o programa parece ter-se revelado menos eficaz são o Sr. Miguel e a D. 

Alzira. A fundamentação destes dados será evidenciada no capítulo referente à análise e discussão 

dos resultados. 

 

1.1. Fluência Verbal 

 

Os resultados para o domínio Fluência Verbal decorrentes da avaliação inicial revelaram que 

mais de metade dos utentes da amostra (55%, n = 16) não apresentava défice. Dos restantes utentes, 

21% (n = 6) evidenciava défice severo, 17% (n = 5) apresentava défice moderado e 7% (n = 2) 

défice ligeiro – Gráficos 6 e 9. 
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a este programa de estimulação cognitivo-sensorial, sendo um com a resposta social de SAD e três 

com a resposta social de CD. Dos nove utentes que não aderiram, cinco recusaram a sua 

participação na atividade e a três não chegou a ser-lhe proposta porque entretanto, dois deles 

faleceram e o outro cessou contrato com a instituição. Um outro utente, que inicialmente preenchia 

os critérios de inclusão, havia participado no programa orientado para a Memória e, no final deste, 

apresentou melhorias revelando um nível “Sem Défice”, pelo que acabou por não foi envolvido 

neste programa. 
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Os resultados dos participantes no programa em questão são expressos pelo Gráfico 16: 

Gráfico 16 – Resultados do domínio Fluência Verbal decorrentes da Estimulação Cognitivo-Sensorial, por momento 

de avaliação. 

 

 

O utente que parece ter beneficiado mais significativamente com o programa de estimulação 

da Fluência Verbal é o Sr. Joaquim, que revelou melhorias no domínio Fluência Verbal e, 

concomitantemente, no domínio Memória (Gráfico 17).  

 

Gráfico 17 – Resultados do Sr. Joaquim referentes ao domínio Fluência Verbal, decorrentes da Estimulação 

Cognitivo-Sensorial, por momento de avaliação. 
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O Sr. Afonso revelou uma ligeira melhoria da Fluência Verbal na avaliação intermédia mas 

decaiu na avaliação final (Gráfico 18).  

Gráfico 18 – Resultados do Sr. Afonso referentes ao domínio Fluência Verbal, decorrentes da Estimulação Cognitivo-

Sensorial, por momento de avaliação. 
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estavam envolvidos no da Fluência Verbal que decorreu quase em simultâneo, pelo que optamos 

por não os incluir a fim de evitar contaminação de resultados.  

Os resultados dos dois participantes no programa em questão são expressos nos Gráficos 19, 

20 e 21.  

Gráfico 19 – Resultados do domínio Atenção/Orientação decorrentes da Estimulação Cognitivo-Sensorial, por 

momento de avaliação. 

 

 
 

 

Gráfico 2 – Resultados do Sr. Felismino referentes ao domínio Atenção/Orientação, decorrentes da Estimulação 

Cognitivo-Sensorial, por momento de avaliação. 
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Gráfico 3 – Resultados da D. Maria Julieta referentes ao domínio Atenção/Orientação, decorrentes da Estimulação 

Cognitivo-Sensorial, por momento de avaliação. 

 

 
 

 

O utente que parece ter beneficiado mais significativamente com o programa de estimulação 

da Atenção/Orientação é a D. Maria Julieta, que revelou melhorias significativas no domínio em 

análise e, concomitantemente, nos domínios Memória e Linguagem. O Sr. Felismino, que na 

avaliação intermédia revelou um desempenho nivelado com o da D. Maria Julieta, apresentou 

também melhorias, embora menos evidentes, na avaliação final. O programa parece ter tido um 

efeito bastante positivo, fazendo ressaltar benefícios para além do esperado, que será de algum 

modo justificado no capítulo da análise e discussão dos resultados. 

 

V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O desenvolvimento de programas neuropsicológicos para adultos idosos, para prevenção de 

declínios cognitivos, principalmente de sistemas de Memória, pode contribuir para a redução de 

problemas de saúde mental dessa população. Pode, consequentemente, promover independência 

funcional e autonomia para que esses idosos possam continuar a realizar as suas AVD’S e terem 

uma melhor qualidade de vida (Ramos, 2003¸citado por Amadeo e colaboradores, 2010). 

