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RESUMO 
 
A Demência de Alzheimer (DA) é uma doença cerebral degenerativa, caracterizada 
pela perda progressiva da memória e de outras funções cognitivas que prejudica o 
paciente em suas Atividades de Vida Diária (AVD’s). Para estimulação cognitiva 
desses pacientes usam-se jogos tradicionais como quebra-cabeça, bingo e 
outros.Além desses recursos, a área de saúde vem sendo impulsionada pelas novas 
tecnologias, em que se destaca a utilização dos programas de computadores para 
estimulação das funções cognitivas de pessoas que apresentam processos 
demenciais. Esse trabalho teve como objetivo elaborar um serious game para 
estimulação cognitiva de pacientes com doença de Alzheimer nas fases leve e 
moderada. Tratou-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa e 
qualitativa, dividida nas seguintes etapas: revisão de literatura, construção do 
software e avaliação do software por pacientes e profissionais da saúde e da 
computação. O principal resultado foi à construção de um serious game denominado 
SIM e sua avaliação por três grupos de participantes (pacientes com diagnóstico de 
Alzheimer, profissionais da área da saúde, estudantes/ professores da área da 
Ciência da Computação), os quais avaliaram positivamente a usabilidade e 
funcionalidades do aplicativo e julgaram que o mesmo estaria adequado para uso 
em processos de reabilitação cognitiva de pacientes com Alzheimer. O software 
desenvolvido no presente trabalho apresenta um diferencial por ser personalizado, 
permitindo o uso de informações e fatos da vida do paciente como parte das tarefas, 
bem como a adequação do nível de dificuldade das atividades e acompanhamento 
remoto do uso do aplicativo e evolução do paciente.  

 
 
 

 

 

 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. serious games. estimulação cognitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

Alzheimer's Dementia (AD) is a degenerative brain disease characterized by 
progressive loss of memory and other cognitive functions that affect the patient in 
their Activities of Daily Living. Traditional games like puzzle, and bingo, are used for 
cognitive stimulation of these patients. Also, new technologies, highlights the use of 
computer programs for stimulating the cognitive functions of people have dementia 
processes. This study aimed to develop a serious game for cognitive stimulation of 
patients with Alzheimer's disease in light and moderate stages. This was a 
descriptive research with quantitative and qualitative approach, divided into the 
following steps: literature review, construction of the app, and its evaluation by 
patients with AD, and professionals from Computer Sciences and Health. The main 
result of this work was the elaboration of a software and its evaluation, regarding 
usability, and functionality. Participants judged that the software is suitable for use in 
cognitive rehabilitation of patients with Alzheimer processes. The software developed 
in this work can be customized, allowing the use of information and facts of patients' 
life as part of the tasks and the calibration of the level of difficulty of the activities, 
beyond the remote monitoring of application usage and patient outcomes. 
 

 

 

Keywords: Alzheimer's disease. serious games. cognitive stimulation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em todo o mundo, o número de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo 

exponencialmente, sendo que a população de idosos duplicará em termos absolutos 

até 2020. Essa alteração está relacionada principalmente com o aumento da 

expectativa de vida e com a melhoria dos indicadores de qualidade de vida em 

determinadas regiões do planeta (IBGE; 2009; OMS, 2012).  

Com o aumento do número de pessoas idosas ocorre também a elevação da 

prevalência das doenças crônico-degenerativas, destacando-se as demências, 

sendo a Doença de Alzheimer (DA) o tipo mais comum, e que gera grande impacto 

na funcionalidade e na mortalidade das pessoas idosas (SERENIKI; VITAL 2008; 

XAVIER et al., 2010). 
De acordo com Schneidere Irigaray (2008), Moraes, Moraes, Lima (2010) o 

envelhecimento é uma das etapas de evolução da vida que é marcada por 

mudanças biopsicossociais específicas, associadas à passagem do tempo. Mesmo 

levando em conta a sua universalidade, essas mudanças se apresentam 

diferentemente de indivíduo para indivíduo. 

Para Santos et al., (2013) e Wilson (2011) o processo de envelhecimento é 

marcado por diversas alterações, destacando-se o declínio nas áreas física e 

cognitiva, com mudanças envolvendo principalmente as funções da atenção e 

memória, o que faz com que indivíduos com idade igual ou acima de 60 anos 

geralmente se queixem de dificuldades de memória e apresentem maior tempo de 

resposta em tarefas que envolvam demandas cognitivas. 

Segundo Correa e Silva (2009) a DA é caracterizada por uma deterioração 

progressiva das funções cognitivas, que prejudica o desempenho das Atividades de 

Vida Diária (AVD’s), sociais e ocupacionais. Esse declínio é maior em relação à 

memória de curto prazo e afeta principalmente indivíduos acima dos 60 anos.  

