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NORMATIZAÇÃO 

 

Esta tese está de acordo com Publication Manual of the American 

Psychological Association. Ed. American Psychologic, 6th ed. 2009.  
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RESUMO  

 

Schultheisz, T. S. V. (2019). Oficinas de Memória como recurso protetivo no 
processo de envelhecimento normal e sua repercussão na autoestima e qualidade 
de vida [Tese], São Bernardo do Campo, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Saúde, Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).  

 

No Brasil, dados do último censo de 2015 indicam que 14,3% de um total de 

204.450,649 habitantes correspondem à população com 65 anos ou mais. 

Expectativas da Organização Mundial da Saúde indicam que, em 2025, o Brasil 

será o sexto país do mundo com maior número de idosos. Apesar dos inúmeros 

avanços, as mudanças decorrentes do envelhecimento, constituem um fenômeno 

universal. No entanto, é preciso destacar que o envelhecimento, tende a ser 

encarado ainda como uma doença ou o término da vida. O objetivo deste trabalho 

foi verificar a contribuição de oficinas de memória como um recurso protetivo à 

prejuízos cognitivos na autoestima, qualidade de vida em idosos. Trata-se de uma 

pesquisa intervencional, transversal e prospectiva. Participaram deste estudo 44 

idosos de ambos os sexos com e sem queixas de memória, integrantes do “Projeto 

Aquarela” da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) – Campus Rudge 

Ramos. A pesquisa se constitui de três etapas: A primeira englobou o levantamento 

dos dados demográficos, e medidas cognitivas, da autoestima e qualidade de vida. 

A segunda com desenvolvimento de 12 sessões de oficinas de memória. A terceira 

com reavaliação dos aspectos cognitivos, da autoestima e qualidade de vida. Os 

instrumentos utilizados foram: Questionário sociodemográfico. Para a Avaliação 

Cognitiva: (subteste da WAIS-III), Memória Lógica, Trail Making Test A e B, Figura 

Complexa de Rey, Fluência Verbal - (FAS). Para qualidade de vida o WHOQOL-

Bref e autoestima Escala de Rosenberg. Todos os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Palavras chaves: Estimulação cognitiva, Treino Cognitivo, Envelhecimento, 

Autoestima, Qualidade de Vida.  
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ABSTRACT 

 

Schultheisz, T. S. V. (2019). Memory workshops as a protective resource in the 
normal aging process and its repercussion on self-esteem and quality of life 
[Thesis], São Bernardo do Campo, Post-Graduation Program in Health Psychology, 
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 
 

In Brazil, data from the last census of 2015 indicate that 14.3% of a total of 

204,450,649 habitants correspond to the population aged 65 or over. Expectations 

from the World Health Organization indicate that, in 2025, Brazil will be the sixth 

country in the world with the largest number of elderly. Despite the many advances, 

the changes resulting from aging are a universal phenomenon. However, it should 

be noted that aging tends to be still regarded as an illness or the end of life. The 

objective of this study was to verify the contribution of memory workshops as a 

protective resource for cognitive impairments in self - esteem and quality of life in 

the elderly. It is an interventional, transversal and prospective research. Participants 

in this study were 44 elderly people of both sexes with and without complaints of 

memory, members of “Projeto Aquarela” from University Metodista de São Paulo 

(UMESP) – Campus Rudge Ramos. The research consists of three stages: The first 

included the demographic data collection, and cognitive measures, of self-esteem 

and quality of life. The second with development of 12 sessions of memory 

workshops. The third with reassessment of cognitive aspects, self-esteem and 

quality of life. The instruments used were: Sociodemographic questionnaire. For 

Cognitive Assessment: (WAIS-III subtest), Logical Memory, Trail Making Test A and 

B, Rey Complex Figure, Verbal Fluency - (FAS). For quality of life the WHOQOL-

Bref and self-esteem Rosenberg Scale. All participants signed the Informed 

Consent Term (TCLE). 

 

Keywords: Cognitive Stimulation, Cognitive Training, Aging, Self Esteem, Quality 

of Life. 
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1. JUSTIFICATIVA  

 

O processo de envelhecimento da população mundial, bem como o aumento 

do número de pessoas na condição de idosas em países emergentes como o 

Brasil, por exemplo, impõe de forma incondicional o desenvolvimento de 

estratégias de resolução. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015) apontam que a presença de idosos a partir de 60 anos no total da 

população foi de 9,8%, em 2005, para 14,3%, em 2015. Ainda segundo o IBGE 

(2015) o número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 19 milhões em 

2060, um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 1980, quando o Brasil 

tinha menos de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária (684.789 pessoas). Burlá et 

al (2013), estimaram que o Brasil terá cerca de 8% de pessoas com Demência 

entre 2010 e 2020, ou seja, cerca de 55.000 novos casos por ano. 

Sendo assim, o processo de senilidade é uma das grandes preocupações na 

construção de políticas públicas adequadas, pois desta, podem surgir casos de 

demência, condição esta que gera um impacto na esfera física, psicológica, social 

e econômica, afetando a carreira, família e a sociedade justamente por causar 

incapacidade e dependência segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS 

2017).  Para o viés econômico, as questões políticas relacionadas aos custos com 

sistemas previdenciários e cuidados a saúde que impõem às sociedades encontrar 

formas de organização social que aperfeiçoem o processo de envelhecimento. De 

acordo com a OMS (2017), o contexto do envelhecimento, perpassa o universo 

psicológico do idoso além do espectro biológico (natural ou patológico), englobando 

também as potencialidades individuais (como o processamento de informação, 

memória, desempenho cognitivo, entre outras), bem como as influências do 

ambiente e do contexto sociocultural (Serafim, 2015). 

Estes fatores revelam que o contexto do envelhecimento ainda é um campo 

que requer maiores investigações e mais comprometimento social, o que reporta 

ao desenvolvimento de pesquisas. Compartilho da concepção de que envelhecer 

faz parte do processo de viver, no qual todos envelhecem. Além do que, acredito 

que quanto mais se estude e se aprofunde o conhecimento da trajetória do 
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envelhecimento, mais se tem uma população de idosos ativos, aqueles que se 

cuidam e consequentemente são pessoas mais felizes. 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo desenvolver um programa de 

atenção ao idoso quanto ao trabalho com memória, de forma tal que repercuta na 

sua qualidade de vida e autoestima de idosos. 
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2. INTRODUÇÃO  

 

Um conjunto de variáveis (tecnologias e avanços médicos) corrobora o 

aumento da longevidade. Entre elas, os avanços da medicina e das demais 

ciências da saúde, os novos recursos farmacêuticos, a criação de novas 

oportunidades sociais, culturais e profissionais para a população idosa. Também 

colabora a maior divulgação de informações sobre o processo do envelhecimento e 

os novos recursos tecnológicos e estéticos direcionados à população idosa 

considerada, agora, um novo segmento do mercado. Apesar dos inúmeros 

avanços, todos os indivíduos estarão sujeitos às mudanças decorrentes do 

envelhecimento, que constitui um fenômeno universal e inerente ao ser humano. 

No entanto, é preciso destacar que o envelhecimento, até então, encarado como 

uma doença ou o término da vida é compreendido como um continuum em que 

novas proposições e novas estratégias de vida constituem os desafios para 

minimizar os efeitos da senescência e garantir uma longevidade saudável, 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2000).  

 Essa nova abordagem de envelhecimento saudável não é generalizada, pois 

depende do contexto em que vivem os idosos, de seus valores e das informações 

que dispõem sobre o processo de envelhecer. Depende inclusive da forma como 

os indivíduos conduzem sua vida, seus hábitos, suas expectativas e as interações 

sociais que estabelecem (OPAS, 2000). As estratégias construídas ao longo dos 

anos para lidar com essa nova fase da vida, se adaptar e responder às demandas 

emergentes de toda natureza, bem como a forma de enfrentamento de possíveis 

dificuldades interferem certamente em vários aspectos da personalidade desses 

idosos, entre eles a autoestima. 

O envelhecimento se configura como um fenômeno sociovital, dinâmico, 

multidirecional, multidimensional, heterogêneo, complexo e intersubjetivo e de 

várias mudanças individuais, que transcorre em um contexto biopsicossocial, 

circunscrito em um ordenamento temporal (Fernández-Ballesteros, 2011). E 

depura-se deste cenário que, para o entendimento do processo das mudanças 

individuais, deve-se abordar a temática no que tange os fenômenos biológicos e 

psicológicos e sua interface com o meio social (Serafim, 2015).   
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Nos últimos anos, se intensificaram os estudos e pesquisas sobre temas 

relacionados à saúde de idosos. Com advento do aumento da população de idosos 

crescem também as expectativas quanto a necessidade de investigações no 

sentido de melhora e aumento de qualidade de vida, bem-estar, cuidados com a 

saúde, tanto física, quanto emocional e nutricional (Cesar et al, 2016).  

Países como Suiça, Austrália, Noruega, Dinamarca, França, Finlândia, 

Holanda e Estados Unidos, por exemplo, têm seguido a solicitação da Organização 

Mundial da Saúde quanto ao desenvolvimento de um plano nacional para 

atendimento aos casos de demência até 2025. O objetivo principal deste plano é 

garantir a implementação de ações que contemplem a promoção da 

conscientização pública sobre o envelhecimento e seus agravos, como a 

demência, melhoria da qualidade dos cuidados de saúde, assistência social, 

serviços e cuidados de longo prazo para pessoas que vivem com demência e suas 

famílias (Alzheimer’s Disease International – ADI, 2018). 

  Nos próximos capítulos serão abordados o envelhecimento, a autoestima, a 

qualidade de vida no idoso e os programas de estimulação cognitiva.  
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3. ENVELHECIMENTO  

 

Envelhecer é um processo inerente a todos os indivíduos e não ocorre 

necessariamente junto com a idade cronológica. Trata-se de um fenômeno sujeito 

a influência de inúmeros fatores, entre eles, a genética, a alimentação, os hábitos, 

comportamentos e as interações sociais.  A OMS (2017) contextualiza a pessoa 

idosa a partir dos 65 anos em países desenvolvidos e aos 60 anos nos países em 

desenvolvimento, sem considerar a idade biológica, social ou psicológica desta 

população. Na realidade brasileira a Lei No 10741/03 de 1 de outubro de 2003, 

denominada de “Estatuto do Idoso” juridicamente estabelece a condição de idoso a 

toda pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. 

 Novas pesquisas e literatura também tem trabalhado com o conceito de 

idade funcional para o idoso, que descreve o quanto uma pessoa funciona em um 

ambiente físico e social em comparação a outras de mesma idade cronológica 

(Schneider & Irigaray, 2008). Neste seguimento classificam-se os idosos em três 

condições funcionais: 1) idosos jovens – com idades entre 65 a 74 anos, mantém-

se mais ativos e com vigor; b) idosos velhos - com idades entre 75 a 84 anos; c) 

idosos mais velhos – com idades a partir dos 85 anos ou mais, com maior 

tendência para a fraqueza, enfermidade, e com a eventual dificuldade para 

desempenhar algumas atividades da vida diária (Papalia, Olds, & Feldman, 2006). 

  

Memórias de acordo com o tempo que duram:  

 

1. Memória de curta duração: permanece entre 1 a 6 horas, que é o tempo 

para consolidação das memórias de longa duração. Fala-se de uma fase inicial 

geral da memória, onde ambas requerem as mesmas estruturas, mas envolvem 

mecanismos distintos (Izquierdo, 2011).   As memórias explícitas podem durar de 

alguns minutos até décadas. As implícitas permanecem por toda vida.  

