
 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 12, n 2,  novembro, 2018. 

 84 
 

 
OS JOGOS SENSORIAIS PARA MELHORA DA MEMÓRIA E 

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM A DOENÇA DE 
ALZHAIMER DO AZILO LAR VICENTINO DE ITAPEVA 

 
LIMA, Aline Aparecida de Oliveira 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT 
 

DAMATTO, Ricardo Luiz 
Professor Doutor da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT 

 
 
 

RESUMO 

OS JOGOS SENSORIAIS PARA MELHORA DA MEMÓRIA E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS 

COM A DOENÇA DE ALZHAIMER DO AZILO LAR VICENTINO DE ITAPEVA 

O Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa que atinge de 8% a 15 % das 
pessoas, no qual passam a ser dependentes da família e de cuidadores. Neste estudo foram usados 
os métodos MEEM (Mini exame do estado mental) para avaliar o estado cognitivo e a memória, e a 
escala de Cornell para avaliar o estado depressivo do idoso, sintomas que fazem parte das fases do 
Alzheimer, através dessas avaliações, pode ser identificado o nível da doença, se ela está no estágio 
inicial ou avançado. Os métodos não farmacológicos estão sendo utilizados para a melhoria e a não 
progressão da doença por ser mais econômico e menos agressivo, respeitando o limite e bem estar 
do paciente, um deles é a estimulação sensorial. O objetivo desse estudo é avaliar as funções 
cognitivas, sensoriais e o nível de humor de idosas institucionalizadas após a estimulação sensorial, 
ele foi feito no asilo Lar Vicentino de Itapeva – SP, utilizando materiais sensoriais adaptados do 
cotidiano em atividades que utilizaram a visão, audição, olfato, paladar e tato. Concluiu- se que as 
atividades melhoraram o humor e a condição cognitiva das idosas, os resultados podem ser mais 
satisfatórios se houver um tempo maior de aplicação das atividades sensoriais e a inexistência de 
fatores externos e pessoais do paciente que abalam o nível cognitivo e o nível de humor do mesmo. 

 
Palavras chave: Alzheimer, estimulação sensorial, neurogenese  

 

 

ABSTRAT 

THE SENSORY GAMES TO IMPROVE THE MEMORY AND QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY 

WITH THE DISEASE OF ALZHAIMER OF THE ASYLUM LAR VINCENTINO DE ITAPEVA 

Alzheimer's is a progressive and degenerative disease that affects 8% to 15% of people, in which they 
become dependent on family and caregivers. In this study, the MEEM (Mini mental State Examination) 
methods were used to evaluate the cognitive status and memory, and the Cornell scale to assess the 
depressive status of the elderly, symptoms that are part of the phases of Alzheimer's, through these 
assessments, can be Identified the level of the disease, whether it is in the early or advanced stage. 
The non-pharmacological methods are being used for the improvement and non-progression of the 
disease because it is more economical and less aggressive, respecting the patient's limit and well-
being, one of them is sensory stimulation. The aim of this study is to evaluate the cognitive, sensory 
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and mood levels of institutionalized elderly women after sensory stimulation, it was done at the Lar 
Vicentino de Itapeva-SP asylum, using sensory materials adapted from everyday life in Activities that 
used vision, hearing, smell, taste and touch. It was concluded that the activities improved the mood 
and cognitive condition of the elderly, the results may be more satisfactory if there is a longer time of 
application of sensory activities and the lack of external and personal factors of the patient who shake 
the Cognitive level and the level of humor of the same. 
Keywords: Alzheimer's, sensory stimulation, neurogenesis 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 A demência irreversível ou doença de Alzheimer (D.A), passou a ser um 

problema importante para a saúde pública, ela atinge de 8% a 15% das pessoas 

com mais de sessenta e cinco anos. (CALIMAN e OLIVEIRA 2005). 