A DA pode ser classificada em três fases: leve, moderada e grave, a 

depender do nível de comprometimento cognitivo (CASTRO et al., 2011). Chaves, et 

al. (2010) relatam que na fase leve o paciente apresenta, sobretudo, perda da 

memória para fatos recentes e dificuldades na realização das Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s). Na fase moderada, além do aumento do 

prejuízo nas funções cognitivas, começam as dificuldades nas AVD’s (TAKADA; 
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NITRINI, 2012). Por fim, na fase grave todas as funções cognitivas estão 

extremamente comprometidas a ponto de prejudicar a autonomia e convivência 

social do paciente (CANINEU; CAOVILLA, 2013). 

Para melhorar o funcionamento das habilidades residuais e auxiliar o paciente 

a usá-las de forma mais eficiente, o terapeuta ocupacional utiliza técnicas de 

estimulação cognitiva que podem retardar a progressão da doença e promover 

melhora na qualidade de vida dos pacientes e seus familiares (CORREA; SILVA, 

2009; CAMARA, 2009). 

De acordo com Mota, Moura e Moura (2012) o principal objetivo do terapeuta 

ocupacional junto ao paciente com DA é a manutenção das habilidades funcionais, 

cognitivas, motoras e perceptivas que ele vai gradualmente perdendo, 

reorganizando o dia a dia destes indivíduos e ajudando-os a ter uma vida social o 

mais independente possível. 

Para a estimulação cognitiva, o terapeuta ocupacional utiliza diversos recursos 

terapêuticos, por exemplo, jogos como quebra-cabeça, bingo, jogos de memória e 

dominó, que são importantes para reabilitação cognitiva. Através do jogo, o paciente 

é estimulado a se concentrar, tomar decisões, raciocinar e expressar sentimentos 

(CORREA; SILVA, 2009).  

A esse respeito, estudos já realizados comprovam a eficácia da estimulação 

cognitiva para o tratamento de pacientes com DA. Bottino et al., (2002), por 

exemplo, realizaram um estudo para avaliar os efeitos de um grupo de estimulação 

cognitiva em sete pacientes com DA, que foram atendidos  semanalmente durante 6 

meses. Nos resultados, observaram melhora das funções cognitivas e conseqüente 

aumento nos escores do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), que aumentou de 

22,38 para 24,75 pontos, após o período de estimulação. Isto sugere a existência de 

efeitos positivos do treinamento realizado, para melhora ou manutenção do 

desempenho dos pacientes em relação a demandas de ordem cognitiva. 

Em um estudo com 21 pacientes de DA nas fases leve e moderada submetidos 

a um programa de estimulação cognitiva, Da Silva et al., (2011) observaram que 17 

pacientes tiveram melhora nas funções cognitivas, confirmada pelo aumento da 

pontuação nos testes de rastreio do MEEM e nos testes de memória verbal 

declarativa. Constataram ainda redução dos indicadores de Depressão, na Escala 

de Depressão Geriátrica, desenvolvida por Yesavage (YESAVAGE et al., 1983). 
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Sobel (2001) avaliou o efeito terapêutico do jogo de Bingo para estimulação da 

memória de curto prazo, concentração, recuperação e reconhecimento de palavras 

em 50 pacientes com DA. Como resultado comprovou melhora no desempenho no 

teste de nomeação Boston e em uma tarefa de reconhecimento, envolvendo 

palavras. 

Com o desenvolvimento tecnológico, além dos jogos de tabuleiro tradicionais, 

terapeutas e pesquisadores têm usado os jogos computacionais como ferramenta 

para estimulação cognitiva de pacientes com DA (SANTOS; MOURA; HAASE, 2008; 

JESUS NETO, 2009).  

Neste sentido, o computador se apresenta como um recurso terapêutico de 

fundamental importância no processo de reabilitação cognitiva, pois além dos jogos 

terem o papel de entretenimento, também atua na reabilitação cognitiva, 

contribuindo de forma significativa no tratamento, por apresentarem um novo cenário 

clínico que permite o uso de interfaces mais dinâmicas e interativas (MARTINS; 

PINTO, 2008). 

Thompson (2008) ressalta que na literatura há diversos exemplos do uso de 

jogos em diferentes áreas do conhecimento, destacando-se os serious games 

aplicados à saúde, que são jogos com objetivos específicos, que ajudam pacientes 

na recuperação de determinados tipos de doenças. Neste contexto, ganha 

relevância os jogos voltados para reabilitação motora e cognitiva, como auxilio ao 

tratamento da demência de Alzheimer. 

Um dos primeiros trabalhos utilizando o computador para idosos foi realizado 

por Weisman (1983) e tratou-se de um estudo qualitativo com 50 idosos que 

jogaram por períodos curtos de tempo, e que após 11 semanas desenvolvendo 

atividades no computador apresentaram melhoras na atenção, concentração e auto-

estima.  