2. Memória de longa duração: ou remotas, são as que duram mais do que 6 

horas, tempo que demora o processo de consolidação celular. Algumas duram dois 

dias, semanas, anos. Fator de persistência a ser considerado é o alerta emocional 

que acompanha a consolidação inicial (Izquierdo, 2011).  
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Considerando ainda o universo das possíveis perdas cognitivas decorrentes 

do envelhecimento, os processos relativos a memória tendem a tomar um maior 

corpo de investigações (Geda , 2012; Guo, Alexopoulos, Eisele, Wagenpfeil, Kurz 

& Perneczky, 2013; Vos, Verhey & Frölich, 2015; César, Brucki, Takada et al, 2016; 

Aigbogun, Stellhorn, Krasa, & Kostic, 2017). 

 A queixa mais presente na fala do idoso é a redução da capacidade de 

memorizar. Para melhorar o entendimento, as pesquisas focam seus objetivos nas 

estruturas relacionadas à memória e as modificações que a idade opera nas 

mesmas.  Os estudos apontam para uma alteração no córtex pré-frontal. Tendo 

esse uma séria influência na memória episódica quando se refere ao processo de 

envelhecimento (Miotto, Balardin, Savage et al, 2014; Neto & Nitrini, 2016).   

 Autores têm enfatizado que a questão do processo de esquecimento 

benigno e maligno ou como comprometimento da memória está associado à idade. 

Neste contexto o estudo da memória tem um papel relevante, seja para 

caracterizar apenas os esquecimentos próprios do envelhecimento ou do 

transtorno cognitivo leve a um processo demencial (Petersen, 2001; Albert et al, 

2011).  

 Segundo Coll et al (2004), de modo geral, o envelhecimento se manifesta 

através de processos geneticamente previstos de deterioração biológica que 

interferem em vários sistemas do organismo e ocorrem inclusive em pessoas ditas 

saudáveis e que não passaram por doenças graves durante sua vida. Entre esses 

sistemas se incluem várias áreas cerebrais, principalmente o giro pré-frontal, frontal 

e o hipotálamo, que são afetados por atrofias, perda de plasticidade, diminuição da 

atenção e lentidão da sinapse no processar e adquirir informações. 

 Essa perda pode resultar em limitações das informações retidas, 

principalmente pela memória de trabalho (Aigbogun, Stellhorn, Krasa & Kostic, 

2017). 

  Sendo assim, no transcurso do envelhecimento normal, relembrar palavras é 

mais difícil, mas o repertório e o procedimento gramatical na aplicação das 

palavras mantêm-se praticamente intocável. O nível de conhecimento, grau de 

escolaridade, características individuais, influenciam no declínio cognitivo durante o 

processo de envelhecimento normal.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alexopoulos%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisele%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wagenpfeil%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perneczky%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22932720
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vos%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verhey%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fr%C3%B6lich%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=C%C3%A9sar%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26629676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brucki%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26629676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takada%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26629676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miotto%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25252229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balardin%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25252229
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savage%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25252229
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 Ressalta-se que, embora a queixa de dificuldade de memória se configure 

como uma das mais frequentes na população idosa, esta condição por si só, não 

deve ser entendida como sinônimo de perda significativa da mesma deverá sempre 

ser verificada pelos recursos diagnósticos cabíveis. Nesta perspectiva ressalta-se 

que no enquadre de avaliação do idoso seja inserida a análise das formas de 

compensação, que cada um utiliza para lidar com as possíveis perdas e 

necessidades de adaptações ao envelhecimento. 

 Fazer com que a memória esteja preservada é motivo primordial para que o 

idoso mantenha suas atividades diárias da maneira esperada, fazendo com que se 

sinta o menos possível excluído do meio social mais próximo e consequentemente 

mais amplo, pois assim poderá exercitar suas tarefas diárias sem ajuda externa 

(Miotto et al, 2014). 

O desenvolvimento de métodos sistemáticos para a avaliação de danos ou 

disfunções cognitivas como os elaborados pela neuropsicologia, podem colaborar 

tanto para programas de reabilitação cognitiva quanto às ações para estimular 

funções cognitivas em pessoas saudáveis, uma vez que as pesquisas realizadas 

demonstram evidências no que concerne eficácia na redução de déficits cognitivos.  
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4. AUTOESTIMA  

 

 As perdas ocorridas durante o envelhecimento também poderão influenciar 

negativamente o idoso sobre a percepção de sua autoimagem e 

consequentemente de sua autoestima (Krawczynski & Olszewski, 2000). No 

decorrer da vida, a construção da autoimagem e da autoestima é muito importante 

para o sentimento que o idoso terá de si, bem como para o seu bem-estar e para a 

maneira como viverá esse período sem se preocupar com a imagem que deva ser 

apresentada a sociedade (Zani, 1998).  

  Logo, o contato social do idoso, apresenta aspectos positivos e negativos, 

como em qualquer sujeito pertencente ao contexto da interação com o ambiente. 

Sendo que no processo de envelhecimento, este é mais afetado do que em outras 

fases da vida. Podendo trazer riscos para a saúde, se estas são parcas. Serafim 

(2015) destaca que: 

 

 A expressão da atitude humana implica numa interação com o meio, norteada 
por aprovações, reprovações, aceitação do outro e da sociedade.  Este conjunto 
de ações e atitudes irá definir o padrão de comportamento e da relação do 
indivíduo como o meio.  A fundamentação desta interação é produto da 
personalidade de cada um que se estende por toda a vida...  

 ...O processo que rege a interação humana com o ambiente se reveste dos 
fatores relativos à constituição psicológica e de que forma esta participa na 
qualidade ou inadequação social. Esta constituição psicológica agrega ainda um 
complexo de fatores de ordem biológica, além das demandas sociais que terão 
participação direta na expressão da conduta humana, como resultante de sua 
personalidade (Serafim, pp 45, 2015) 

  

 A tabela 1 ilustra os principais aspectos emocionais do envelhecimento.  
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Tabela 1 

Processos emocionais do envelhecimento 
 

Aspectos Emocionais 
 

Dificuldade de se adaptar a novos papéis 
Falta de motivação 
Dificuldade de planejar o futuro 
Necessidade de trabalhar perdas orgânicas 
Necessidade de trabalhar perdas afetivas e sociais 
Dificuldade de se adaptar às mudanças rápidas 
Baixa autoestima e autoconceito 

 

Adaptado de Serafim (2015) – Como avaliar a personalidade em idosos?   
  

 De acordo com a tabela 1, pode-se observar que um dos fatores que podem 

sofrer modificações na percepção dos idosos é autoestima. A autoestima é definida 

como o sentimento, o apreço e a consideração que uma pessoa sente por si 

própria (Rosenberg, 1965) e é destacada como uma das chaves para resolver a 

baixa participação em atividades físicas (Spence, McGannon, & Poon, 2005).  

Para Coopersmith (1967), a avaliação que o indivíduo faz e, em geral, 

mantém sobre si mesmo expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação que 

indica:  

[...] o grau em que o indivíduo se considera capaz, importante e valioso. A 
autoestima é, portanto, um juízo de valor que se expressa mediante as 
atitudes que o indivíduo mantém em face de si mesmo. É uma experiência 
subjetiva que o indivíduo expõe aos outros por relatos reais e expressões 
públicas de comportamentos (Coopersmith, 1967, p. 4-5). 

   

 Ainda de acordo com Coopersmith (1967, p. 4-5), as avaliações que resultam em 

aprovação ou desaprovação incluem:  

 

1. O quanto o indivíduo é valorizado pelos outros, o que se expressa em sua 

aceitação; 

2. As atitudes em relação ao outro, entre elas, doar-se, ser acolhedor e empático 

e, ao mesmo tempo, fortalecer as atitudes positivas do outro em relação a si 

mesmo e ao meio do qual participa, sendo continente, sem ser crítico, em 

relação aos seus fracassos; 
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3. Respeito ao juízo de valor que a criança impõe sobre si mesma e o quanto se 

“cobra” frente às situações vividas; 

4. A reação do indivíduo frente ao feedback do meio externo. 

  

 Hutz e Zanon (2011), enfatizam que a autoestima diz respeito ao quanto o 

sujeito é satisfeito ou insatisfeito em relação às situações vividas, destacando que 

a baixa autoestima pode permanecer sem ser alterada durante muito tempo e, em 

diversas situações, de sua fase adulta de vida, indicando se o indivíduo é bem 

adaptado ou não à sociedade 

 Autores de uma maneira geral, contextualizam a autoestima como uma 

dimensão de personalidade adaptativa que pode ser associada ao bem-estar 

subjetivo, regulação biológica eficaz e saúde física (Orth & Robins, 2014). Tais 

efeitos de autoestima podem ocorrer porque melhoram as consequências 

psicológicas de circunstâncias difíceis da vida. Isto decorre da maneira como os 

indivíduos tratam a si mesmos, suas formas de aceitação, ou não, em relação a si 

próprios (Schultheisz & Aprile, 2013).  

 Visto que a autoestima se configura como um importante processo 

adaptativo à natureza humana em todo o ciclo vital, e pela complexidade da fase, 

com especial destaque ao idoso, de tal forma que dela depreende-se bem-estar 

geral, satisfação com a vida e saúde.    

Neste contexto, Mosquera e Stobäus (2012) ressaltaram que uma baixa 

autoestima poderá fazer com que o indivíduo não se adapte às mudanças 

decorrentes do envelhecimento, demonstrando insatisfação e outros tipos de 

comportamentos, entre eles, os depressivos. Este aspecto pode ser observado no 

estudo de Liu, Wrosch e Pruessner (2014) que encontraram uma associação entre 

a redução dos índices de autoestima com o aumento do estresse e do cortisol em 

idosos.    

Wilson e Rodgers (2002) demonstraram que quanto mais alta a autoestima 

dos idosos, maior a possibilidade de inserção em programas de exercícios físicos. 

 Orth e Robins 2014 relataram que o aumento da autoestima em todas as 

faixas etárias, especialmente os idosos, está diretamente relacionado ao otimismo, 
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afeto positivo e sensação de apoio social, e está inversamente correlacionado com 

o afeto negativo.  

Park, Han e Kang. (2014) evidenciaram que os idosos com comportamentos 

de saúde, como atividade física, são mais propensos a passar com sucesso seu 

período de envelhecimento, impulsionados pela elevação da autoestima. Também 

tem disso evidenciado que idosos com alta autoestima podem mais facilmente lidar 

com as ameaças e eventos estressantes da vida sem experiência negativa e 

transtornos psicológicos.  

Jafari, Khatony e Mehrdad (2015) avaliaram 201 idosos em um centro de 

saúde no Irã usando a Escala de autoestima de Rosenberg. Os resultados 

mostraram uma média de 35,63 ± 5,25 para a autoestima, indicando um alto nível 

de autoestima (66,2%) entre os idosos. Foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre a média de autoestima e carreira (p <0,001), estado civil (p 

<0,04), histórico de problemas de saúde (p <0,04), residência (p <0,001), 

escolaridade (p < 0,001) e renda (p <0,001). Os autores concluíram que 

aproximadamente um terço dos idosos possuíam baixa autoestima, o que é 

indicativo da necessidade de promover melhorias neste aspecto nos idosos, a fim 

de reduzir problemas físicos, psicológicos e sociais.  

  O papel da autoestima é uma possível variável que pode participar 

ativamente da condição geral do bem-estar na população idosa. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jafari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26156932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehrdad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26156932
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5. QUALIDADE DE VIDA NO IDOSO 

 

Cada vez mais a qualidade de vida vem sendo estudada por ter uma 

significação social importante e também, frente ao aumento da população idosa 

mundial, a comunidade científica tem ampliado seus estudos.  

A Organização Mundial de Saúde (The WHOQOL group, 1995), definiu o 

conceito de qualidade de vida como a percepção que o indivíduo tem sobre a sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores da 

sociedade em que vive, e também em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações.  

