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INCOGNUS: “Inclusão, Cognição, Saúde” 

Um programa de estimulação cognitiva e multissensorial para idosos não institucionalizados

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VELHA DE RÓDÃO

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

O incremento da população idosa é um fenómeno mundial (Souza & Chaves, 2005) e os dados demográficos revelam uma população portuguesa cada vez mais envelhecida. O envelhecimento, processo complexo e multifatorial (Fontaine, 2000)

é marcado por várias alterações biológicas, psicossociais, afetivas e cognitivas. Tais evidências preocupam os sistemas de saúde pública que se têm debruçado sobre as medidas politicas e práticas que contribuam para um envelhecimento

saudável.

De entre as modificações ocorridas no processo de envelhecimento, as alterações de origem neuropsicológica/ doenças degenerativas têm sido um dos principais alvos de investigação, dado que as alterações cognitivas têm sido relacionadas ao

comprometimento no bem-estar biopsicossocial do idoso (Souza & Chaves, 2005). Além disso, é reconhecida a elevada frequência de depressão nos idosos (Frade, Barbosa, Cardoso, & Nunes, 2015) que influencia a qualidade de vida.

É, então, consensual que os profissionais de saúde devem preocupar-se com o bem-estar dos idosos, estando sensibilizados para o desenvolvimento de cuidados que minimizem a institucionalização (Frade, Barbosa, Cardoso, & Nunes, 2015). O

progresso na assistência à saúde contribuiu para que as pessoas vivam mais e melhor, e o processo de envelhecimento deve ser o mais retardado possível (Fontaine, 2000), embora, pelo declínio das capacidades físicas e cognitivas, comprometa

a autonomia da pessoa na satisfação das necessidades diárias (Guedea et al., 2006), tornando-se mais dependente. O aumento da expectativa de vida gerou, igualmente, um aumento significativo nos casos de demência, projetando-se a

continuidade do seu incremento, e esperando constituir-se o maior desafio do século XXI (Araújo, 2010).

OBJETIVOS

• Prestar cuidados de natureza preventiva e comunitária

• Melhorar a saúde mental e cognitiva

• Promover o envelhecimento ativo

• Atrasar a institucionalização.

PROGRAMA INCOGNUS

O presente programa surgiu da parceria entre a Fundação EDP e a Santa

Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, no âmbito do programa EDP

Solidária 2015, tendo sido iniciado no dia 1 de fevereiro de 2016. Na tabela

1 são descritas as atividades que se têm realizado ao longo deste

programa.

Tabela 1. Descrição das atividades realizadas

Atividades Calendarização Resultados

Identificações Fevereiro de 2016 a Setembro de 2016 1046

Avaliações psicológicas Março de 2016 a Setembro de 2016 525

Sessões de estimulação cognitiva e 

multissensorial e acompanhamento 

psicológico

Setembro de 2016 até à presente data 1140 

285 pessoas 

assíduas

Cuidados de saúde de enfermagem Fevereiro de 2016 até à presente data 218

Ações de (in)formação para cuidadores 

informais e voluntários

Junho de 2016; Novembro de 2016; 

Julho de 2017

3

Protoloco de avaliação:

• Consentimento informado

• Guião de entrevista semi-estruturada

• Montreal Cognitive Assessment (MoCA, Nasreddine, et al., 2005; versão

portuguesa: Simões, et al., 2008; Freitas, Simões, Alves, & Santana, 2011)

• Escala de Depressão Geriátrica-30 (GDS-30; Geriatric Depression Scale-

30; Yesavage et al., 1983; versão portuguesa: Simões, et al., 2010)

Nas sessões de estimulação cognitiva e multissensorial têm sido

trabalhados vários domínios cognitivos (atenção, funções executivas,

memória, linguagem, orientação espaço-temporal e capacidade construtiva)

e multissensoriais (visão, audição, tato, olfato, paladar).