No que se relaciona com a Fluência Verbal existem estudos, referidos por Rodrigues e 

colaboradoras (2008,) nos quais se verifica um melhor desempenho dos homens na prova 

semântica, e outros em que as mulheres geram maior número de palavras na prova fonológica. Os 

investigadores defendem que as diferenças de género no desempenho da fluência verbal estão 

relacionadas com diferenças na organização cerebral do funcionamento linguístico e também com 

estruturas da linguagem ligadas ao córtex, sendo que homens e mulheres usam diferentes 
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estratégias de processamento, principalmente em teste de fluência fonológica. Na comparação 

entre os géneros, as autoras constataram melhor desempenho dos homens na prova semântica e na 

prova fonológica não foram encontradas diferenças. 

No nosso estudo, corroborando os anteriores, verificaram-se efetivamente melhores resultados 

nos homens do que nas mulheres em ambas as vertentes (semântica e fonológica). Contudo, 

julgamos que os sujeitos do género feminino têm associadas outras variáveis que justificam estes 

resultados, nomeadamente a doença: ambas as utentes enquadradas neste contexto são doentes de 

Alzheimer em estado avançado. 

As autoras supracitadas, ao citar outros estudos, referem que com o aumento da idade, existe 

uma redução no número de palavras geradas devido a uma lentidão no processamento da 

informação e diminuição da velocidade articulatória. Na sua própria investigação verificaram um 

decréscimo na produção de palavras com o aumento da idade e com a diminuição do nível de 

escolaridade. No nosso estudo, devido a variáveis parasitas, esta questão não se revelou linear nem 

consonante com a literatura. Utente de idade menos avançada mas com doença de Alzheimer em 

estado avançado revela resultados inferiores a utentes mais idosos sem doença neurológica. 

Ainda não existe tratamento estabelecido que possa curar ou reverter a deterioração causada 

pela Doença de Alzheimer. As opções disponíveis, segundo Bottino e colaboradoras (2012), visam 

aliviar os défices cognitivos e as alterações de comportamento, através do uso de medicamentos, e 

melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua família, com uma abordagem multidisciplinar 

(treino cognitivo, técnicas para melhor estruturação do ambiente, orientação nutricional, programas 

de exercícios físicos, orientação e suporte psicológico aos familiares e cuidadores). Também de 

acordo com Cardoso (s.d.), o recurso a determinadas técnicas mentais, que estimulem as sinapses, 

e cuidados que envolvam a nutrição saudável, o sono e descanso, atividades de lazer e a 

administração medicamentosa adequadas são favorecedores da plasticidade neuronal e, por 

conseguinte, da preservação da memória. 

Resultados de estudos controlados em pacientes com Doença de Alzheimer leve a moderada 

sugerem que a associação de técnicas de reabilitação cognitiva ao tratamento medicamentoso com 

anti-colinesterásicos (tratamento combinado) pode auxiliar na estabilização ou traduzir-se mesmo 

numa leve melhoria dos défices cognitivos e funcionais (Bottino e colaboradoras, 2012). Alguns 

dos sujeitos do nosso estudo estão medicados neste âmbito, nomeadamente os diagnosticados com 

algum tipo de demência (Sr. Felismino; D. Antonieta; D. Ferdinanda; D. Fernanda), no entanto, 

como não foi efetuada nenhuma correlação estatística entre as variáveis, não nos é permitido tirar 

ilações conclusivas a este respeito.  

No que concerne ao exercício físico, no estudo de Dias & Lima (2012), embora a conjugação 

não tenha apresentado superioridade nos resultados, quando comparada às técnicas de estimulação 
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de memória tradicionais isoladas, os efeitos foram similares e indicam que a conjugação das 

intervenções pode representar uma metodologia que maximize o aproveitamento do tempo e 

trabalhe questões da aptidão física e da memória de forma concomitante. Todavia, outros estudos 

referenciados por estes autores mencionam que a utilização dos dois métodos combinados potencia 

os resultados, pela evidência de desempenhos mais elevados. Parecem existir vantagens nesta 

conjugação em termos fisiológicos, motivacionais, psicológicos e otimização do tempo. No campo 

fisiológico, as duas intervenções podem estimular o cérebro, favorecer a plasticidade cerebral, 

aumentar a circulação sanguínea para essa região e, consequentemente, a oxigenação. No aspeto 

motivacional, a atividade física é capaz de mobilizar os sentidos, o corpo e as funções cognitivas 

em simultâneo, de uma forma global, e com isso favorecer um maior envolvimento do indivíduo. 