 A forma com que lidam com suas expectativas e dados de realidade que 

formam seus contextos sociais. Essa forma influencia profundamente a saúde 

física, psicológica e social. Para Bowling et al (2003) Qualidade de Vida diz respeito 

na teoria sobre a saúde física, satisfação psicossociológica e o administrar a 

própria vida nos âmbitos pessoais, sociais e materiais. De certa forma o conceito 

de QV associa-se a ideia da autoestima no que tange uma constituição subjetiva e 

multidimensional, que engloba tanto aspectos positivos quanto negativos da vida 

(The Whoqol Group, 1995). 

De uma maneira geral a ideia de qualidade de vida relaciona-se com 

autoestima, boa saúde, bem-estar pessoal, capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, os valores culturais, éticos e a religiosidade, estilo 

de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em 

que se vive (Velarde et al., 2002; Bowling et al., 2003).  

Neri (2011) considera que existe, uma consciência maior do aumento da 

população idosa e, consequentemente, espaços estão sendo construídos para a 

conquista de uma velhice saudável, produtiva e diferente dos estigmas do passado. 

Segundo a autora, esse “caminhar” vem acontecendo cada vez mais em função de 

um cuidado maior dos idosos com a saúde, bem como da maior divulgação de 

informações sobre o envelhecimento, das novas tecnologias médicas e 
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farmacêuticas e do meio social mais amplo que vem investindo na transformação 

de uma realidade do envelhecimento precoce para uma longevidade com uma 

qualidade maior. Contudo, essa nova realidade ainda não atinge toda a população 

idosa. A situação econômica do indivíduo constitui um dos fatores de grande 

influência para uma boa ou má qualidade de vida. Sem uma situação financeira 

“confortável”, não há viabilidade para a aquisição de meios que proporcionem 

cuidados maiores em relação a remédios, tratamentos estéticos, viagens, 

alimentação saudável e exercícios físicos, entre outros (Neri, 2011). 

Outros fatores seriam níveis de baixa escolarização e socioeconômicos, que 

fazem com que o estresse apareça muito cedo, antecipando e gerando o processo 

de envelhecimento antecipado. E o idoso integra uma população mais exposta a 

baixas condições de moradia, alimentação, acesso a remédios para tratar doenças 

e antes ainda, aos cuidados médicos, pois são submetidas aos Serviços Públicos 

de Saúde que os expõe há meses de espera para obterem atendimentos, o que vai 

gerando cada vez mais uma fraqueza orgânica, fragilidade emocional e 

consequentemente baixa resiliência (Neri, 2011).  

Ter menos saúde, problemas financeiros e pouco ou nenhum 

relacionamento com família, amigos e atividades laborais voluntárias ou não, está 

ligada a uma baixa qualidade de vida. Neste enquadre, as condições do idoso que 

elevem os níveis de estresse terão maior impacto na QV dessa população (Melo, 

Eulálio, Gouveia e Silva, 2013; Tavares et al, 2016), como também a condição 

geral de saúde fragilizada corrobora baixa QV (Campolina, Dini e Ciconelli, 2011; 

Pereira, Nogueira & Silva, 2015). 

Depreende-se que a QV está diretamente ligada a vários contextos do idoso, 

que podem proporcionar uma percepção de boa ou má QV, o que leva a 

necessidade do desenvolvimento de programas que repercutam positivamente. 

Park, Han e Kang (2014) realizaram uma revisão sistemática da literatura 

para investigar a relação entre atividade física e QV. Os resultados identificaram 18 

estudos envolvendo 3.297 participantes idosos (≥ 65 anos de idade). As sessões 
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de exercícios foram de 30 a 60 minutos e foram realizadas uma a três vezes por 

semana. Em 12 dos 18 ensaios, as sessões continuaram por três meses ou mais. 

Os efeitos dos programas de exercícios foram medidos por sintomas depressivos, 

qualidade de vida e autoestima. Os achados de uma maneira geral evidenciaram 

que os programas de exercícios em pessoas idosas são eficazes para melhorar os 

sintomas depressivos, a qualidade de vida e a autoestima.  

Um estudo brasileiro (Chaves, Paulino, Souza, Mesquita, Carvalho e 

Nogueira, 2014), investigou a qualidade de vida, os sintomas depressivos e 

religiosidade em 287 idosos de uma unidade de Saúde da Família. Utilizaram a 

Escala de Qualidade de Vida de Flanagan, Escala de Depressão Geriátrica 

Abreviada e Escala de Religiosidade de Duke. Os idosos apresentaram elevado 

índice de religiosidade, o que, de acordo com o Coeficiente de Correlação de 

Pearson, se associou de forma positiva à qualidade de vida. 

Gutierrez, Auricchio e Medina (2011) verificaram a qualidade de vida de 

ingressantes em centros de convivência de 166 idosos entre 60 e 83 anos.  Usando 

o WHOLQOL-Breve, WHOQOL-Old e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG). A 

amostra foi predominantemente feminina e média de idade de 65,9 anos. A maioria 

dos participantes considerou sua qualidade de vida boa e relatou que estava 

satisfeita com seu estado de saúde atual. Os escores médios relacionados aos 

domínios do WHOQOL-Bref mostraram que o domínio Psicológico predominou 

como o de maior valor, tendo como resultados os escores 70,7 (total).  
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6. PROGRAMAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA IDOSOS  

 

Paralelo ao crescimento da população idosa mundial, o processo de 

senilidade é uma das grandes preocupações no que tange o desenvolvimento de 

políticas públicas adequadas uma vez que, os quadros neurodegenerativos como a 

demência, gera um impacto na esfera física, psicológica, social e econômica a vida 

pessoal, família e a sociedade (OMS 2017).   

No seguimento das políticas públicas podem ser inseridos os programas 

voltados aos treinos cognitivos que por um lado visam a diminuição de prejuízos na 

população e por outro, atuariam como uma categoria preventiva, uma vez que, 

podem potencializar as funções cognitivas, como a memória (Legault, Allard & 

Faubert, 2013; Arnemann et al, 2015; Rodakowski, Saghafi, Butters, Skidmore, 

2015; Giuli et al, 2017)   

O treino cognitivo pode ser entendido como um processo de reorganização 

funcional, no qual os circuitos neurais que sobrevivem a uma lesão, por exemplo, 

se reorganizam para executar um comportamento de uma forma diferente (Lúria, 

1980). De acordo com Sohlberg e Mateer (2011) atividades direcionadas para 

estimulação cognitiva estão associadas à plasticidade sináptica que aparece no 

processo de aprendizagem normal e na recuperação, e está diretamente 

relacionada à experiência (tomando a memória como uma função cognitiva que 

pode declinar, métodos de treinamento podem se configurar como um recurso 

importante para redução dos possíveis declínios desta função. Isquierdo (2011) 

enfatiza que a memória é fortemente estimulada pelo uso. Além do que, neste 

processo também destaca o papel da atenção que vai incorporar uma gama de 

funções cognitivas, envolvendo de imediato a atenção concentrada, sustentada e 

dividida, além da velocidade do processamento de informações. 

O fato é que os treinos cognitivos dependem da qualidade atencional. Dessa 

forma a atenção concentrada que atua para que o indivíduo rejeite uma informação 

irrelevante enquanto presta atenção ao estímulo relevante. Já a atenção 

sustentada colabora para manter a atenção em determinado estímulo por um 

período prolongado de tempo. Enquanto a atenção dividida estabelece um 
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engajamento simultâneo em duas tarefas cognitivas e exigindo uma boa memória 

de trabalho (Sohlberg & Mateer, 2011).  

Bender, Naveh-Benjamin e Raz (2010), pontuaram a necessidade de uma 

hierarquia das funções treinadas, na qual o resultado positivo estava diretamente 

relacionado à condição de treinar primeiro as funções atencionais mais básicas, e 

depois as funções de alto nível de controle. A explicação para esta condição, deriva 

do fato de que como a atenção dividida estabelece um engajamento simultâneo em 

duas tarefas cognitivas, também exige uma boa memória de trabalho (Sohlberg & 

Mateer, 2011). 

Os treinos ou estimulação cognitiva baseiam-se na justificativa de que o 

cérebro humano apresenta capacidade de mudar em resposta à experiência ao 

longo da vida. Logo, o treinamento cognitivo evidencia a possibilidade de se 

configurar como um potencial recurso para melhorar declínios cognitivos 

associados à idade (Draganski et al, 2004; Park, Bischof, 2013). A evidência da 

melhora cognitiva tem sido associada às possíveis induções de mudanças plásticas 

neurais específicas do treinamento tanto nos níveis neural quanto comportamental 

(Leung et al, 2015). O possível mecanismo que pode ser associado à melhora 

cognitiva relaciona-se a plasticidade neural (May, 2011). O argumento para esta 

associação é que os estudos enfatizam uma complexa capacidade do cérebro de 

mudar em resposta tanto à demanda interna quanto à experiência externa 

(Li, Legault, Litcofsky, 2014). 

Em estudo com 321 idosos distribuídos entre doença de Alzheimer (DA) leve 

a moderada, comprometimento cognitivo leve (CCL) e sem declínio cognitivo foram 

aleatoriamente divididos em dois grupos: grupo experimental (GE) e grupo controle 

(GC) e submetidos a um treino cognitivo. Os resultados demonstraram melhoras no 

Escore de Avaliação da DA e na capacidade funcional medida pela escala de 

Atividades Instrumentais da Vida Diária. Outro dado positivo foi aumento da 

memória auditiva verbal de curto prazo e da diminuição de queixas subjetivas de 

memória dos sujeitos com CCL. O GC referiu melhoras em seus desempenhos de 

uma maneira geral (Giuli et al, 2017).   

Utilizando um programa de estimulação cognitiva por meio de um Tree-

dimentional multiple object tracking (3D-MOT), Assed, Carvalho, Rocca e  Serafim 

https://www.nature.com/articles/427311a#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Legault%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Litcofsky%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
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(2016) relataram um estudo de caso de um idoso de 80 anos com queixas de 

memória, mediado com avaliação neuropsicológica antes e após 32 sessões de 

estimulação. Os autores evidenciaram melhoras no processo de armazenamento e 

evocação da memória episódica e de trabalho, maior uso de estratégias, rapidez de 

processamento de informações, bem como, redução de queixas iniciais.  

O aumento da longevidade da população brasileira, a necessidade do 

envelhecer com maior qualidade, o que pode derivar da oferta de atividades que 

proporcionem bem-estar e cuidado com a saúde física e mental. Sendo assim, 

poucos estudos têm associado treino cognitivo com avaliação neuropsicológica, da 

qualidade de vida e da autoestima antes e após programas de intervenção com 

idosos na realidade brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

7. OBJETIVOS  

 

7.1.  Objetivo Geral: 

 

Verificar a contribuição de oficinas de memória. Se estas funcionam como 

recurso protetivo para prejuízos cognitivos e, se melhora a autoestima e a 

qualidade de vida em idosos sem queixas de memória. 

 

7.2.  Objetivos Específicos: 

 

● Caracterizar dados sociodemográficos dos idosos. 

● Verificar os hábitos, estilos de vida e expectativas futuras. 

● Analisar o efeito das oficinas de memória na atenção dos idosos. 

● Verificar a qualidade da memória de trabalho em idosos. 

● Verificar o efeito das oficinas de memória na qualidade de vida dos idosos.  

 

7.3. Hipóteses: 

 

▪ A participação nas oficinas de memória se relaciona ao aumento na 

qualidade da atenção em idosos com e sem queixa cognitiva. 

▪ A participação nas oficinas memória se relaciona ao aumento na qualidade 

da memória em idosos com e sem queixa cognitiva. 

▪ A participação nas oficinas de memória se relaciona a melhora na percepção 

da qualidade de vida. 

▪ A participação nas oficinas de memória se relaciona a melhora na percepção 

da autoestima. 
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8.  MÉTODO  

 

 Trata-se de um desenho de estudo prospectivo de cunho transversal, o qual 

comparou o efeito de uma intervenção em dois grupos. 