 Os sintomas da demência podem ser notados pela perda de memória 

frequente, choro repentino, dependência das atividades cotidianas, nos quais antes 

havia facilidade em executar. A demência é definida como uma ruina da memória e 

pensamento, pode atingir idosos até mesmo antes dos sessenta e cinco anos 

(MCINTYRE e ATWAL 2007). 

 A D.A acontece em três fases: são a fase inicial, intermediaria e final, 

inicialmente ela piora de cinco a quinze por cento da função cognitiva, levando em 

média oito anos da fase inicial ao final (SHIMODA et al 2007). 

 O Mini exame do estado mental tem como objetivo avaliar a demência em 

idosos, sendo criado para padronizar o exame, originalmente ele contém duas 

seções para medir as funções cognitivas. A primeira irá avaliar a memória, 

orientação e atenção, a segunda, obediência quando dado um comando, cópia de 

um desenho complexo, escrita de uma sentença e a capacidade de nomeação, 

quanto menor a pontuação, pior é o estado cognitivo (MELO e BARBOSA, 2015). 

 A escala de Cornell é um instrumento de avaliação que serve para mensurar 

o nível de humor e depressão em pacientes com demência, de acordo com o 

número de pontos que obter em seu questionário, quanto maior a pontuação, maior 

o nível de depressão dos pacientes (APOSTOLO, 2012). 

  Com a estimulação sensorial, as informações entram no cérebro através de 

sensores, havendo aprendizagem e construindo novos circuitos neuronais. A 
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estimulação dos sensores constroem novas sinapses e restituem as funções 

cognitivas e sensoriomotoras (SEIXAS, 2015) 

 A estimulação sensorial acontece através de atividades que utilizam os cinco 

sentidos, a visão, com imagens e cores, a audição, com sons diferentes, o paladar e 

o olfato, oferecendo diferentes gostos e cheiros e o tato, com diferentes texturas, 

sempre respeitando o tempo de cada idoso, tendo a cautela de não interromper a 

atividade, apenas ajudando a resolver. Isso melhora o humor, acalma a agitação e 

cria um vínculo e interação social, melhorando o bem-estar do mesmo (CÔRTE 

2014) 

 A depressão e a má qualidade de vida podem refletir diretamente no 

cuidador do paciente, prejudicando diretamente sua qualidade de vida. Abordagens 

não farmacológicas tais como exercícios e atividades cognitivas, estão sendo 

associadas aos medicamentos para complementar o tratamento, sendo uma 

alternativa de baixo custo e eficaz, com a ajuda de um profissional da educação 

física (GROPPO, 2012). 

 O objetivo deste trabalho é avaliar as funções cognitiva, sensorial e no nível 

de humor de idosas institucionalizadas após estimulação sensorial da visão, 

audição, olfato, tato e paladar. 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para maior compreensão do tema, primeiramente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em acervos online de periódicos científicos e livros da biblioteca da 

FAIT. Em seguida, foi realizado um estudo de cunho quali-quantitativo, onde foram 

coletados dados por meio de questionários validados referentes ao tema abordado, 

no qual os resultados se mensuram numericamente e por meio de escores.  

Nesta pesquisa houve a participação de quatro idosas com idade entre 75 a 84 

anos, institucionalizadas no asilo Lar Vicentino de Itapeva – SP. Para a realização 
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da coleta de dados e estimulação por meio de atividades práticas, primeiramente, foi 

obtida a autorização da coordenadora do asilo, e em seguida, foi aplicado o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

Todas apresentam quadro clínico de Alzhaimer em estágio avançado. Duas 

pacientes formaram o grupo controle e as outras duas formaram do grupo 

intervenção.  

Foi respeitada à vontade, bem estar e estado emocional das participantes para a 

aplicação das atividades. As atividades ministradas foram sensoriais, utilizando 

objetos adaptados do cotidiano. 