Além disso, as estratégias e materiais utilizados em sessões de atividades físicas podem diversificar 

as atividades cognitivas tornando-as mais atrativas e estimulantes, gerando motivação para a 

participação. Há também uma potenciação da capacidade de socialização pelo convívio e 

participação nas atividades de grupo, levando a ampliação das relações sociais e diminuição do 

isolamento social, contribuindo também para a atenuação do risco de depressão. No CSSA-IPSS, 

os idosos (apenas os de CD) têm atividades físicas duas vezes por semana, mas não sabemos de 

que forma estas atividades terão influenciado os resultados, uma vez que os idosos do CD são 

também os que apresentam um declínio cognitivo mais severo. 

Não obstante, as técnicas de estimulação cognitiva ou exercícios cerebrais, por si sós, feitos 

de forma regular, apresentam efeitos muito positivos sobre a memória. De maneira análoga ao que 

sucede com os exercícios musculares realizados para se manter a forma física, a atividade cerebral 

também deve ser realizada com frequência, sempre procurando estimular os sentidos: olfato, 

paladar, tato, visão e audição, com repercussões na memória e na inteligência (Cardoso, s.d.). É 

nesta perspetiva que anotamos a nossa preferência pela designação de estimulação cognitiva-

sensorial. 

A estimulação cognitiva global implica a estimulação geral de uma variada gama de domínios 

cognitivos, e a estimulação de domínios específicos pressupõem a estimulação apenas de um 

domínio, como por exemplo a memória (Clare & Woods, 2004, referenciados por Cardoso, 2012). 

No nosso contexto, os programas de estimulação cognitiva foram orientados para domínios 

específicos e os que tiveram efeitos positivos mais notórios foram os dirigidos para os domínios 

Memória e Atenção/Orientação, sendo que quase todos os participantes, à exceção de um 

(justificado por razões que adiante salientaremos), registaram melhorias das pontuações finais 

relativamente aos padrões iniciais.  

Ainda de acordo com os autores suprareferenciados, este tipo de abordagem (estimulação 

cognitiva), que pode ser operacionalizada pelo método informatizado ou pelo método mais 

tradicional de papel e lápis, pode assumir dois formatos distintos (individual ou em grupo) e ser 
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aplicada em diferentes contextos (institucional, centro de dia ou domicílio). No nosso caso é de 

referir que as sessões de estimulação foram ministradas aos respetivos grupos nas instalações do 

CSSA-IPSS, à exceção do Sr. Afonso a quem foram aplicadas individualmente, na sua residência, 

por limitações intrínsecas e extrínsecas: défices de mobilidade secundários ao TCE e ausência de 

possibilidade de transporte de utentes nestas condições por parte da instituição. Todavia, esta 

diferença não parece ter tido reflexos manifestos nos resultados, quer do programa de estimulação 

da Memória, quer no da Fluência Verbal, muito embora não tenhamos evidência estatística que 

nos permita concluir esta afirmação com certeza. 

Não obstante, a literatura revela a este respeito que o efeito da estimulação cognitiva pode ser 

potencializado quando realizada em grupo, promovendo assim maior motivação, integração social 

e adesão ao programa pelos seus membros (Yalom, 1995; citado por Amodeo e colaboradores, 

2010).  

  Deste modo, variáveis como resposta social, tipo de doença e contextos de saúde dos sujeitos 

participantes, assiduidade na frequência das sessões e motivação desses sujeitos para as mesmas, 

surgem também como variáveis a ponderar na análise dos resultados.  