Oliveira (2007) e Albuquerque (2007) acrescentam que é importante selecionar 

jogos que apresentam uma interface que envolvam as áreas ocupacionais do 

indivíduo, ou seja, as que estejam relacionadas às atividades do cotidiano, como 

realizar compras, pagar contas, para que essas possam ser treinadas por meio dos 

jogos computacionais. 

Basak et al., (2008) testaram o impacto de jogar o jogo Rise of Nations em 

adultos mais velhos. Ao contrário dos jogos de ação típicos testados na literatura de 

vídeo game, Rise of Nations é um jogo de estratégia em tempo real no qual os 
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jogadores controlam a economia de uma nação, o poderio militar, o desenvolvimento 

tecnológico e as relações diplomáticas com sociedades vizinhas. Os adultos mais 

velhos no grupo experimental (jogaram Rise of Nations) mostraram melhorias 

significativas na memória de trabalho e raciocínio abstrato, em relação a adultos 

mais velhos, que não jogaram.  

Boot et al., (2008) demonstraram que os jogadores de vídeo game, mesmo 

jogando por pequenos períodos de tempo no dia, tendem a apresentar melhor 

performance em tarefas que envolvem habilidades visuais e de atenção, quando 

comparados a não jogadores. Em geral, os jogadores são capazes de seguir objetos 

em alta velocidade e tem melhor desempenho em tarefas envolvendo a memória de 

curto prazo, além de maior velocidade em tomada de decisões, como por exemplo, 

na necessidade de rotacionar objetos em uma tarefa clássica na área de Psicologia 

Cognitiva.  

Lim et al., (2012) relatam a utilização de tablets por pacientes de DA em 

estágio inicial, por meio de um estudo realizado com 24 pessoas que usaram onze 

aplicativos nas categorias de criação (arte ou música), jogos interativos simples e 

relaxamento. Ao fim do estudo, constataram que metade dos participantes com 

demência foi capaz de envolver e usar o computador de forma independente. Assim 

como a abordagem apresentada pelos autores supracitados, o jogo proposto nessa 

dissertação utiliza o tablet como ferramenta, entretanto se diferencia de outros 

aplicativos disponíveis por ser um jogo personalizado, o que possibilita o 

acompanhamento de cada paciente de forma individualizada. 

Portanto, a escolha de trabalhar com o desenvolvimento de um tipo de serious 

games para o presente estudo está fundamentado em pesquisas já existentes, que 

mostram a eficácia de jogos computacionais no processo de estimulação cognitiva. 

Seu principal objetivo foi desenvolver uma ferramenta tecnológica (aplicativo) capaz 

de ser utilizada por profissionais da área da saúde, no processo de reabilitação de 

pacientes com demências, especialmente a Doença de Alzheimer.  

Para demonstrar as etapas que levaram ao alcance do objetivo anteriormente 

proposto, este trabalho está estruturado da seguinte maneira: o capítulo 1 irá tratar 

da Doença de Alzheimer, seus aspectos etiológicos, epidemiológicos e tratamentos, 

de maneira geral. O capítulo 2 irá abordar sobre a reabilitação cognitiva, o papel da 

Terapia Ocupacional e o uso de jogos para a reabilitação cognitiva, abordando 

também a respeito dos chamados serious games. O capítulo 3 apresenta os 
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objetivos geral e específicos, enquanto que o capítulo 4 discorre sobre o método que 

possibilitou a execução da pesquisa. Por fim, o capítulo 5 apresentará os resultados 

obtidos a discussão sobre sua repercussão para o campo de estudos e intervenção 

na Doença de Alzheimer e as considerações finais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Doença de Alzheimer 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que afeta tanto os 

países desenvolvidos, quanto os que ainda estão em desenvolvimento, como o 

Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número de pessoas 

com mais de 60 anos já corresponde a mais de 12% da população mundial. No 

Brasil, até 2020 a população idosa irá compor um contingente estimado de 31,8 

milhões de pessoas, posicionando o Brasil em 6° lugar entre os países com maior 

população de idosos (NASRI, 2008; COSTA et al., 2011).  

Com o crescimento do número de idosos haverá consequente aumento na 

prevalência e incidência das doenças crônico-degenerativas, elevando assim os 

gastos do sistema de saúde. Dentre as principais doenças relacionadas ao 

envelhecimento destacam-se as demências como causa importante de morbidade, 

incapacidade funcional e mortalidade dos idosos. A Doença de Alzheimer (DA) é o 

tipo de demência mais comum entre os idosos, com prevalência entre 50 e 70% em 

indivíduos com mais de 65 anos (ROZELI, 2010; SOARES et al., 2010; VIEIRA;  

2012).  

