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RESUMO
O processo de envelhecimento engloba o declínio gradual das funções cognitivas, que são dependentes de processos
neurológicos que podem se alterar com a idade, dentre eles destaca-se a memória. O presente estudo tem por objetivo
verificar os efeitos da oficina da memória na cognição, satisfação com a vida, autoestima e socialização de um grupo de
idosos saudáveis. O estudo será transversal, com amostra de conveniência e de intervenção controlada, com idosos
(idade ≥  60 anos),  de ambos os sexos,  inscritos  no  grupo  de Ginástica Adaptada do Instituto  Maurício  Gheler  no
município de Paranavaí/PR. Os idosos serão submetidos a rastreio para sintomas depressivos por meio do Mini Exame
do Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica Abreviada (GDS-15), e Inventário de Ansiedade de Beck
(BAI).  Após o rastreio,  serão realizadas doze oficinas de estimulação cognitiva envolvendo instrução e prática com
ênfase na memória para idosos. Espera-se que as oficinas propostas contribuam significativamente para a cognição,
memória,funcionalidade, socialização e a qualidade de vida dos idosos participantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Oficina da Memória; Qualidade de Vida; Saúde do Idoso.

1 INTRODUÇÃO

O mundo está envelhecendo e o Brasil está inserido nesta nova realidade. Esse processo
vem se dando de forma acelerada e pode ser percebido a partir da década de 1960 quando houve
declínio das taxas de fecundidade e de mortalidade (PARANÁ, 2014). Segundo dados apresentados
pelo IBGE (2012), o país tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. As
estimativas para os próximos 20 anos são de que a população acima de 60 anos passará dos atuais
23,9 milhões para 190,5 milhões e a expectativa média de vida do brasileiro deverá aumentar de 75
anos para 81 anos (BRASIL, 2015). 

Com o avançar  da idade,  algumas funções cognitivas são mais afetadas,  como atenção,
função executiva e a memória, sendo esta última considerada a mais vulnerável no processo de
envelhecimento (BHARER, 2015; ABRISQUETA, 2013). Segundo Alvarez (2005),a memória pode
ser definidaé a capacidade de armazenamento de todas as formas de conhecimento adquirido pelo
homem em suas relações com o meio ambiente. No que se refere especificamente a aspectos de
memória, estudos mostram resultados satisfatórios tanto na avaliação de desempenhos cognitivos,
quanto  na  qualidade  de  vida,  bem-estar  psicológico  e  satisfação  com  a  vida  (IRIGARAY;
SCHNEIDER; GOMES, 2011; YASSUDA E SILVA, 2010).

Pesquisas nacionais realizadas com idosos que tiveram como objeto de estudo a oficina da
memória não avaliaram a satisfação de vida e socialização e envolveram pessoas que praticavam
alguma atividade física (IRIGARAY; SCHNEIDER; GOMES, 2011; YASSUDA E SILVA, 2010). Desta
forma,  considerando  a  escassez  de  estudos  nacionais,  bem  como  as  possíveis  divergências
culturais e as especificidades dos idosos, questiona-se a associação entre os escores de cognição,
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satisfação  de  vida  e  socialização  de  idosos  saudáveis,  mensurados  por  meio  de  instrumentos
específicos para esta faixa etária.

Frente ao exposto, o objetivo do presente trabalho é verificar os efeitos da oficina da memória
na satisfação com a vida, autoestima e socialização de um grupo de idosos saudáveis.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal,com amostra de conveniência de intervenção controlada, de abordagem
quantitativa, com idosos (idade ≥ 60 anos), de ambos os sexos, inscritos no grupo de Ginástica
Adaptada do Instituto Maurício Gheler, no município de Paranavaí-PR. Localizado no noroeste do
Paraná, o município tinha 81590 habitantes no último Censo. Isso o coloca na posição 24 dentre 399
do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do Brasil, fica na posição 351 dentre
5570.

Para  a  coleta  de  dados  serão  utilizados  formulários  elaborados  pelos  autores  para
caracterização sociodemográfica, além de instrumentos de rastreio e avaliação cognitiva como o
Miniexame do Estado Mental  (MEEM),  Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15),  Inventário  de
Ansiedade de Beck (BAI),  Bateria breve de rastreio cognitivo (BBRC), Escala de Autoestima de
Rosenberg e Escala de Satisfação com a Vida. 