 

8.1. Participantes: 

 Inicialmente, 44 idosos integrantes de programas sociais da região 

metropolitana de São Paulo foram informados das etapas do projeto. Após esta 

fase de esclarecimentos 52 se mostraram interessados em participar do estudo 

respondendo a ficha de caracterização (dados demográficos), a fim de organizar os 

participantes em dois grupos: controle sem queixas de memória e experimental 

(com queixas subjetiva de memória). Nesta primeira etapa obtive a seguinte 

divisão: 28 para o grupo controle e 24 para o experimental. Considerando todas as 

etapas do projeto quatro integrantes de cada grupo não às concluíram, sendo seus 

dados parciais excluídos, dessa forma a amostra final contou 44 participantes: (o 

fluxo do fechamento da amostra está expresso na figura 1).  

 

▪ Controle (GC) com 24 idosos sem queixa de memória 

▪ Experimental (GE) com 20 participantes com queixas subjetiva de 

memória.  

 

8.2. Critérios de inclusão:  

60 anos ou mais, capacidade de compreensão de comandos verbais 

preservadas e ausência de quadros neuropsiquiátricos ou neurodegenerativos. 

 

 

8.3. Critérios de Exclusão:  

Idosos que apresentam prejuízos cognitivos decorrentes de quadros 

neurodegenerativos. 

 

 

 



34 

 

 

Figura 1 

Fluxograma dos participantes do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Instrumentos: 

 

Questionário de Dados Sociodemográficos 

 

Questionário sociodemográfico: nome, email, sexo, data nascimento, idade, 

local de nascimento, escolaridade, renda mensal, estado civil, número de filhos, 

medicamentos, antecedentes psiquiátricos, antecedentes neurológicos, cirurgias, 

atividades físicas, atividades de lazer e queixa cognitiva subjetiva de memória 

baseanda no Memory Assessment Complain Questionnaire - MAC-Q (Crook, Feher 

& Larrabee 1992). (Anexo A). Visando analisar os critérios e inclusão e exclusão 

para a pesquisa. 

 

 

 

 

44 contatados 

 

52  
Aceitaram + verificação da 

queixa de memória 
 

 

08 exclusões: (4) controles (4) 

experimentais, não 

complementaram todas as etapas. 

 

44 amostra final com Follow-up 
 

20 (Grupo experimental) GE 

 

24 (Grupo controle) 

GC 
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Avaliação Cognitiva  

 

Mini Exame do Estado Mental – MEEM (Folstein MF.et al. 1975): Usado para 

rastreio cogntivito dos seguintes domínios (orientação espacial, temporal, memória 

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

escrita e cópia de desenho), não serve como teste diagnóstico, mas sim pra indicar 

funções que precisam ser investigadas. É um dos poucos testes validados e 

adaptados para a população brasileira. Pontuação máxima de 30 pontos. Utilizou-

se a nota de corte proposta por Brucki et al. (2003): 20 pontos para analfabetos; 25 

pontos para pessoas com escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5 para 5 a 8 anos; 28 

para aqueles com 9 a 11 anos e 29 para mais de 11 anos. 

   

Dígitos (subteste da WAIS-III, Wechsler, 2004) Ordem direta: Avalia a 

amplitude atencional para estímulos audioverbais simples. Solicita-se ao 

examinando que repita uma lista de números, na mesma ordem que foi lida. É 

composta por oito itens com duas tentativas cada, a tarefa é interrompida após dois 

erros consecutivos no mesmo item. 

Ordem inversa: Avalia a memória de trabalho para estímulos audioverbais simples 

bem como a capacidade de sustentar a atenção e controle mental. Solicita-se que 

o examinando repita uma lista de números, em ordem inversa ao que foi lido. É 

composto por sete itens com duas tentativas cada, a tarefa é interrompida após 

dois erros consecutivos no mesmo item. 

Correção: a cada acerto é atribuído zero, um, ou dois pontos, de acordo com 

o nível de respostas. Depois é feita a somatória dos pontos (escore bruto). Este 

escore bruto é transformado em um escore ponderado, de acordo com a tabela 

normativa pré-estabelecida no manual de correção do teste.  

Cubos (subteste da WAIS-III, Wechsler, 2004): Esta prova permite explorar 

entre outros aspectos a percepção, a análise e a síntese e a reprodução de 

desenhos abstratos. Ainda intervêm aspectos lógicos e de raciocínio aplicados às 

relações espaciais assim como formação de conceitos não verbais. Também 

explora a coordenação viso-motora. 
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Trail Making Test: Composto por duas partes (A e B). Na parte A, a pessoa 

deve traçar linhas conectando consecutivamente círculos numerados. Na parte B, o 

sujeito deve traçar linhas conectando alternadamente círculos com números e 

círculos com letras em uma sequência ordenada. O teste envolve (na Parte A) 

rastreio visual complexo e velocidade motora e, na Parte B, processos executivos 

(Lezak, Hoiweson, Bigler & Tranel, 2012). Entre os processos executivos, a 

capacidade de controle inibitório e a alternância da atenção parecem ser aqueles 

mais envolvidos na realização da Parte B. Verifica-se a média no tempo de 

execução da tarefa para parte A e B.  

 

Teste de Figura Complexa de Rey: Investiga a memória visual, a habilidade 

viso-espacial e algumas funções de planejamento e execução de ações. Também 

avalia a organização, o planejamento e as habilidades de resolução de problemas. 

Consiste em uma figura geométrica complexa composta por um retângulo grande, 

bissetores horizontais e verticais, duas diagonais, e detalhes geométricos 

adicionais interna e externamente ao retângulo grande. O desenho é apresentado 

horizontalmente e o examinando deve copiá-lo em uma folha em branco. Alguns 

autores preferem a utilização de lápis de cores diferentes para a cópia da figura, 

indicando a troca de cor de lápis de acordo com a sequência dos elementos 

copiados. O objetivo desta troca de lápis é observar a sucessão dos elementos 

copiados e avaliar a capacidade de desenvolvimento de estratégia e o 

planejamento (aspectos relacionados a funções executivas) do examinando.  

A correção leva em consideração a questão da adoção ou não de um 

planejamento e utilização de estratégias para cópia da figura. Além disso, a figura é 

composta por 18 elementos, por isso é considerado a precisão de cada unidade e 

posição dentro de todo o desenho: para cada elemento pontua-se da seguinte 

maneira: item localizado adequadamente: dois pontos; item localizado 

imprecisamente: um ponto; distorção, mas localizado adequadamente: um ponto; 

distorção e localizado imprecisamente: meio ponto, e omissão ou não 

reconhecimento do elemento: 0 ponto. A seguir faz-se a somatória, e procura-se 

em uma tabela normatizada o percentil correspondente ao escore encontrado. 
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Figura Complexa de Rey (evocação tardia): Após o término da cópia, 

solicita-se que reproduza o que se lembra da figura. Dessa forma é possível avaliar 

a memória de trabalho para um estímulo de cunho visual.  

 

Fluência Verbal - (Categoria Animal): Avalia a capacidade de procurar e 

recuperar informações, as habilidades de organização e a memória de trabalho; 

será dada uma pequena instrução a todos os participantes antes da realização 

desta prova, solicitando-se que diga, num minuto, o maior número de palavras 

possível na categoria animal. 

 

Memória Lógica I e II: Envolve a memória declarativa verbal imediata e tardia 

(30 minutos após), respectivamente. Investiga a capacidade de memorização de 

um contexto verbal de uma história a curto e longo prazo. Este teste é composto de 

duas histórias com 25 itens a serem memorizados.  

 

Avaliação da Autoestima: 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR): constituída por dez tópicos que 

engloba o sentimento de autoestima de maneira geral. Escala do tipo Likert, quatro 

pontos. Suas respostas variam entre concordo totalmente, concordo, discordo e 

discordo totalmente. Sua utilização é ampla, de fácil aplicação e correção com a 

seguinte classificação: escores <15 baixa; de 15 a 25 autoestima adequada e > 26 

elevada. Foi adaptada para a língua portuguesa por Hutz e Zanon (2000).  
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Avaliação da Qualidade de Vida: 

 

Avaliação de Qualidade de Vida-abreviado (WHOQOL-Bref): Constituído por 

vinte e seis questões, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e as vinte 

quatro restantes representam cada uma das vinte e quatro facetas que constituem 

o original. Logo, diferentemente do WHOQOL-100 onde cada uma das vinte e 

quatro facetas é avaliada a partir de quatro questões, no WHOQOL-bref cada 

faceta é avaliada por uma questão. As vinte e seis questões são divididas em 

quatro domínios: físico, psíquico, relações sociais e meio ambiente (tabela 2). 

(Fleck, et al. (2000). 

 

Tabela 2 

Domínios e facetas do WHOQOL-bref 

 

Domínio 1 - Físico  

03. Dor e desconforto 

10. Energia e fadiga 

16. Sono e repouso 

15. Mobilidade 

17. Atividades de vida cotidiana 

04. Dependência de medicação ou de tratamentos 

18. Capacidade de trabalho 

 

Domínio 2 – Psicológico  

05. Sentimentos positivos 

07.  Pensar, aprender, memória e concentração 

19. Autoestima  

11. Imagem corporal e aparência 

26. Sentimentos negativos 

06. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

 

Domínio 3 – Relações sociais 
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20. Relações pessoais 

22. Suporte (Apoio) social 

21. Atividade sexual 

 

Domínio 4 – Meio ambiente 

08. Segurança física e proteção  

23. Ambiente no lar 

12. Recursos financeiros 

24. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

13. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

14. Participação e oportunidades de recreação/lazer 

09. Ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) 

25. Transporte 

__________________________________________________________________ 

Fonte: (Fleck et al., 2000, p.2) 

 

Para análise, considerou-se as médias dos dados normativos para cada 

domínio da versão brasileira do Whoqol-bref de acordo com o estudo de Fleck et al 

(2000): Físico (16,6±2,1); Psicológico (15,5±2,1); Relações Sociais (15,5±2,6) e 

Meio Ambiente (14,0±2,1). 

 

 

8.5. Procedimentos: 

 

Todos os participantes que concordaram em participar do estudo passaram 

por três diferentes etapas (abaixo descritas), logo após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), realizado no espaço do “Projeto 

Aquarela”, da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) – Campus Rudge 

Ramos, a cada quinze dias, com duração de 1 hora. Com o objetivo de dirimir 

eventuais dúvidas, foi lido e esclarecido à todos antes de se coletar a assinatura de 

cada participante. 
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Etapa 1 – Avaliação Inicial 

a) Caracterização sociodemográfica quanto ao gênero, idade, escolaridade e 

estado civil e queixa subjetiva de memória. 

b) Rastreio Cognitivo por intermédio do Mini Exame do Estado Mental – MEEM  

c) Amplitude atencional e Memória de trabalho por intermédio Sub-teste Dígitos 

WAIS III). 

d) Rastreio visual complexo e velocidade motora pelo TRAIL A. 

e) Processos executivos, controle inibitório e alternância da atenção pelo 

TRAIL B. 

f) Planejamento e memória visual pela Figura Complexa de Rey. 

g) Capacidade de procurar e recuperar informações pela Fluência Verbal 

Categoria Animal. 

h) Memória declarativa verbal imediata pelo teste Memória Lógica I. 

i) Índice da Autoestima pela EAR. 

j) E os índices de qualidade de vida pelo Whoqol-bref. 