Segundo Baldoni e Pereira (2011) a DA é considerada atualmente um 

problema de saúde pública em todo o mundo, pois os pacientes precisam de 

medicamentos de uso contínuo e os custos com o tratamento são bastante 

elevados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 35,6 

milhões de pessoas em todo o mundo apresentam DA e esse número vem 

aumentando progressivamente, devendo dobrar até 2030 (OMS, 2012). 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) no 

Brasil cerca de 1,2  milhões de idosos têm  DA. Em Pernambuco, estima-se que 56,4 

mil idosos a partir de 65 anos são acometidos pela doença (ABRAz, 2010). 

 

2.1.1 Histórico e Etiologia da DA 

 

 A DA foi descrita pela primeira vez em 1907 pelo médico Alois Alzheimer, ao 

relatar o caso de uma paciente de 51 anos que apresentava quadro clinico tão 

diferente que o caso não podia ser classificado entre as doenças degenerativas já 
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conhecidas (DEROUESNÉ, 2008). A esse respeito Caixeta et al., (2012), ressaltam 

que após a morte da paciente o cérebro foi estudado detalhadamente e, ao exame 

microscópico, Alzheimer descobriu lesões características, placas senis ou neuríticas, 

emaranhados neurofibrilares, degeneração dos neurônios e sinapses e atrofia 

cerebral, que passaram a ser consideradas as principais características da doença.  

A etiologia da DA continua desconhecida, mesmo sabendo sobre todo o 

processo que leva a morte dos neurônios e sintomas consequentes. Ainda não é 

possível afirmar com exatidão a causa da doença. Apesar disso, alguns fatores de 

risco são apontados como relacionados a uma maior incidência da DA, como: baixa 

escolaridade, envelhecimento, sedentarismo, hipotireoidismo, depressão, colesterol 

alto, diabetes melitus, baixos níveis de estimulação cognitva, entre outros 

(SERENIKII, VITAL et al, 2008; SILVA, SANTOS, 2009; FONSECA et al, 2009 

VIANNA, 2010).  

Para Neres et al., (2009) a prevalência da DA aumenta progressivamente com 

o envelhecimento, sendo a idade, ainda,  o maior fator de risco para a doença, pois 

a partir dos 65 anos, sua prevalência dobra a cada cinco anos.  

 

2.1.2 Quadro clínico 

 

A DA é uma doença neurodegenerativa e progressiva, marcada pelo declínio 

da memória e de outras funções cognitivas como atenção, percepção, concentração, 

julgamento, raciocínio, imaginação, pensamento e linguagem, sendo esse declínio 

maior em relação à memória de curto prazo. As alterações cognitivas prejudicam, 

sobremaneira, o paciente no desempenho das atividades de vida diária (AVD’s), 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s) sociais e ocupacionais 

(ARCOVERDE, 2008; ROCHA et al., 2011; CERA et al., 2011; SOUZA et al., 2013). 

 Segundo Rodrigues e Gontijo (2009) e Kemp et al.,(2009) a DA tem início 

insidioso e as mudanças do quadro clínico são progressivas, com os primeiros 

sintomas estando relacionados a dificuldades referentes à memória recente, sobre o 

que viveu e aprendeu a menos tempo, preservando a memória antiga de fatos já 

ocorridos há muitos anos.   

Para Vital (2010) nesse primeiro momento da doença os familiares ou até 

mesmo o próprio idoso nota que ele está colocando seus objetos em lugares 

inadequados, como por exemplo, chaves na geladeira, roupas no armário da 
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cozinha etc. Também é observado o esquecimento de nomes de familiares e de 

pessoas próximas. Além disso, os pacientes frequentemente esquecem 

compromissos, e pode ocorrer, desorientação no tempo e no espaço, assim como 

labilidade afetiva.  
Talmelli et al., (2013) acrescentam que com a evolução da doença a parte 

motora também é acometida, aparecendo dificuldades na coordenação dos 

movimentos e equilíbrio, que caracterizam declínio funcional progressivo e a perda 

gradual da autonomia e independência. 

Quanto aos sintomas psicológicos e comportamentais podem aparecer desde a 

primeira fase da doença e durante toda a sua evolução: quadro depressivo, agitação 

psicomotora, alucinações (visuais ou auditivas), agressividade, perseguição, 

perguntas repetitivas, comportamento sexual inapropriado, insônias, deambulações 

noturnas e diurnas (FONSECA et al., 2008; ALBERCA; MUÑOZ; TORRES, 2010; 

GROPPO et al., 2012; STELLA, 2013). 