O presente estudo será realizado em três etapas. Na primeira etapa os idosos que aceitarem
participar da pesquisa,além de seremsubmetidos aos testesMEEM, GDS-15, BAI,responderão as
Escalasde  Autoestima  de  Rosenberg  e  de  Satisfação  com  a  Vida.  Na  segunda  etapa,  os
participantes serão divididos em dois grupos, de até 20 pessoas, conforme escolaridade para melhor
integração e aproveitamento das oficinas. Primeiro grupo composto por analfabetos e idosos com
até 4 anos de estudo; segundo grupo composto por idosos com mais de 4 anos de estudo.  Na
sequência os idosos participarão da intervenção que será composta de doze oficinas com duração
de 60 minutos. Na terceira etapa, todos os participantes serão reavaliados imediatamente após o
treino com os mesmos instrumentos utilizados na primeira etapa da pesquisa.

Os  testes  e  escalas  serão aplicados por  alunos do curso  de enfermagem da Unespar  –
Campus Fafipa devidamente treinados. 

O MEEM é o teste mais utilizado para avaliar a função cognitiva por ser rápido (em torno de
10  minutos)  e  de  fácil  aplicação.É  utilizado  como  instrumento  de  rastreio.  Não  serve  para
diagnóstico,  mas  serve  para  indicar  que  funções  devem  ser  melhor  investigadas  (orientação
temporal,  espacial,  memória  imediata  e  de  evocação,  cálculo,  linguagem-nomeação,  repetição,
compreensão, escrita e cópia de desenho). É um dos poucos testes validados e adaptados para a
população brasileira (BRASIL, 2006). No MEEM, o ponto de corte para declínio cognitivo considera o
nível de escolaridade do entrevistado, correspondendo a 13 pontos para analfabetos, 18 ou menos
para aqueles de 1 a 11 anos de estudo e 26 para escolaridade superior a 11 anos (BRUCKI et al.,
2003).

A GDS-15 também é uma escala de rastreio,  porém utilizada para sintomas depressivos.
Contém 15 perguntas  direcionadas ao idoso,  sendo que resultados acima de cinco pontos são
sugestivos de presença de sintomas depressivos (YESAVAGE et al., 1986).

O BAI  é  uma medida  de  intensidade  de  ansiedade.  É  constituído  por  21  itens,  que  são
afirmações descritivas de sintomas de ansiedade e que devem ser avaliados pelos examinandos em
relação a si mesmo, numa escala de quatro pontos, que refletem níveis de gravidade crescente de
cada  sintoma.  O  escore  total  é  feito  a  partir  do  somatório  das  respostas  assinaladas  pelos
examinandos nos 21 itens. O maior escore possível é 63. Foi utilizada a versão do instrumento em
português (CUNHA, 2001).
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A BBRC avalia a nomeação, memória incidental,  memória imediata, aprendizado e regate
tardio com 10 desenhos de figuras concretas em preto e branco apresentadas em uma folha. Entre o
aprendizado e o resgate tardio das figuras são realizados os testes de Fluência Verbal (animais por
minuto) que avalia linguagem, memória semântica e funções executivas e o Teste do Desenho do
Relógio, para funções executivas e habilidade visuoconstrutiva. Posteriormente, apresenta-se uma
folha com 20 figuras, que contém as 10 figuras mostradas previamente e outras 10 figuras; o idoso
deve reconhecer quais figuras ele já tinha visto. A BBRC gera escores que variam de 0 a 10 para a
nomeação e cada tentativa de memorização das figuras. O escore de Fluência Verbal refere-se ao
número de animais falados pelo participante em 60 segundos (VITIELLO et al., 2007).

A  autoestima  será  investigada  por  meio  da  Escala  de  Autoestima  de  Rosenberg  (The
Rosenberg Self-EsteemScale), validada no Brasil por Dini, Quaresma e Ferreira (2004). A Escala
contém 10 itens distribuídos aleatoriamente. A cada item é atribuído um valor de 0 a 3, sendo que o
resultado da soma de todas as questões varia de 0 a 30 pontos. O menor escore associa-se a uma
elevada autoestima.

Por fim, a ESV é composta por 12 questões e avalia o quanto o idoso está satisfeito com sua
situação no domínio saúde física, mental, envolvimento social e satisfação global (NERI, 1998). As
respostas são indicadas em escalas Likert, variando entre 1 e 5 pontos: muito pouco satisfeito (1),
pouco satisfeito (2), mais ou menos satisfeito (3), muito satisfeito (4), muitíssimo satisfeito (5). O
cálculo das pontuações para os domínios é realizado por meio do agrupamento dos resultados das
questões referentes à satisfação atual, satisfação em relação a dez anos atrás e em comparação
com as pessoas da mesma faixa etária (HUTZ et al., 2014).