Etapa 2 – Intervenção por estimulação cognitiva 

 Nessa etapa, realizei com os idosos 12 (doze) oficinas, com intervalo de 

uma semana entre cada uma, sendo composta por grupos de 10 idosos por vez, os 

idosos com queixas e/ou dificuldade faziam o mesmo teste, porém em alguns 

casos necessitavam de ajuda e maiores explicações. As sessões tiveram duração 

de 60 minutos, organizados da seguinte forma: Dez minutos, para recepção e 

apresentação e instruções da atividade a ser realizada; trinta para execução das 

atividades e 20 minutos finais para explicação do motivo que o teste estava sendo 

realizado. Após a atividade, os idosos ficavam cerca de 15 minutos a mais 

conversando. Verifiquei a necessidade de socialização e interação com outras 

pessoas da mesma idade. O detalhe do conteúdo de cada oficina está expresso na 

tabela 3. Essas atividades foram baseadas em pesquisas realizadas e testes já 

existentes sobre memória e qualidade de vida. 
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Tabela 3 

Plano de atividades desenvolvidas nas oficinas 

Semanas Objetivo Atividades 

 

Semana 1 Estimular no nível 

atencional 

Preencher os espaços em 

branco, seguindo as instruções 

dadas. Texto com espaços em 

branco e imagens abaixo para 

ser associado aos espaços. 

Semana 2 Reorganizar a orientação 

viso espacial 

Folha de papel com 72 pontos 

paralelos e na direção indicada 

pela seta fazem uma série de 

conexões. 

Semana 3 Trabalhar organização e 

planejamento  

Montar um cardápio para café 

da manhã, almoço e jantar com 

os componentes dados e sem 

repetir. 

Semana 4 Memória de trabalho por 

estímulo visual 

Observar séries de desenhos 

por seis segundos, que são 

retirados do campo visual para 

que sejam reproduzidos . 

Semana 5 Estimular raciocínio e 

compreensão 

Reescrever em algarismos 

romanos as sentenças 

determinadas pelo enunciado. 

Semana 6 Trabalhar organização e 

planejamento 

Elaborar uma lista de atividades 

variadas a serem executadas 

de segunda a sexta. 

Semana 7 Estimular no nível identificar erros ortográficos em 
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atencional várias listas de 40 palavras. 

Semana 8 Estimular a Memória 

Semântica 

Escrever uma quantidade de 

nomes de países, bairros, 

oceanos, entre outros. 

Semana 9 Memória de trabalho por 

estímulo verbal 

Observar por dois minutos uma 

lista com 12 palavras, retirar a 

lista e pede para reproduzir o 

quanto puder lembrar. Ouvir 

trechos de notícias ou cenas e 

reproduzir. . 

Semana 10 Estimular o Raciocínio 

Lógico-Espacial 

Atividades semelhantes à 

montagem de quebra-cabeça. 

Semana 11 Estimular a Memória 

Semântica 

Elaborar uma lista contendo 35 

nomes de cantores ou bandas, 

atores (as) e personagens. 

Semana 12 Memória de trabalho por 

estímulo verbal 

Assistir a breves trechos (4/5 

minutos cada) de 05 

documentários ou filmes. 

Depois escrever o conteúdo 

apresentado. 

 

 

 

Reavaliação (Follow-up) 

Um mês após a 12ª sessão todos os participantes foram reavaliados no mesmo 

local, da mesma forma e com a mesma duração, porém individualmente, quanto as 

variáveis cognitivas, de autoestima e qualidade de vida, considerando suas queixas 

anteriores, seguindo instrumentos usados na etapa 1.  
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a) Rastreio Cognitivo por intermédio do Mini Exame do Estado Mental – MEEM. 

b) Amplitude atencional e Memória de trabalho por intermédio do Sub-teste 

Dígitos WAIS III). 

c) Rastreio visual complexo e velocidade motora pelo TRAIL A. 

d) Processos executivos, controle inibitório e alternância da atenção pelo 

TRAIL B. 

e) Planejamento e memória visual pela Figura Complexa de Rey. 

f) Capacidade de procurar e recuperar informações pela Fluência Verbal 

Categoria Animal. 

g) Memória declarativa verbal imediata pelo teste Memória Lógica I. 

h) Índice da Autoestima pela EAR e os índices de qualidade de vida pelo 

Whoqol-bref. 

 

8.6. Análise de Dados: 

 As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Statistical 

Package for the social Sciences (SPSS – versão 25.0 for Windows 10 / for 

Macintosh 10 {2000}) 

 Todas as variáveis sociodemográficas, dos testes cognitivos e das escalas de 

Autoestima e Qualidade de Vida foram utilizadas de forma estatística descritiva 

(número de sujeitos, frequência ou média e desvio padrão).   

 Foi verificada a normalidade da distribuição dos dados contínuos através do 

teste de Shapiro-Wilks, o teste t Student que se aplica tanto para amostras 

independentes, como para amostras emparelhadas. Testa hipóteses sobre médias 

de uma variável quantitativa numa dicotómica. Quando as amostras têm dimensão 

inferior a 30, os testes t exigem que o(s) grupos(s) em análise tenha (m) 

distribuição Normal. Para a avaliação da associação entre grupos e os dados 

categóricos foram utilizados o teste exato de Fisher (utilizado em análises de 

tabelas) e o Qui-quadrado (avalia quantitativamente a relação entre o resultado de 

um experimento e a distribuição esperada). 
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 Para verificar diferenças entre grupos e entre os momentos pré e pós oficinas 

no desempenho cognitivo e na percepção sobre autoestima, foi utilizada a Anova 

Multivariada para Médias Marginais Estimadas (que compara médias de diferentes 

populações para verificar se essas populações possuem médias iguais ou não).  Já 

para avaliar o efeito das oficinas na variável qualidade de vida foram conduzidas 

análises inter e intragrupos. Para as análises intergrupos foi empregado teste t 

Student para amostra independente. E para análise intragrupo o teste t Student 

para amostras dependentes. O nível de significância estipulado foi de 5% (p < 

0,05). 

 

 

8.7. Aspectos Éticos: 

 

Respeitando a Resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia e a 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde, todos os participantes foram 

devidamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, juntamente com a 

garantia do anonimato e liberdade para desistência em qualquer etapa do trabalho. 

Além disso, telefone e e-mails da pesquisadora foram disponibilizados para 

quaisquer esclarecimentos. Todos os contatos com os participantes e seus 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UMESP parecer de 

número 1.840.740/2016 e CAAE 61808616.0.0000.5508. 
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9. RESULTADOS 

  

 A tabela 4 expressa os dados demográficos dos 44 participantes do estudo. 

Em ambos os grupos a prevalência foi do sexo feminino e estado civil casado. A 

avaliação dos grupos em relação os dados demográficos, indicou que são grupos 

homogêneos.  

   

Tabela 4 

Dados sociodemográficos dos 44 participantes. 

       GC (n=24)                    GE (n=20)           p*                   

Variáveis 

 

N % N %  

Masculino 

Feminino 

6 

18 

 

25 

75 

8 

12 

38,9 

61,1 

 

,715 

 

Idade (ANOS) 

- 60 a 69 

- Acima de 70 

 

14 

10 

 

60 

40 

 

11 

9 

 

55,6 

44,4 

 

,194 

 

Escolaridade 

- Até ensino médio  

- Nível superior 

 

 

 

09 

11 

 

 

45 

55 

 

 

10 

8 

 

 

55,6 

44,4 

 

 

,214 

 

 

Estado civil 

Solteira (o) 

Casada (o) 

Divorciada (o) 

Viúva (o) 

 

 

 

4 

12 

7 

1 

 

 

16,6 

50 

29,2 

4,2 

 

 

2 

12 

1 

5 

 

 

10 

60 

05 

25 

 

Idade Grupo M(DP)  M(DP) p** 
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 68,6 (7,8)  69,1 (6,2) ,854 

M (Média); DP (Desvio Padrão); GC (Controle); GE (Experimental).  

p* (Qui-quadrado Teste e Teste Exato de Fisher ); p** (Test T Student). 

 

A tabela 5 detalha as médias dos participantes de cada grupo nas provas 

cognitivas antes e após a participação nas oficinas.  

 Pode-se observar que o GC de uma maneira geral apresenta um 

desempenho cognitivo superior ao GE seja na etapa pré ou pós intervenção com 

as oficinas. Quanto a presença de diferenças estatisticamente significantes os 

grupos diferiram no desempenho do Mini Mental (MEEM), na Figura de Rey cópia 

(ROCFT-C), na Memória Lógica (WMS-R) e no Trail A com p<0,001 e na Figura de 

Rey recuperação (ROCFT-IR) com p<0,05 (test t Student). 

 

Tabela 5 

Comparação das médias dos participantes de cada grupo nas provas 

cognitivas antes e após a participação nas oficinas. 

Variável Grupo T0 

M±DP 

P8 T1 

M±DP 

P 

MEEM GC 

GE 

26.8±0.91 

20.3±1.83 

<0,001 27.72±0.93 

22.3±1.68 

<0,001 

ROCFT-C GC 

GE 

29.55±2.32 

21.75±2.14 

<0,001 31.55±2.37 

23.8±1.64 

<0,001 

ROCFT-IR GC 

GE 

12.5±4.32 

8.4±5.50 

,085 13.4±4.51 

10.3±4.93 

<0,05 

FAS GC 

GE 

10.8±1.90 

8.4±5.50 

,052 15.5±3.62 

13.4±2.06 

,063 

WMS-R GC 

GE 

30.6±4.46 

22.2±1.83 

<0,001 31.6±4.67 

24.8±1.89 

<0,001 

TMT-A GC 

GE 

40.1±12.05 

58.7±10.06 

,071 37.9±10.34 

55.4±9.86 

<0,001 

TMT-B GC 

GE 

73.4±19.01 

76.3±18.31 

,059 70.8±18.60 

73.1±17.94 

,068 
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DIGIT GC 

GE 

8.7±3.53 

7.2±1.55 

,085 9.30±1.83 

8.11±1.71 

,139 

M (Média); DP (Desvio Padrão; GC (Controle); GE (Experimental); T0 (pré-avaliação); T1 

(avaliação pós inttervenção); MEEM (Mini Exame do Estado Mental); ROCTT-C (Figura de 

Rey cópia), ROCFT-IR (Figura de Rey recuperação); FAS (Fluência Verbal - Animal); 

WMS-R (Memória Lógica); TMT A e B (Trail Making Test A e B); DIGIT (Digito Span – 

WAIS III); p < 0,05* (test t de Student para amostras independentes). 

  

 

 Na tabela 6 estão expressas as análises das médias, ao longo do tempo e 

interação (grupo*tempo) dos resultados dos participantes de cada grupo nas 

provas cognitivas antes e após a participação nas oficinas. Considerando as 

análises “efeito de grupo, tempo e interação grupo*tempo” nos dois grupos 

observou-se que: os dados demonstram que a inserção dos idosos nas oficinas de 

estimulação cognitiva produziram efeitos significativos no desempenho das provas 

cognitivas no que tange o efeito no tempo. Observa-se que nos dois grupos 

houveram melhoras no desempneho do MEEM, tanto no planejamento quanto na 

recuperação da Figura de Rey, aumento da lista de palavras no FAS, aumento do 

contexto de memória no VMSI e redução do tempo de execução no TRAIL A e B 

(p<0,05, Teste das Médias Marginais Estimadas).  

 Observa-se ainda, que o programa de estimulação não produziu mudanças 

estatisticamente significantes no desempenho dos participantes no teste Dígitos.   

 

 

Tabela 6 

Resultado da avaliação cognitiva ao longo do tempo, sob efeito de grupo, 

tempo e interação grupo*tempo. 