Segundo Castro et al., (2011) a DA pode apresentar sinais e sintomas variáveis 

nas diferentes fases da doença, que é classificada em três fases (leve, moderada e 

grave), levando-se em conta o nível de comprometimento cognitivo e funcional do 

paciente. Na fase leve, o paciente apresenta perda da memória, desorientação 

espacial e temporal, mudanças na personalidade e na capacidade de julgamento, 

mas ainda é capaz de executar as atividades básicas do seu dia-a-dia, mantendo-se 

independente dos outros. Nessa fase, que tem duração de dois a quatro anos, o 

paciente tende a se isolar, pois percebe seus déficits e tem vergonha de se expor 

perante a sociedade.   

Para Takada e Nitrini (2012) na fase moderada o comprometimento cognitivo é 

maior e o paciente necessita de assistência monitorada para as (AVD’s), tais como 

banhar-se, vestir-se e alimentar-se. Iniciam-se também os problemas de linguagem 

(afasias), assim como as dificuldades para lembrar-se de nomes e reconhecer 

familiares e amigos próximos.  

Na fase grave da doença, há uma redução ainda maior na memória, que se 

torna quase não funcional, assim como a orientação temporal e espacial são 

perdidas, vocabulário e comunicação verbal reduzidos, controle deficitário dos 

esfíncteres, alterações motoras e dificuldade para deambular e engolir. Geralmente, 

o paciente perde toda a independência, permanecendo acamado e necessitando de 

assistência integral (CANINEU, 2013).  
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2.1.3 O paciente com DA e seu desempenho nas Atividades de Vida Diária (AVD’s) 

e nas Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s) 

 

Os idosos acometidos com DA tendem a apresentar problemas na autonomia, 

caracterizada como sendo a capacidade que o indivíduo tem para tomar decisões 

por si só, enquanto que a independência refere-se à capacidade de poder realizar 

algo sozinho, e isso está diretamente ligado à preservação de suas funções 

cognitivas (TAKECHI et al., 2012). 

Segundo DucaI, Silva e Hallal (2009), Ribeiro e Neri (2012) dentre as áreas que 

fazem parte da funcionalidade, estão as (AVD’s), que são voltadas ao auto-cuidado. 

As AVD’s são tarefas relacionadas aos cuidados pessoais, tais como se vestir e 

despir-se, tomar banho, escovar os dentes, barbear-se, alimentar-se, andar, 

mobilidade e comunicação funcional.  

Por outro lado, as AIVD’s são as habilidades do idoso para administrar o 

ambiente em que vive, para manter sua independência, incluindo ações como tomar 

medicações, fazer tarefas domésticas, preparar refeições, utilizar o telefone e os 

meios de transporte, manusear dinheiro e fazer compras (NASCIMENTO, 2012; 

TAKECHI, 2012). 

 

Para Alves, Leite, Machado (2008) e Fonseca et al., (2010) há uma relação 

direta entre o nível das alterações nas funções cognitivas e o desempenho funcional 

nas AVD’s, pois na fase inicial da demência as alterações são percebidas primeiro 

nas AIVD’s e nas fases seguintes observa-se prejuízo nas AVD’s. Vale ressaltar que 

não há consenso sobre a hierarquia das perdas entre AVD’s e AIVD’s, com a 

doença se manifestando de forma diferente em cada indivíduo, pois alguns idosos já 

apresentam dificuldades nas AVD’s desde o início do processo demencial.  

O diagnóstico da DA causa um impacto muito grande nas famílias, sendo uma 

situação extremamente difícil principalmente porque existe um desconhecimento da 

doença, e a família muitas vezes, após receber o diagnóstico, não sabe o que fazer, 

como agir, onde buscar ajuda, o que desestabiliza e desorganiza todo o contexto 

familiar (PINTO et al., 2009; BORGHI et al., 2013; SILVA et al., 2013).  

Aproximadamente 80% dos cuidadores de pacientes com DA são membros da 

família, inclusive os companheiros desses idosos, que são chamados de cuidadores 
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formais. Por outro lado, algumas famílias contratam pessoas para realizar o cuidado 

dos pacientes, e esses são conhecidos como cuidadores informais. Os maiores 

problemas enfrentados pelos cuidadores referem-se às dificuldades do dia-a-dia 

como: cuidados pessoais, problemas de comportamento, conflitos interpessoais, 

finanças, dentre outras (INOUYE; PEDRAZZANI; PAVARINI, 2010; FALCÃO; 

BUCHER-MALUSCHKE, 2008). 

Freitas et al., (2008) e Resende et al., (2008) destacam que o ato de cuidar, por 

mais gratificante e prazeroso que seja, produz uma sobrecarga muito grande nos 

cuidadores, que pode gerar um desgaste físico e emocional, vindo a interferir nos 

cuidados prestados ao idoso e influenciando diretamente na sua qualidade de vida e 

na do cuidador. Por isso, a procura de apoio e tratamento profissional é fundamental 

para garantir a qualidade de vida do paciente. Nesse contexto, se torna 

imprescindível a atuação de uma equipe interdisciplinar que atuará tanto no cuidado 

ao paciente como também no suporte à sua família. 