Conforme o cronograma criado, as atividades foram desenvolvidas com 36 

sessões em 18 semanas, elas foram feitas aleatoriamente para estimular um sentido 

diferente por dia, para visão, foi utilizado um cd confeccionado em casa, no qual foi 

pintado com cinco cores, amarelo, vermelho, laranja, azul e verde, juntamente com 

cinco prendedores de madeira com essas respectivas cores, onde a idosa teve que 

colocar o prendedor na cor certa, para a audição foi utilizado seis copos, formando 

três pares com níveis diferentes de agua, a idosa teve que encontrar o tom certo 

batendo no copo com uma colher ou garfo e colocar cada copo com seu par. 

Para o paladar foi oferecido diferentes tipos de frutas para experimentar, o 

mamão, a banana e o melão, a idosa teve que dizer o nome da mesma, o olfato foi 

estimulado com diferentes temperos como o alho, o orégano, cebolinha, manjericão, 

nori e diferentes chás, camomila, erva cidreira e hortelã, para o tato foi utilizado 

algodão, esponja de aço, fubá, amido de milho, amoeba, folhas secas e bolinhas de 

gel. 

Para avaliação inicial e final foi utilizado o Mini exame do estado mental (MEEM) 

para avaliar o estado cognitivo e a memória. Foi utilizado também a escala de 

Cornell para depressão na demência para avaliar o humor e estado emocional dos 

participantes. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizado um estudo com dezesseis idosas inicialmente, três idosas não 

participaram por não obter a frequência de setenta e cinco por cento e uma idosa não 

participou por agravamento de seu quadro clinico. Fechando esse estudo com doze 

participantes, onde seis foram o grupo treinamento (GT), e seis foram do grupo controle, as 

idosas do grupo treinamento submeteram a atividades físicas alternando com materiais 

coloridos, diferentes formas e outras estimulações auditivas, verbais e táteis, o grupo 

controle não submeteu a nenhuma atividade, abaixo estão as formas de avaliações que 

foram usadas para mensurar os resultados pré e pós atividades (GROPPO, 2012). 

  

  

  

 

 

No presente estudo realizado com quatro idosas do asilo lar vicentino de Itapeva, 

os resultados não foram aparentes numericamente, mas foi notado uma melhora no humor 

enquanto faziam as atividades, fatores externos, ambientais e emocionais podem ter sido 

um obstáculo para um maior resultado e contribuído para a piora de alguns sintomas nas 

idosas, onde no final do estudo, o grupo intervenção começou a apresentar delirium e uma 

pequena irritação. Existem também atividades extras como dança, fisioterapia, e outras 

atividades físicas do cotidiano do asilo que podem ter alterado tanto a intervenção quanto o 

controle, embora tenha sido utilizado cem por cento das idosas com D.A do local, o número 

de participantes também pode não ter sido suficiente para mostrar resultados relevantes 

tanto quanto o tempo de aplicação no estudo deveria ter sido maior. Na avaliação de MEEM 

(Mini exame do estado mental), a Intervenção H, continuou com o mesmo resultado, com a 
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pontuação dez pré e pós avaliação, a Intervenção J, houve uma pequena melhora de dois 

pontos a mais, no pré obteve quinze, e pós dezessete, a Controle B, houve uma diminuição 

de quatro pontos, pré obteve oito e pós quatro e o Controle M houve uma melhora de três 

pontos, pré obteve quatro e pós obteve sete, lembrando que quanto menor a pontuação, 

maior o declínio cognitivo. Na escala de Cornell para depressão na demência os resultados 

também não foram relevantes, a Intervenção H, obteve pontuação um no pré e dois no pós, 

a Intervenção J obteve sete no pré e seis no pós, a Controle B, obteve um no pré e zero no 

pós e a Controle M obteve dois pontos no pré e um no pós, sendo que quanto maior essa 

pontuação, maior a depressão. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Conclui se que as atividades sensoriais podem melhorar o humor e a condição 
cognitiva dos idosos com a D.A, mas que fatores externos e o tempo de aplicação 
são cruciais para a melhora desses resultados. 

. 
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