1. Caracterização Sociodemográfica

A recolha da amostra ocorreu entre março e setembro de 2016, num total de 41

localidades. A amostra é construída por 525 sujeitos, maioritariamente do

género feminino (69.1%), com idades compreendidas entre os 60 e os 100 anos.

A maioria dos sujeitos são casados (62.9%), 72.4% tem baixa escolaridade (1º a

4º ano) e 476 sujeitos ainda residem no seu domicílio (90.7%) (cf. Tabela 2).

Tabela 2. Caracterização sociodemográfica da amostra (N=525)

N %

Idade M (Dp) [Min. – Máx.] 76.75 (7.760) [60-100]

Género Feminino

Masculino

363

162

69.1

30.9

Escolaridade Analfabetismo

1º - 4º Ano

5º - 9º Ano

10º - 12º Ano

Licenciatura

Mestrado

83

380

51

4

6

1

15.8

72.4

9.7

0.8

1.1

0.2

Estado Civil Casado/ União de Facto

Viúvo

Solteiro

Divorciado

330

170

18

7

62.9

32.4

3.4

1.3

Condição

Atual de Vida

Residência Própria

Residência de Familiares

Centro de Dia

476

12

37

90.7

2.3

7.0

2. Funcionamento Cognitivo e Sintomatologia Depressiva

Verificámos que os sujeitos obtiveram um resultado total médio no MoCA de

15.01 pontos (Dp=5.881) e que 398 sujeitos (75.8%) apresentam declínio

cognitivo. Relativamente à GDS-30, os sujeitos obtiveram um resultado total

médio de 12.14 pontos (Dp=6.632) e 277 sujeitos (52.7%) apresentaram

Sintomatologia Depressiva (cf. Tabela 3).

Tabela 3. Funcionamento Cognitivo e Sintomatologia Depressiva

N %

MoCA M (Dp) [Min. – Máx.] 15.01 (5.881) [2-29]

Declínio Cognitivo Sim

Não

398

127

75.8

24.2

GDS-30 “Ausência”

“Ligeira”

“Severa”

248

207

70

47.2

39.4

13.3

M (Dp) [Min. – Máx.] 12.14 (6.632) [0-28]

Sintomatologia Depressiva Sim

Não

277

248

52.8

47.2

RESULTADOS

Sendo Vila Velha de Ródão um dos concelhos mais envelhecidos de Portugal, os

resultados confirmam que mais de metade da amostra já apresenta declínio

cognitivo e sintomatologia depressiva.

O trabalho em apreço apresenta algumas limitações, tais como, a administração do

MoCA a analfabetos, já que as tarefas de leitura/ escrita não se encontram

adaptadas a estes e a não realização do pós-teste, impedindo que seja analisada a

eficácia do treino cognitivo.

Este programa reforçou a importância de se investir numa intervenção precoce ao

nível da saúde mental dos idosos não institucionalizados. Desta forma, as

intervenções não farmacológicas parecem ter um papel fundamental já que,

ajudam a maximizar o funcionamento cognitivo e o bem-estar da pessoa idosa,

bem como, a preservar as suas capacidades, pelo maior período de tempo possível,

mantendo assim a sua autonomia, conforto e dignidade.

CONCLUSÕES
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INCOGNUS
Inclusão, Cognição, Saúde

Proximidade de técnicos especializados a pessoas com 60 ou mais anos de idade, residentes no concelho de Vila Velha de Ródão, que poderiam encontrar-se vulneráveis física e socialmente, quer pelo distanciamento físico das 

localidades e domicílios, quer pela presença de dificuldades de saúde e/ou psicossociais.

• Promover o convívio entre pessoas da mesma localidade

• Aumentar a autonomia e melhorar o funcionamento em geral

• Fornecer serviços de saúde no “aqui e no agora”

• Aumentar os encaminhamentos, nos casos mais graves, para consultas de Medicina Geral e Familiar e consultas de especialidade