 

2.1.4 Diagnóstico 

 

Os critérios mais utilizados para diagnosticar a DA preconizam que os sintomas 

relacionados às dificuldades cognitivas - principalmente da memória recente - devem 

estar associados ao déficit de pelo menos uma outra função cognitiva (gnosias, 

praxias, linguagem, ou funções executivas). Essas alterações têm que ser 

suficientes para interferir na realização das atividades da vida diária (AVD’s), assim 

como no funcionamento social e ocupacional do indivíduo (NITRINI et al., 2005; 

LENARDT et al., 2011). 

A DA se desenvolve ao longo do tempo, em consequência do acúmulo de 

placas senis amilóides e emaranhados neurofibrilares em várias regiões do cérebro 

e isso acontece porque as placas nascem na divisão defeituosa de uma proteína 

precursora que procede na deposição da proteína beta-amilóide entre os neurônios. 

Os emaranhados neurofiblirares acontecem por causa do desenvolvimento da 

proteína Tau, que fica depositada dentro dos neurônios (GIL; BUSSE, 2013).  

O acúmulo das placas senis e dos emaranhados neurofibrilares, na maioria das 

vezes, pode acontecer muitos anos antes das manifestações clínicas da DA. Essas 

mudanças geram progressivamente, diminuição de neurotransmissores (nesse caso 
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a acetilcolina) irregularidades nas sinapses e resultam na morte neuronal (GIL; 

BUSSE, 2013). 

As regiões cerebrais afetadas com maior frequência nos indivíduos com DA 

são o córtex parietal, o córtex temporal e o córtex frontal de associação. As 

mudanças neuroimagenológicas estruturais mais precoces na DA são os sinais 

indiretos de atrofia no giro para-hipocampal. A medida que a doença avança 

observa-se também atrofia hipocampal bilateral, com posterior difusão para outras 

áreas do córtex de associação têmporo-parieto-occiptal, enquanto que o córtex 

sensitivo e motor permanece preservado (CAIXETA et al., 2012). 

Atrofia da substancia cinzenta é encontrada com frequência nos lobos frontal, 

temporal e parietal e no sistema límbico dos pacientes com DA, possivelmente por 

isso que existe a perda neuronal nessas regiões, porém na substância branca não 

são encontradas mudanças (CHAVES, et al., 2010). 

Ainda a respeito do diagnóstico, Jr et al.,  (2011) acrescentam que este é 

essencialmente clínico, fundamentado na informação fornecida por exame 

minucioso, entrevista com o paciente e familiar, e confirmação através da avaliação 

neuropsicológica. Juntamente com esses testes, acrescentam-se ainda os exames 

de Neuroimagem e laboratorial.  

O diagnóstico precoce é fundamental, pois possibilita ao paciente e seus 

familiares planejarem melhor a vida, organizarem a rotina e tomar decisões sobre 

como conduzir o acompanhamento do idoso, garantindo-lhe qualidade de vida, 

mesmo com o avanço da doença. Infelizmente, mesmo com todo o progresso e 

avanço da medicina, o diagnóstico da DA ainda é feito muito tardio, pois um número 

significativo de pessoas procura o médico já na fase moderada ou avançada da 

doença. Assim, alguns pacientes acabam morrendo sem ter acesso ao diagnóstico e 

sem ter tratamento adequado da doença (MASON, MCSHANE, RITCHIE, 2010; 

PALMER; MUSICCO; CALTAGIRONE, 2010; ALBERT et al., 2013; FERREIRA, 

2013). 

 

2.1.5 Avaliação neuropsicológica 

 

A avaliação neuropsicológica é de fundamental importância para fazer o exame 

das funções cognitivas do paciente, como também exerce um papel relevante no 

diagnóstico precoce da DA. Além disso, é útil para acompanhar a evolução da 
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doença, a eficácia do tratamento farmacológico e de reabilitação cognitiva, como 

também analisar a necessidade de alterações nas condutas (IZQUIERDO, 2011; 

LEFÉVRE; CAIXETA, 2012). 

Para realização dessa avaliação, é recomendado que sejam selecionados 

testes que avaliam a memória (de curto e longo prazo), as funções executivas, a 

linguagem, a orientação espacial e temporal, atenção, percepção, raciocínio, 

memória verbal e visual, e organização visuo-espacial. O avaliador deve ter muita 

atenção não só no momento da aplicação dos testes, mas também na obtenção dos 

escores totais dos testes, fazendo um paralelo com a situação atual do indivíduo e 

complementando informações a partir das informações fornecidas na anamnese e 

em entrevistas com os familiares (EHRENSPERGER et al., 2010; CONBOY, 2011; 

BRITO et al., 2012). 