O absentismo elevado às sessões, como no caso da D. Fernanda, complementado pela elevada 

falta de motivação para as tarefas propostas nas mesmas, parecem ter tido um efeito nefasto.  

De uma forma geral, os utentes do CSSA-IPSS em regime de SAD apresentam um nível 

cognitivo que lhes permite ter uma dinâmica de atividades de vida diária que lhes conferem ainda 

alguma autonomia com uma necessidade mínima de supervisão, comparativamente a utentes em 

regime de CD. De referir que os utentes que revelaram maiores dificuldades e desempenhos 

inferiores são utentes com algum tipo de demência e que têm, efetivamente, uma resposta social 

de CD. Situações de agudização desta e de outras doenças associadas ao processo de 

envelhecimento, do foro neurológico ou de qualquer outro âmbito, que obriguem, de algum modo, 

os utentes a internamento hospitalar e, consequentemente, a abster-se de participar em toda e 

qualquer atividade do CD por tempo indeterminado, como foi o caso da D. Alzira, têm obviamente 

consequências negativas em termos emocionais e cognitivos, e particularmente nos resultados 

destes programas de estimulação.  

Corroborando o exposto, os utentes com resposta de SAD (Sr. Joaquim, Sr. Afonso e Sr. 

Miguel) evidenciaram maior motivação e assiduidade mas, por outro lado, também melhores 

condições gerais de saúde e, por conseguinte, melhor desempenho cognitivo. 
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VI – CONCLUSÕES 

 

Os programas de estimulação cognitivo-sensorial com efeitos positivos mais notórios foram 

os orientados para os domínios Memória e Atenção/Orientação, em que quase todos os 

participantes evidenciaram melhorias das pontuações finais relativamente aos padrões iniciais. 

Nalguns casos específicos, como o do Sr. Afonso, a estimulação cognitiva teve um impacto 

que permitiu alterações de rotinas diárias pela descoberta e posterior adesão a atividades que até 

então não conhecia (e.g.; sopas de letras). Ou o do Sr. Felismino que passou a usar uma agenda 

para anotações que considerava relevantes de modo a lembrar-se daquilo de que não se poderia 

esquecer. 

No entanto, ao considerarmos as variáveis associadas, sejam as socio-demográficas (e.g.; 

género; idade; nível de escolaridade) ou outras de relevância na literatura (e.g.; resposta social; 

tipo de doença; contextos de saúde; exercício físico; efeitos da medicação; assiduidade; 

motivação), não nos é permitido tirar conclusões por falta de dados contundentes pelo que 

sugerimos a continuidade do trabalho efetivado no sentido de se efetuarem estudos correlacionais, 

aplicando estatísticas inferenciais, que possam dizer mais da relação entre estas e/ou outras 

variáveis, neste ou noutro grupo de idosos do CSSA-IPSS.  

De ressaltar que estes programas em análise poderão ser dirigidos a amostras não só de adultos 

idosos saudáveis como também a populações clínicas, tais como, a pessoas com quadros 

neurológicos (acidente vascular cerebral, demências, traumatismo craniano, entre outros) e/ou 

psiquiátricos (depressão, transtorno do estresse pós-traumático, etc.). Em futuros estudos, seria 

provavelmente mais proveitoso em termos de investigação agrupar os idosos por grupo clínico. 

Finalizado o percurso deste Estágio Profissional, e reanalisando os objetivos inicialmente 

delineados, os gerais e os específicos, urge mencionar que todos eles foram atingidos na sua 

integridade, sendo que foram trabalhadas, colateralmente, questões não previstas mas com um 

impacto muito positivo, quer para nós quer para as pessoas envolvidas. 

No dia 07/08/2014 decorreu o “Convívio de Verão”, com recurso à estratégia de jogo, no 

intuito de reforçar a estimulação cognitiva nos domínios trabalhados ao longo destes meses. Esta 

atividade foi realizada em conjunto com os idosos do SAD e do CD e crianças do CATL presentes 

nas instalações do CSSA-IPSS nesta data. Após o almoço, os idosos organizaram-se em grupos no 

pátio, de acordo com as suas capacidades e preferências, onde puderam confraternizar e jogar às 

cartas, dominó, jogos de memória e audição de contos, esta última tarefa dinamizada pelas crianças 

do CATL. 