Variável Grupo T0 

M±DP 

T1 

M±DP 

P   

G T      G*T  

MEEM GC 

GE 

26.8±0.91 

20.3±1.83 

27.72±0.93 

22.3±1.68 

.278 <0.05* ,834 

ROCFT-C GC 

GE 

29.55±2.32 

21.75±2.14 

31.55±2.37 

23.8±1.64 

,135 <0.05* ,238 
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ROCFT-IR GC 

GE 

12.5±4.32 

8.4±5.50 

13.4±4.51 

10.3±4.93 
,091 < 0,05* ,747 

FAS GC 

GE 

10.8±1.90 

8.4±5.50 

15.5±3.62 

13.4±2.06 
,464 < 0,05* ,011 

WMS-R GC 

GE 

30.6±4.46 

22.2±1.83 

31.6±4.67 

24.8±1.89 
,512 < 0,05* ,921 

TMT-A GC 

GE 

40.1±12.05 

58.7±10.06 

37.9±10.34 

55.4±9.86 

,387 < 0,05* ,354 

TMT-B GC 

GE 

73.4±19.01 

76.3±18.31 

70.8±18.60 

73.1±17.94 

,147 < 0,05* ,461 

DIGIT GC 

GE 

8.7±3.53 

7.2±1.55 

9.30±1.83 

8.11±1.71 

0,174 0,341 0,816 

Legenda: M (Média); DP (Desvio Padrão; GC (Controle); GE (Experimental); T0 (pré avaliação); T1 

(avaliação pós intervenção); G*T (grupo*tempo); MEEM (Mini Exame do Estado Mental); ROCTT-C 

(Figura de Rey cópia), ROCFT-IR (Figura de Rey recuperação); FAS (Fluência Verbal - Animal); 

WMS-R (Memória Lógica);  TMT A e B (Trail Making Test A e B); DIGIT (Digito Span – WAIS III); p < 

0,05* (* interações significativas, Teste de Médias Marginais Estimadas) 

  

 Na tabela 7 são apresentadas as análises “efeito de grupo, tempo e 

interação grupo *tempo” nos dois grupos em relação à avaliação da autoestima, 

observou-se que a inserção dos idosos nas oficinas de estimulação cognitiva 

produziram efeitos significativos no que tange o efeito no tempo. Os dados revelam 

uma a elevação dos escores na Escala de Autoestima de Rosenberg em relação às 

etapas pré e pós intervenção com p<0,05 (Teste das Médias Marginas Estimadas). 

 

Tabela 7 

Resultado da avaliação da Autoestima ao longo do tempo, sob efeito de 

grupo, tempo e interação grupo*tempo. 

Variável Grupo T0 

M±DP 

T1 

M±DP 

P   

G T      G*T  

EAR GC 

GE 

25.9±3.53 

22.2±1.73 

27.9+±2.28 

24.95 ±2.28 

,588 < 0,05* ,182 
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M (Média); DP (Desvio Padrão; GC (Controle); GE (Experimental); T0 (Avaliação pré intervenção ); T1 

(avaliação pós intervenção); G*T (grupo*tempo); EAR (Escala de Autoestima de Rosenberg); p < 0,05* 

(*interações significativas, Teste de Médias Marginais Estimadas). 

 

 Nas tabelas 8 e 9 estão expressos os resultados da análise da qualidade de 

vida na etapa pré intervenção (T0) em relação aos dados normativos brasileiros do 

Whoqol-bref dos grupos controle e experimental respectivamente. 

Os dados da tabela 8 demonstram que os participantes do GC apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes em relação aos dados normativos do 

Whoqol-bref, revelando assim valores menores nos domínios Físico e Relações 

Sociais (p<0,05, Teste t de Student). 

 

Tabela 8 

Comparação das médias no Whoqol-bref do grupo controle no T0 com os 

dados normativos brasileiros. 

Domínios  GC (n=24)      Dados Normativos           P* 

 

Físico 

Psicológico 

Relações Sociais 

Meio Ambiente 

 

15,33±2,31 

15,14±1,57 

13,83±3,47 

13,67±1,27 

 

16,6±2,1 

15,5±2,1 

15,5±2,6 

14,0±2,1 

 

<0,05* 

,056 

<0,05* 

,068 

 

*Teste t de Student 

  

    

Já no GC (tabela 9) além da redução nos domínios Físico e Relações Sociais, 

observou-se também redução do domínio psicológico, revelando assim diferenças 

estatisticamente significantes em relação aos dados normativos do Whoqol-bref 

(p<0,05, teste t Student). 
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Tabela 9 

Comparação das médias no Whoqol-bref do grupo experimental no T0 com 

os dados normativos brasileiros. 

Domínios        GE (n=20)      Dados Normativos           P* 

 

Físico 

Psicológico 

Relações Sociais 

Meio Ambiente 

 

12,66±1,70 

13,37±2,05 

9,20±4,19 

13,53±2,20 

 

16,6±2,1 

15,5±2,1 

15,5±2,6 

14,0±2,1 

 

<0,05* 

<0,05* 

<0,05* 

0,083 

*Teste t de Student 

 A tabela 10 expressa às comparações dos escores do Whoqol-bref dos 44 

participantes sob efeito do tempo. Considerando as análises “efeito do tempo* nos 

dois grupos observou-se que os dados demonstram que a inserção dos idosos nas 

oficinas de estimulação cognitiva produzem efeitos significativos na avaliação dos 

idosos em relação a QV. Pode-se observar ainda na tabela 10 que houve elevação 

dos escores do Whoqol-bref na etapa pós intervenção no GC no domínio “relações 

sociais” (p<0,05). Já no GE os resultados foram mais expressivos, uma vez que se 

observa elevação dos escores do Whoqol-bref na etapa pós intervenção nos 

domínios “físico e psicológico” (p<0,05) e nas “relações sociais” (p<0,001). 

 

Tabela 10 

Resultado da avaliação QV ao longo do tempo sob efeito de grupo 

Domínios 

QV 

Grup

o 

T0 

M±DP 

T1 

M±DP 

P   

G   

Físico GC 

GE 

15,33±2,31 

12,66±1,70 

16,07±1,79 

14,74±0,92 

 0.074 

<0.05* 

 

Psicológico GC 

GE 

15,14±1,57 

13,37±2,05 

15,58±1,58 

15,87±1.66 

 0.088 

<0.05* 

 

Rel Sociais GC 

GE 

13,83±3,47 

9,20±4,19 

15,00±2,16 

14,60±2,35 
 

< 0,05* 

< 0,001* 
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M Ambiente GC 

GE 

13,67±1,27 

13,53±2,20 

13,69±1,25 

13.73±1,06 
 

0,055 

0,336 
 

*Teste t de Student 
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10. DISCUSSÃO 

 

 O desenvolvimento deste projeto foi pautado no pressuposto da reabilitação 

neuropsicológica no que se refere aos treinos cognitivos. Dessa forma 

desenvolveu-se um programa de oficinas cognitivas estruturado em 12 sessões, o 

qual foi verificado para possíveis efeitos sobre funções cognitivas, autoestima e 

qualidade de vida. 

  

Dados Demográficos 

 

Embora a amostra tenha sido organizada em dois grupos, controle sem 

queixa (subjetiva de memória) e experimental com queixa cognitiva (queixa 

subjetiva de memória), a amostra em si se caracterizou por 44 participantes 

saudáveis no que se refere o extrato da ausência de patologia neurodegenerativa 

ou transtorno cognitivo leve, verificado pela aplicação do Mini Mental. No entanto, 

estudos têm enfatizado que casos de queixas de memória, ainda que subjetiva, 

podem interferir na qualidade de vida da população idosa Maki et al (2014). 

Sendo assim, em relação aos dados demográficos os resultados deste 

estudo corroboram com resultados de outras pesquisas já realizadas no que tange 

principalmente a prevalência de mulheres, além da maioria ser casado e tendo até 

o ensino médio (Paula-Couto et al, 2008; Rabelo & Neri, 2014; Pereira, Nogueira, & 

Silva, 2015). Neste escopo destaca-se que na etapa anterior ao início das oficinas 

de estimulação cognitiva os participantes dos grupos, controle e experimental, não 

evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em relação às 

características demográficas. Dado este que evidencia a homogeneidade do grupo.  

 Outro aspecto demográfico relevante tem a ver com a faixa etária dos 

participantes que em sua maioria situou-se entre 60 e 69 anos. De acordo com 

Papalia & Olds (2000) estes idosos integram os chamados “idosos jovens” 

referindo-se a pessoas de 65 a 74 anos, que costumam estar ativas, cheias de vida 

e mais vigorosas. Autores como Schneider e Irigaray (pp. 586; 2008) ressaltam que   

“a distinção entre idosos jovens, idosos velhos e 

idosos mais velhos pode auxiliar no entendimento de 
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que o envelhecimento não é algo determinado pela 

idade cronológica, mas é consequência das 

experiências passadas, da forma como se vive e se 

administra a própria vida no presente e de 

expectativas futuras; é, portanto, uma integração 

entre as vivências pessoais e o contexto social e 

cultural em determinada época, e nele estão 

envolvidos diferentes aspectos: biológico, cronológico, 

psicológico e social”.  

 Como expresso anteriormente, Alencar e Carvalho (2009) enfatizaram que o 

envelhecimento apesar de ser processo normal e dinâmico, também se caracteriza 

por perdas sociais, afetivas e políticas. E sendo assim, estas perdas se relacionam 

a outras variáveis, entre elas, gênero, idade, classe social, raça e regiões 

geográficas em que vivem e poderão refletir sobre a sua capacidade e/ou 

incapacidade para lidar com as mudanças decorrentes da nova faixa etária, 

submetendo-os a uma condição de maior vulnerabilidade. Logo, entende-se que ao 

se promover ações que possam pôr a prova esta condição de funcionalidade, como 

feito neste estudo, de certa forma se estimula uma condição de iniciativa e também 

de bem-estar.  

Dados Cognitivos 

 Neste estudo buscou-se estimular a amplitude atencional e Memória de 

trabalho por intermédio do Sub-teste Dígitos WAIS III); o Rastreio visual complexo 

e velocidade motora pelo TRAIL A e Processos executivos, controle inibitório e 

alternância da atenção pelo TRAIL B, o Planejamento e memória visual pela Figura 

Complexa de Rey e a Capacidade de procurar e recuperar informações pela 

Fluência Verbal Categoria Animal, além da Memória declarativa verbal imediata 

pelo teste Memória Lógica I em um programa de 12 sessões de oficinas cognitivas 

ao longo de três meses. A fundamentação das oficinas baseou-se no fato de que 

os treinos ou estimulação cognitiva se mostram promissores uma vez que, o 

cérebro humano apresenta capacidade de mudar em resposta à experiência ao 

longo da vida. Dado este coloca o treinamento cognitivo como um recurso capaz de 
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se configurar em um potencial recurso para melhorar declínios cognitivos 

associados à idade (Draganski et al, 2004; Park, Bischof, 2013). 

 A literatura tem enfatizado que o processo de envelhecimento é 

acompanhado por um declínio na memória mesmo na ausência de patologias, além 

do que, a presença do declínio não ocorre necessariamente de maneira uniforme, 

bem como, nem todas as memórias são afetadas (Carvalho, Neri & Yassuda, 

2010). Ainda de acordo com Carvalho, Neri e Yassuda (2010) deve-se considerar 

as diferenças individuais sobre os efeitos do envelhecimento na memória. Daí a 

justificativa de que perda da capacidade de memorizar ou recuperar uma 

informação (perdas da memória) ocupa uma das principais preocupações das 

pessoas idosas (Carvalho, Neri & Yassuda, 2010),  

 Os resultados do presente estudo demonstraram que o treino cognitivo 

composto por uma sessão semanal ao longo de três meses se mostrou capaz de 

produzir mudanças no desempenho cognitivo dos idosos tanto do grupo controle 

quanto experimental nas provas cognitivas, antes e depois do treino, com exceção 

do Sub-teste Dígitos da Escala Wechsler (WAIS III).   

 Com base nos resultados das oficinas cognitivas ao longo do tempo, foi 

possível observar melhoras no desempenho cognitivos dos participantes em 

relação a memória de trabalho, seja por estímulo verbal quanto visual (VMSI e 

Figura de Rey).  Resultado semelhante foi observado no desempenho do rastreio 

visual complexo, velocidade motora, nos processos executivos, controle inibitório e 

alternância da atenção (Trail A e B) e capacidade de procurar e recuperar 

informações, as habilidades de organização (Fluência /verbal).  