O presente  estudo será realizado em três  etapas.  Na primeira  etapa será realizada uma
entrevista individual, na qual cada idoso assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
serão aplicados os instrumentos selecionados para este estudo. Os instrumentos serão aplicados
por  alunos do  curso  de enfermagem da Unespar  –  Campus Fafipa  devidamente  treinados.  Na
segunda  etapa,  os  participantes  selecionados  para  o  estudo  participação  da  intervenção.  Para
melhor integração e aproveitamento das oficinas, os participantes serão divididos em grupos de até
20  pessoas.  Serão  oferecidas  doze  oficinas  para  cada  grupo  com duração  de  60  minutos.  Na
terceira  etapa,  todos  os  participantes  serão  reavaliados  imediatamente  após  o  treino  com  os
mesmos instrumentos utilizados na primeira etapa da pesquisa.

Serão  excluídos  idosos:  apresentarem  limitações  auditivas  e/ou  visuais  sem  o  uso  de
aparelhos corretivos.

Figura 1 - Fluxograma da intervenção

Esta pesquisa será submetida a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos do Centro Universitário Cesumar – UniCesumar.

3 RESULTADOS ESPERADOS
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Espera-se  que  os  conhecimentos  acerca  das  estratégias  de  estimulação  da  memória
forneçam subsídios no que se refere à melhoria da cognição, memória, auto estima e satisfação com
a  vida  nos  idosos,  com  vistas  a  influenciar  positivamente  a  funcionalidade,  socialização  e  a
qualidade de vida contribuindo, assim, para uma velhice bem-sucedida.

REFERÊNCIAS

ABRISQUETA, G. J. Memória e envelhecimento cognitivo saudável.In: Malloy-Diniz LF, Fuentes 
D, Consenza RM, (orgs). Neuropsicologia do Envelhecimento: uma abordagem multidimensional. 
Porto Alegre: Artmed; 2013. p. 171-96.

BHARER, Louis. Cognitive plasticity in older adults: effects of cognitive training and physical 
exercise. Annals Of The New York Academy Of Sciences, New York, v. 1337, n. 1, p.1-6, mar. 
2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada e Temática. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 

BRASIL. Mistério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informações de Saúde. Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/projpopbr.def>. Acessoem: 14 nov. 2015.

BRUCKI, Sonia M.d. et al. Sugestões para o uso do mini-exame do estado mental no 
Brasil. Arquivos de Neuro-psiquiatria, São Paulo, v. 61, n. 3, p.777-781, set. 2003.

CUNHA, Jurema Alcides. Manual da versão em português das Escalas Beck.São Paulo: Casa do
Psicólogo; 2001.

DINI, Gal Moreira; QUARESMA, Marina Rodrigues; FERREIRA, LydiaMasako. Adaptação cultural e 
validação da versão brasileira da escala de Auto Estima de Rosenberg. Revista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, São Paulo, v. 19, n. 1, p.41-52, jan-abr. 2004.

HUTZ, Claudio Simon; ZANON, Cristian; VAZQUEZ, Ana Claudia Souza. Escala de Autoestima de 
Rosenberg. In: HUTZ, Claudio Simon (Org.). Avaliação em psicologia positiva. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. Cap. 7. p. 85-94.

IRIGARAY, Tatiana Quarti; SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; GOMES, Irenio. Efeitos de um Treino 
Cognitivo na Qualidade de Vida e no Bem-Estar Psicológico de Idosos. Psicologia: Reflexão e 
Crítica, Porto Alegre, v. 4, n. 24, p.810-818, set. 2011.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Saúde. Oficinas do APSUS: Saúde do Idoso na Atenção 
Primária à Saúde. Curitiba: 2014. 

VITIELLO, Ana Paula P. et al. Avaliação cognitiva breve de pacientes atendidos em ambulatórios de 
neurologia geral. ArqNeuropsiquiatr, São Paulo, v. 2-, n. 65, p.299-303, jan. 2007.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

YASSUDA, Mônica Sanches; SILVA, Henrique Salmazo da. Participação em programas para a 
terceira idade: impacto sobre a cognição, humor e satisfação com a vida. Estudos de 
Psicologia, Campinas, p.207-214, abr. 2010.

YESAVAGE, Jerome A.; SHEIKH, JavaidI.. 9/Geriatric Depression Scale (GDS). Clinical 
Gerontologist, [s.l.], v. 5, n. 1-2, p.165-173, 18 nov. 1986.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