Segundo Tharinger et al., (2008) é necessário que o profissional faça as 

entrevistas com os familiares e cuidadores informais sem a presença do paciente, 

para que as respostas sobre como e quando as dificuldades cognitivas se 

apresentam sejam mais precisas. Nesse tipo de doença, é comum que o paciente 

sinta vergonha de admitir os déficits de memória, o que pode gerar 

constrangimentos também para o familiar que está participando da entrevista.  

  De acordo com Winograd, Jesus e Uehara, (2012) os resultados da avaliação 

são cruciais para o início do tratamento e condução da reabilitação neuropsicológica, 

pois a partir dessa avaliação é possível traçar um perfil das capacidades cognitivas 

do paciente que ainda estão preservadas e ter maior chance de sucesso nas 

intervenções.  
As baterias de testes neuropsicológicos são compostas por uma sequência de 

testes que avaliam os aspectos cognitivos e comportamentais, apresentam 

flexibilidade de uso, podendo ser utilizadas de forma padronizada (pelos mesmos 

testes), ou associadas a outros tipos de avaliações, a depender da necessidade do 

paciente (REZENDE; CECATO; MARTINELLI, 2013).  

Como exemplo desses testes, cita-se a Clinical Dementia Rating (CDR), que é 

uma escala bastante utilizada para mensurar o déficit cognitivo, permitindo a 

classificação dos níveis de demência. As respostas na CDR são produzidas por 

meio de um questionário semi-estruturado que deve ser administrado ao paciente, 

na presença dos familiares. A CDR está dividida em seis categorias: 1. Memória, 2. 

Orientação, 3. Julgamento e discernimento, 4. Participação social, 5. Afazeres 
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domésticos e passatempo, 6. Cuidados pessoais (OLIVEIRA; BARROS; SOUZA, 

2008). 

A memória é a função cognitiva de maior importância que é avaliada pela CDR, 

as demais são secundárias. Numa escala de 5 pontos se o escore do CDR = 0 

(indica ausência de demência) CDR = 0,5 (demência questionável) CDR = 1, 2 ou 3, 

indica demência leve, moderada ou grave, respectivamente (MAIA et al., 2006). 

Ainda a respeito dos testes neuropsicológicos Caixeta e Ferreira (2009), 

Wagner, Irigaray e Trentini (2010) ressaltam que o Mini-Mental State Examination 

(MEEM) é um teste amplamente utilizado no rastreio de demência, por ser muito 

simples e rápido, podendo ser usado em contexto hospitalar, ambulatorial e 

domiciliar. Valle et al., (2011) e Hernandez, et al., (2010) apontam que esse teste 

avalia funções cognitivas específicas, sendo composto por questões divididas nas 

seguintes categorias: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), 

memória imediata (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), evocação tardia (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade visuo-construtiva (1 ponto).   

Os testes neuropsicológicos podem ser aplicados por terapeutas ocupacionais, 

neurologistas, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que atuam na área da 

cognição do idoso e que tenham sua validade testada no contexto brasileiro, como 

por exemplo, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN et al.,1975) . 

 

2.1.6 Avaliação Funcional 

 

De acordo com Talmelli et al., (2013) e Santos et al., (2013) a avaliação 

funcional é de extrema importância para o tratamento da DA, pois com a evolução 

da doença os pacientes vão gradualmente apresentando dificuldades na realização 

das AVD’s e AIVD’s. A avaliação tem como objetivo medir os níveis de desempenho 

de uma pessoa em determinadas atividades e em diferentes contextos, por exemplo, 

as relações sociais, atividades de lazer e as atividades do cotidiano.   

  Segundo Lino et al., (2008) diversos instrumentos são usados para avaliação 

funcional em idosos.  Dentre as escalas mais usadas estão as descritas a seguir. 

O Índice de Barthel que é um instrumento de avaliação usado para medir o 

nível de dependência funcional do idoso e amplamente utilizado por ser de fácil 

aplicação. Nesse instrumento são avaliados dez AVD’s: higiene pessoal, 

alimentação, continência do esfíncter anal, continência do esfíncter vesical, uso do 
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banheiro, banho, vestir-se transferências cama-cadeira, deambulação e manuseio 

da cadeira de rodas e subir e descer escadas (TORRES et al., 2009; PINHEIRO et 

al., 2013). 

A escala de Lawton por sua vez, é utilizada para avaliar a funcionalidade das 

AIVD’s em idosos, com avaliação das tarefas de uso de transportes, fazer compras, 

preparar medicação e gerir o dinheiro, preparação da alimentação, usar telefone, 

lavagem da roupa (SANTOS; JÚNIOR, 2008; ARAÚJO et al., 2008). 