 Embora não se tenha utilizado grupos patológicos, melhoras nos testes 

cognitivos, de certa os nossos resultados são sustentados por outros estudos com 

populações idosas. Miotto et al (2014)  verificaram análises já realizadas em 

estudos, concluíram que a melhora da memória em idosos após o uso de 

estratégias semânticas estava associada à reorganização cerebral funcional 

envolvendo regiões dentro e fora da rede de áreas cerebrais típicas da memória.  

 Legaut, Allard e Faubert (2013) avaliaram a capacidade de idosos em 

melhorar seus limites de velocidade de rastreamento em um ambiente dinâmico de 

realidade virtual. Os resultados mostraram que essa capacidade é 

https://www.nature.com/articles/427311a#auth-1
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significativamente afetada pelo envelhecimento saudável, mas que o treinamento 

cognitivo-perceptivo pode reduzir significativamente os efeitos relacionados à idade 

em indivíduos mais velhos, que apresentam uma função de aprendizagem idêntica 

para adultos saudáveis mais jovens. Os dados suportam a noção de que a 

aprendizagem em idosos saudáveis é mantida para o processamento de cenas 

dinâmicas complexas. 

  Além do que, estudos evidenciam que o cérebro humano apresenta 

capacidade de mudar em resposta à experiência ao longo da vida. Dessa forma, o 

uso de treinamento cognitivo tem a possibilidade de se configurar como um 

potencial recurso para melhorar declínios cognitivos associados à idade (Draganski 

et al, 2004; Park & Bischof, 2013); A evidência da melhora cognitiva, tem sido 

associada às possíveis induções de mudanças plásticas neurais específicas do 

treinamento tanto nos níveis neural quanto comportamental (Leung et al, 2015). O 

que a literatura tem enfatizado é que, o possível mecanismo que pode ser 

associado a melhora cognitiva relaciona-se a plasticidade neural (May, 2011).  O 

argumento para esta associação é que os estudos enfatizam um complexa 

capacidade do cérebro de mudar em resposta à tanto a demanda interna quanto a 

experiência externa (Lövdén, Wenger, Mårtensson, Lindenberger, &  Bäckman, 

2013; Li, Legault, & Litcofsky, 2014; Giuli, Papa, Lattanzio, & Postacchini, 2016).  

 A consistência dos programas de estimulação cognitiva foi abordada por 

Giuli et al (2017) os quais publicaram um protocolo de treinamento cognitivo de 10 

sessões em idosos com doença de Alzheimer leve a moderada, comprometimento 

cognitivo leve e funcionamento cognitivo normal aprovado para uso na saúde 

pública na Itália. O principal objetivo da intervenção é melhorar as diferentes 

funções cognitivas, a fim de ativar e motivar participantes para melhorar seu 

comportamento de saúde cognitiva e permanecendo cognitivamente ativos e 

fazendo uso de estratégias compensatórias para os déficits de memória. A 

metodologia que inclui a aprendizagem de algumas técnicas mnemônicas eficazes 

(como imagens visuais, criação de histórias, associações mentais, recuperação de 

listas de palavras e sequências de itens). O desempenho cognitivo e marcadores 

bioquímicos foram analisados antes do treinamento cognitivo (baseline), 

imediatamente após o término (follow-up 1), após 6 meses (follow-up 2) e após 2 

https://www.nature.com/articles/427311a#auth-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6vd%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wenger%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A5rtensson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindenberger%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4ckman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A4ckman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23458777
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Legault%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Litcofsky%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24996640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giuli%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26952713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papa%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26952713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lattanzio%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26952713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Postacchini%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26952713
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anos (follow-up 3). Segundo os autores a aplicação de uma abordagem não 

farmacológica no tratamento de idosos com distúrbios cognitivos pode ter um 

impacto profundo no Serviço Nacional de Saúde. 

 Sendo assim, o programa de oficinas cognitivas desenvolvido neste estudo 

contemplou em seu conteúdo atividades pautadas na hierarquia das funções 

treinadas. Autores como Bender, Naveh-Benjamin, & Raz (2010) evidenciaram que 

o resultado positivo dos treinos cognitivos passa pela condição de treinar primeiro 

as funções atencionais mais básicas, e depois as funções de alto nível de controle. 

Neste cenário, a literatura aponta que os idosos tendem a apresentar dificuldades 

como atenção dividida, e consequentemente, demonstram baixo desempenho em 

tarefas que exigem utilização da memória de curto prazo, memória associativa e de 

reconhecimento. Isto ocorre porque a atenção incorpora uma gama de funções 

cognitivas e envolve de imediato a atenção concentrada, sustentada e dividida, 

além da velocidade do processamento de informações. Sendo assim, ao estimular 

a atenção dividida esta estabelece um engajamento simultâneo em duas tarefas 

cognitivas, e assim exigirá uma boa memória de trabalho (Sohlberg & Mateer, 

2011).  

  

Autoestima  

 

 Fonseca et al (pp. 429; 2014) contextualiza que “o rápido envelhecimento de 

uma população traz importantes repercussões sociais e, principalmente, impactos 

emocionais naqueles que sofrem com a possibilidade de perda da eficiência e 

independência, resultando em anseios e expectativas em relação ao futuro da 

população”.  

 Já foi enfatizado neste trabalho que as perdas ocorridas durante o 

envelhecimento também poderão influenciar negativamente o idoso sobre a 

percepção de sua autoimagem e consequentemente de sua autoestima 

(Krawczynski & Olszewski, 2000). Sabe-se que o as relações sociais do idoso, 

apresentam confluências de aspectos positivos e negativos, como em qualquer 

sujeito pertencente ao contexto da interação com o ambiente. No entanto, frisa-se 

que no processo de envelhecimento, estas relações se mostram mais afetadas do 

que em outras fases da vida, podendo trazer riscos para a saúde, se esta é parca.  
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 E como destacou Serafim (pp, 45; 2015), “o processo que rege a interação 

humana com o ambiente se reveste dos fatores relativos à constituição psicológica 

e de que forma esta (constituição) participa na qualidade ou inadequação social. 

Esta constituição psicológica agrega ainda um complexo de fatores de ordem 

biológica, além das demandas sociais que terão participação direta na expressão 

da conduta humana, como resultante de sua personalidade. 

 Associando além das questões sociais as questões cognitivas, que 

efetivamente colaboram para limitações nos idosos, o contexto da autoestima 

também será afetado. Ao passo que, ao se promover ações que reduzam os 

declínios ou potencializem o desempenho, o contrário, também certamente será 

evidente quanto a percepção da autoestima.   

 Visto isto, inseriu-se como uma variável de efeito ao longo do tempo a 

autoestima pós participação dos idosos nas oficinas cognitivas por meio da Escala 

de Autoestima de Rosenberg. Os resultados evidenciaram uma elevação dos 

escores da autoestima antes e após os treinos. De acordo com Rosenberg (1965) 

autoestima representa o conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo 

sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude 

positiva ou negativa em relação a si mesmo. Já Coopersmith (1989) ressalta que o 

ponto fundamental da autoestima é o aspecto valorativo, o que influencia na forma 

como o indivíduo elege suas metas, aceita a si mesmo, valoriza o outro e projeta 

suas expectativas para o futuro. Para Coopersmith (1967), a avaliação que o 

indivíduo faz e, em geral, mantém sobre si mesmo expressa uma atitude de 

aprovação ou desaprovação que indica o grau em que o indivíduo se considera 

capaz, importante e valioso. Neste contexto, a autoestima é, portanto, um juízo de 

valor que se expressa mediante as atitudes que o indivíduo mantém em face de si 

mesmo. É uma experiência subjetiva que o indivíduo expõe aos outros por relatos 

reais e expressões públicas de comportamentos (Coopersmith, 1967, p. 4-5). 

 Sendo assim, possivelmente, tendo os participantes percebido melhoras 

cognitivos, estes resultados também refletem no sentimento de autoestima de 

maneira geral. Estudos com outras variáveis, como atividade física, têm mostrado 

que a participação dos idosos resulta em melhora da autoestima (Meurer, Borges, 

Benedetti, & Mazo Teixeira et al, 2016).  
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Qualidade de Vida 

 

A convergente realidade acerca da crescente elevação da população idosa 

no mundo, se traduz também nas pesquisas voltadas para se pensar melhoras da 

qualidade de vida dessa população.  

De uma maneira geral a ideia de qualidade de vida relaciona-se com 

autoestima, boa saúde, bem-estar pessoal, capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, os valores culturais, éticos e a religiosidade, estilo 

de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em 

que se vive (Velarde et al., 2002; Bowling et al., 2003).  

A literatura de certa forma traz em seu escopo estudos transversais 

descritivos sobre a qualidade de vida nos idosos, carecendo de estudos que 

medem mudanças na QV decorrentes de intervenções, como feito nesta pesquisa. 

Por exemplo, Tavares et al (2016) verificaram a associação entre os escores de 

qualidade de vida e autoestima em 1.691 idosos residentes em área urbana de um 

município no interior de Minas Gerais, utilizando o World Health Organization 

Quality of Life Bref (Whoqol-Bref), World Health Organization Quality of Life Old 

(Whoqol-Old). Os menores escores de qualidade de vida em todos os domínios do 

Whoqol-Bref e das facetas do Whoqol-Old (exceto morte e morrer) associaram-se 

com os piores níveis de autoestima (p < 0,001). Os resultados encontrados 

fornecem informações para a elaboração de ações em saúde a partir da 

compreensão dos aspectos que influenciam na QV de idosos devido à redução da 

autoestima.  

E no trabalho de Dawalibi, Goulart e Prearo (2014) 182 idosos, de ambos os 

sexos com acima de 60 anos, nos municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e 

Mogi das Cruzes foram avaliados quanto a qualidade de vida, também pelo World 

Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-Bref). Foi realizada 

análise de regressão linear múltipla entre as variáveis dependentes e 

independentes. Os resultados mostraram que a ausência de doenças influenciou 

positivamente a qualidade de vida nos quatro domínios avaliados. No domínio 

ambiental, ensino superior completo, idade avançada, ausência de doenças e 
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residência em São Caetano do Sul influenciaram positivamente a qualidade de vida 

dos idosos estudados. Os fatores associados à melhor qualidade de vida foram: 

ensino superior completo, idade avançada, ausência de doenças e residência em 

São Caetano do Sul, nessa ordem de importância. 

Os achados mostraram que na etapa pré oficinas, o grupo de idosos sem 

queixas cognitivas (controle) apresentaram escores mais próximos a literatura 

(Fleck et al, 2000) no que tange os domínios Psicológico e Meio Ambiente. E 

escores significativamente mais baixos nos domínios físico e relações sociais. Já 

no grupo experimental (com queixas cognitivas) na etapa pré oficinas os idosos 

apresentaram resultados próximos a literatura (Fleck et al, 2000) apenas no 

domínio Meio Ambiente. Revelando diferenças estatisticamente significantes em 

relação aos domínios físico, psicológico e relações, o que pode ser entendido a 

priori como uma condição menos satisfatória de QV em relação ao controle. 

Considerando a análise da QV ao longo do tempo (pós intervenção) sob 

efeito de grupo, foi possível observar melhora dos escores no grupo controle nos 

três domínios anteriormente com índices melhores. Sendo possível associar que a 

participação dos idosos com queixas cognitivas, frente à melhora também no 

desempenho cognitivo, repercutiu na percepção de uma melhora da QV. Visto isto, 

evidencia-se que o programa de oficinas foi efetivo na menor percepção de dor e 

desconforto, aumento da energia e diminuição da fadiga, melhora na qualidade do 

sono e aumento de atividades de vida diária. Como também elevação de 

sentimentos positivos, melhora da autoestima e redução de sentimentos negativos.  