A interação entre os idosos e as crianças foi recíproca e revelou-se muito positiva, 

manifestando afabilidade, respeito e preocupação mútuas. O planeamento destas atividades 

permitiu às técnicas, também, conhecer mais dos idosos e das suas potencialidades relacionais e 
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cognitivas, de modo a melhor estimulá-las. O aspeto menos positivo a apontar prende-se com os 

custos que estas atividades envolvem, no transporte, na logística e na organização interna, sendo 

para tal necessário mobilizar recursos financeiros e humanos adicionais. Todavia, sendo um dos 

grandes problemas da população idosa o isolamento social, este tipo de atividades permite, de 

algum modo, ainda que pontual e esporadicamente, combater este isolamento e minimizar os 

constrangimentos inerentes. 

Enquadrado nas questões da deterioração e estimulação cognitiva, com foco nas questões 

relacionais e da comunicação entre utentes e cuidadores institucionais, foi também dinamizada 

uma ação de sensibilização dirigida aos idosos do CD a propósito do Dia Mundial da Doença de 

Alzheimer (21/09/2014). A ação, que decorreu no dia 24/09/2014, envolveu recursos tecnológicos 

e consistiu na abordagem do tema tendo como instrumentos de base uma apresentação em 

Powerpoint e o visionamento do filme “Rugas”, inspirado na história do livro com o mesmo nome, 

do escritor espanhol Paco Roca – Anexo 8. O impacto desta ação parece ter sido benéfica na medida 

em que, não só as estratégias usadas captaram a atenção da maioria dos idosos na qual participaram, 

alguns deles de forma bastante atenta e ativa, como a posteriori parece ter-se percecionado uma 

mudança de comportamentos, ainda que muito ligeira, no sentido de uma maior 

tolerância/condescendência relativamente às atitudes dos utentes com Doença de Alzheimer aqui 

institucionalizados. A atenção deles durante a sessão deveu-se, em parte, ao fato de o filme retratar 

situações nas quais muitos deles se identificaram, o que facilitou a sua adesão aos conteúdos, 

compreensão dos mesmos e aceitação de orientações favorecedoras da comunicação entre utentes 

e entre utentes e cuidadores. 

No que se refere à intervenção com idosos do SAD a quem dirigimos visitas domiciliárias 

periódicas no sentido de combater o isolamento psicossocial e trabalhar questões de luto e 

depressão, foi efetuada avaliação contínua e registo da evolução das respetivas situações clínicas 

e dos efeitos da intervenção nos processos dos utentes, mediante notas manuais no Historial do 

Cliente e inserção de informação pertinente em suporte informático relativo ao Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) de cada utente. 

Estes registos foram igualmente tomados em consideração no que concerne aos utentes 

submetidos a avaliação neuropsicológica e aos programas de estimulação cognitiva (do SAD e do 

CD), de modo a marcar a sua evolução clínica e a possibilitar intervenções futuras que se revelem 

pertinentes, com benefício para os implicados. 

Queremos realçar que será inquestionavelmente salvaguardada a questão da confidencialidade 

dos dados dos sujeitos deste estudo, pelo que os nomes constantes são fictícios. Também por razões 

de ordem ética, os programas aplicados são omissos deste relatório, sendo que, na perspectiva da 

continuidade do trabalho clínico efetivado e no âmbito da validação e amplificação deste estudo, 

poderão ser disponibilizados presencialmente e em tempo oportuno. 
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À guisa de conclusão, compete-nos ainda reforçar que, no grupo de idosos com quem 

convivemos, encontramos uns mais comunicativos e empáticos, outros mais reservados, cada um 

primando pela diferença. Procuramos sempre respeitar as diferentes personalidades e sentimo-nos 

gratificadas por, neste entretempo, ter feito parte da vida destas pessoas idosas, contribuindo para 

tornar cada uma delas menos triste e menos monótona, através do sorriso e do equilíbrio emocional. 

E à maneira de Saint Exupéry, agrada-nos pensar que “aqueles que passam por nós não vão sós, 

não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”. 
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