Além da melhora das relações sociais e sentimentos de apoio social.  

Embora tenha demonstrado que o treino cognitivo por meio das oficinas se 

mostrou efetivo na melhora cognitiva, autoestima e qualidade de vida de idosos, 

este estudo apresenta a limitação em relação ao número pequeno de participantes.  

Outro ponto seria propor a inserção de um grupo com prejuízos cognitivos 

mais evidentes como um transtorno cognitivo leve ou até mesmo, portadores de 

quadros demenciais em fases iniciais, certamente produziriam dados ainda mais 

consistentes sobre os efeitos do programa de oficinas aqui desenvolvido, já que 

usamos apenas idosos sem histórico de quadros neurodegenerativos.    
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11. CONCLUSÕES 

 

 O presente estudo verificou que um programa de oficinas de estimulação 

cognitiva produziu efeitos: 

● No rastreio visual complexo e velocidade motora. 

● Nos processos executivos, controle inibitório e alternância da atenção. 

● No Planejamento e memória visual. 

● Na Capacidade de procurar e recuperar informações E na Memória 

declarativa verbal imediata. 

  

Comprovando assim as hipóteses aventadas neste estudo. 

 O declínio cognitivo e ocorrência de quadros neurodegenerativos como as 

demências, permeiam o universo de problemáticas no cenário da população idosa 

imbricando assim, em uma questão de saúde pública, frente à amplitude do 

impacto na capacidade de autonomia e funcionalidade do idoso.  

 Frente ao exposto, este estudo foi capaz de demonstrar que a utilização de 

oficinas de memória de fato produz efeitos positivos no desempenho de provas 

cognitivas de idosos sem queixas cognitivas, e que por extensão, impacta também 

positivamente na sua autoestima e na qualidade de vida. Estes achados nos dão 

suporte para investirmos em programas de estimulação cognitiva como recurso 

para melhora cognitiva e na qualidade de vida de idosos.  
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13. APÊNDICES: 

 

APÊNDICE A - FICHA DE CARACTERIZAÇÃO  

 

Nome: 

_______________________________________________________________ 

 

Sexo 

masculino [    ]  feminino [   ] 

Idade 

          

Estado civil 

 Solteiro[A][   ]    Casado[A][   ]    Viúvo[A][   ]     Divorciado[A][   ]  Outro[   ] 

Escolaridade  

Fundamental [1Grau]     Completo   [   ]     Incompleto [   ]      

Médio [2Grau]                 Completo  [   ]     Incompleto [   ] 

Profissionalizante              Completo  [   ]     Incompleto [   ] 

Superior                               Completo [   ]     Incompleto [   ] 

Não tem escolaridade [    ] 

Trabalho 

- É Aposentado                                               Sim [   ]   Não [   ]  

- Exerce alguma atividade remunerada:     Sim [   ]   Não [   ] 

  Em caso positivo, o que faz e onde?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Moradia 

Endereço: 

_______________________________________________________________ 

 

- Casa própria                                sim [   ]   não [   ]  

- Paga aluguel                                sim [   ]   não [   ]  

- Mora: sozinho                              sim [   ]   não [   ]      

            com familiares                    sim [   ]   não [   ] 

            em pensão ou abrigo         sim [   ]   não [   ] 

            em outro local                     sim [   ]   não [   ] 

Onde? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Renda mensal 

Individual:                                    

 

   

 

Familiar:                                       

Queixa de Memória Subjetiva 

sim [   ]   não [   ] 
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APÊNDICE B – OFICINAS DE MEMÓRIA  

  

Durante a realização de oficinas, serão utilizadas técnicas e diversos recursos 

com o propósito de:  

1. Desenvolver contato, vínculo, conhecimento mútuo e interação sócio- afetiva 

entre a pesquisadora e o grupo de participantes, bem como entre os 

componentes do próprio grupo. 

2. Identificar os conhecimentos prévios dos participantes sobre autoestima através 

de questões com perguntas fechadas. 

3. Selecionar e utilizar técnicas e recursos materiais diversos, segundo a 

identificação dos centros de interesses do grupo. 

4. Levantar questões sobre as atividades executadas  nas Oficinas de Memória. 

5. Intervir nos resultados de modo a identificar medidas de transformação na vida 

de cada um. 

 

Temas a serem trabalhados nas oficinas: 

- Atenção; Memória de Evocação; Memória de Trabalho; Orientação; 

Organização; Raciocínio; identidade e criatividade;socialização;cooperação 

autoestima;tristezas; alegrias; conceito de felicidade; Abstração;Cálculo. 

- vínculos; dores; perdas; liberdade e etc. 

Etapas para realização das oficinas: 

Etapa 1 - Conhecimentos preliminares e estabelecimento de vínculos 
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- Levantar informações sobre o universo particular de cada participante para o 

estabelecimento de vínculos. 

- Recolher informações dos participantes a respeito de como se vêm frente a 

memória no momento atual. 

Etapa 2 – Aplicação dos testes Cognitivos como descrito no método 

 

Etapa 3 - Oficinas de Memória: 

Atividades à serem desenvolvidas: 

Primeira Oficina: Distribuição, preenchimento e discussão da “Ficha de 

Caracterização”. 

Segunda Oficina: Início da aplicação dos testes de memória e autoestima 

Terceira Oficina: Aplicação do teste. 

Quarta Oficina: Aplicação do teste. 

Quinta Oficina: Teste. 

Sexta Oficina: 

Sétima Oficina: Distribuição de folhas de sulfite A4 com a seguinte atividade para 

se trabalhar Atenção 

Escreva no espaço vazio o vocábulo que falta para que os pares fiquem completos: 

 

Terça Tira Tolo Timo Tumba 
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Tala Tapa Talo Tala Tapa 

Tata Topa Tela Tito Toga 

Tome Tatu Tava Teme Tatu 

Timo Tipo Toga Tira Tala 

Topa Tela Tumba Tuca Tito 

Tata Teme Terça Tolo Tava 

Tome Talo Tipo Tira  

 

Orientação: No sentido indicado pela flecha puxe uma reta unindo os pontos. 

Risque cinco pontos para baixo, dois para a direita, seis para cima, três para a 

esquerda, seis para baixo, três para cima, quatro para a esquerda, oito para baixo, 

nove para esquerda, seis para cima, dois para a esquerda, dois para baixo, treze 

para a direita. 
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Oitava Oficina: 

Organização: Monte um cardápio para a semana toda, sem repetições, utilizando 

comidas e sobremesas para cada dia da semana. 

  

 

 

 

 

 

 

Pavê – Batata Frita – Maionese – Bolo gelado – Doce de abóbora – Carne Assada 

– Canelone – Purê – Arroz Branco – Bolinho de Bacalhau – Feijoada – Bolinho de 

carne – Proteína de carne – Torta de maçã – Marmelada – Espinafre -  Peixe 

assado – Nuggets – Macarrão alho e óleo – Pudim de laranja. 
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Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

       

 

Atenção: Olhe bem e guarde as figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tape as figuras e em outra folha faça as. 
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Nona oficina: 

Memória: Visualize os escritos, guarde os, depois utilize a folha do outro lado e 

escreva o maior número de palavras que lembrar. 

                    

 

                        

                      

            

Memória: Redija os nomes de trinta e cinco cantoras (es) e conjuntos musicais. 

Décima oficina: 

Raciocínio: Nos espaços em branco coleque em algarismos o que está por 

extenso. 

Dois mil seiscentos e setenta  

Oito mil quinhentos e oitenta e oito  

Trinta e dois mil trezentos e três  

Quarenta e cinco mil e dezoito  

Cinco milhões quatro mil e dois  

Oitocentos mil duzentos e dez  

Cento e treze mil milhões  

Quatro milhões e vinte cinco mil  

 

Décima primeira oficina: 
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Memória: 

Nomeie trinta eletrodomésticos diferentes. 

 

 

Preencha o quadro: 

Escreva 5 Países Escreva 5 Bairros Escreva 5 Oceanos 

   

   

   

   

   

 

Décima segunda oficina: 

Redija 35 palavras com duas vogais iguais, sem repetir. Exemplo: cAsA, cArtA,... 

Duração das oficinas: 

As oficinas de memória serão desenvolvidas ao longo de 12 sessões, com 

duração de 1h. cada. 

 

 

APÊNDICE C -  Instrumentos  

Instrumento 1  

1. O que significa a palavra autoestima para o(a) senhor(a)? 

2. Sente-se bem consigo mesmo? 3 
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3. Quais são as suas expectativas em relação a participação nas oficinas de 

memória? 

4.  Acredita que a oficina poderá contribuir para a melhoria de sua saúde?. De 

que forma? 

5. Já participou de alguma oficina de memória? 

6. Gostaria de realizar mais algum comentário? 

 

 Instrumento 2 

1. Como foi para o(a) senhor(a), a participação nas oficinas de memória? Fale 

sobre isso. 

2. O (a) senhor(a) acredita que essas oficinas lhe trouxeram alguma 

contribuição? Se sim, qual? Conte um pouco sobre isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

14. ANEXOS: 

ANEXO A - Escala de Autoestima de Rosenberg – Adaptação de Cláudio Hutz 
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 ANEXO B - WHOQOL-Bref  

Composto por 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Socias e Meio- ambiente. 

 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua 

qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por 

favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha 

entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, 

muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e 

preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de 

sua vida, tomando como como referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, 

uma questão poderia ser: 

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você 

recebe 

dos outros 

o apoio de 

que 

necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  

outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  

Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como 

abaixo. 

 nada Muito médio muito Completamente 
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pouco 

Você 

recebe 

dos outros 

o apoio de 

que 

necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe 

parece a melhor resposta. 

  
muito 

ruim 
Ruim 

nem 

ruim 

nem 

boa 

boa muito boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 

Quão 

satisfeito(a) você 

está com a sua 

saúde? 

1 2 3 4 5 

 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você 
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tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 

mais 

ou 

menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida 

você acha que sua 

dor (física) impede 

você de fazer o que 

você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você 

precisa de algum 

tratamento médico 

para levar sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você 

aproveita a vida? 
1 2 3 4 5 

6 

Em que medida 

você acha que a 

sua vida tem 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 

O quanto você 

consegue se 

concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 

Quão seguro(a) 

você se sente em 

sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o 

seu ambiente físico 
1 2 3 4 5 
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(clima, barulho, 

poluição, 

atrativos)? 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido 

ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

10 

Você tem energia 

suficiente para seu 

dia-a- dia? 

1 2 3 4 5 

11 

Você é capaz de 

aceitar sua aparência 

física? 

1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 

suficiente para 

satisfazer suas 

necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para 

você estão as 

informações que 

precisa no seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você 

tem oportunidades de 

atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 

de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  
muito 

ruim 
ruim 

nem ruim 

nem bom 
bom muito bom 

15 

Quão bem você é 

capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  

muito 

insatisfeit

o 

Insatisfeit

o 

nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeit

o 

satisfeit

o 

Muito 

satisfeito 

16 

Quão satisfeito(a) 

você está com o seu 

sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu dia-

a-dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

capacidade para o 

trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão satisfeito(a) 

você está consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 



82 

 

 

20 

Quão satisfeito(a) 

você está com suas 

relações pessoais 

(amigos, parentes, 

conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito(a) 

você está com sua 

vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

o apoio que você 

recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 

você está com  

as condições do local 

onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 

você está com o  

seu acesso aos 

serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) 

você está com 

o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou 

experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
Alguma

s vezes 
freqüentemente muito 

freqüentement
sempre 
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e 

26 

Com que freqüência 

você tem 

sentimentos 

negativos tais como 

mau humor, 

desespero, 

ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

.................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

.................................................. 

Você tem algum comentário sobre o questionário? 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO C – Artigo Publicado. 
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ANEXO D – Parecer Consubstanciado do CEP  
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