O índice de Katz (Katz et al., 1963), que é um instrumento relativamente 

simples é usado avaliar o nível de comprometimento  e pode ser respondido pelo 

próprio paciente, com o auxílio da família. Usando-se do índice de Katz, o 

profissional de saúde pode avaliar o nível de Independência do paciente nas 

seguintes categorias: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomoção, continência 

e alimentação. Além destas, são avaliadas as seguintes categorias de AVID's: uso 

do telefone, locomoção fora de casa, compras, preparar comidas, trabalho 

doméstico, medicação e dinheiro.  

Em cada componente do índice de Katz é analisada a forma com que o idoso 

realiza as AVD e AIVD, sendo o seu desempenho classificado em: I = Independente; 

A = Assistência e D = Dependente. O escore atribuído para cada item é o seguinte: 

0 necessita de assistência, 1 é dependente e 2 é independente. O escore total nas 

AVD’s é de 0 a 12 e nas AIVD’s é 0 a 14 (LINO et al., 2008). O índice de Katz foi o 

instrumento usado nesse estudo. 

Em suma, a avaliação funcional representa uma opção para avaliar se o 

indivíduo é capaz ou não de desempenhar de forma independente as atividades 

diárias necessárias para sua sobrevivência e, se não for, analisar se essa 

necessidade de auxílio é parcial ou total (FONSECA et al., 2010). 

 

2.1.7 Principais funções cognitivas comprometidas na DA   

 

A cognição refere-se aos processos mentais responsáveis pela aquisição e 

processamento de informações, incluindo-se o pensamento, a percepção, a atenção, 

a memória, o raciocínio, aprendizagem, dentre outras. É através das funções 

cognitivas que o cérebro entende, percebe, aprende, recorda, pensa e organiza as 

informações vindas do ambiente. Por isso, pode-se dizer que a cognição é a 

habilidade mental de compreensão e resolução dos problemas do cotidiano. Dentre 
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as funções cognitivas mais comprometidas pelo progresso na DA, destacam-se a 

memória, a atenção e as funções executivas (GRIEVE, 2006). 

A memória é a capacidade que permite ao organismo adquirir e reter 

conhecimentos e informações transitoriamente ou definitivamente e recuperá-las em 

algum momento futuro, para resolver um problema ou tomar uma decisão (WILSON, 

2011). A memória é composta por vários sistemas e estruturas cerebrais que estão 

relacionados entre si, e que funcionam de maneira cooperativa e ao mesmo tempo 

independente um do outro (WILSON, 2011).  

Segundo Baddeley, Anderson e Eysenck (2011) a memória sensorial está 

relacionada aos órgãos dos sentidos (audição, gustação, olfato, visão e tato), sendo 

por meio dos sentidos que a memória guarda e recupera as informações oriundas do 

meio ambiente. Essa memória é acionada logo depois da captação das informações 

sensoriais, armazenando muitos dados que duram um curto período de tempo 

(milésimos de segundo), sendo, portanto, considerada pré-consciente.  

A memória de curta duração, por sua vez, ocorre logo após a memória 

sensorial e retém um número limitado de informações durante um curto período de 

tempo (aproximadamente um minuto), com capacidade aproximada de sete itens ou 

conjuntos de informações (INJOQUE-RICLE et al., 2012). 

Para Lopéz (2011) Netto et al., (2013) a memória de trabalho faz parte da 

memória de curta duração, sendo marcada por guardar a informação por pouco 

tempo, sendo breve e fugaz e estando relacionada a situações da nossa realidade 

imediata e temporária, pois, por si só, não permite o armazenamento de informações 

a longo prazo. Quanto à duração, as informações tendem a ser retidas por um 

intervalo de tempo que vai de segundos a no máximo três minutos.  

Por fim, a memória de longa duração tem a função de arquivar grande volume 

de informações que foram processadas pela memória de trabalho e a consolidá-las 

para uso no futuro. Possui capacidade de duração da informação praticamente 

ilimitada, que pode variar de minutos a vários anos e é composta por dois sistemas 

distintos que processam e guardam determinadas informações, de forma explícita 

(ou declarativa) e de forma implícita (ou não-declarativa). Essa memória é 

responsável por lembrar-nos constantemente quem somos, onde vivemos, como 

também saber de todos os fatos do nosso passado, por isso pode ser chamada de 

memória autobiográfico (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011). 
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A memória explícita ou declarativa está relacionada a lembranças conscientes 

de fatos e eventos que ocorreram previamente na vida do indivíduo. Refere-se às 

informações do mundo ou às experiências particulares que podem ser lembradas e 

verbalizadas conscientemente, em diversos contextos da vida. Está dividida em dois 

subtipos: episódica e semântica (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011). 

Segundo Comesaña, González, (2009) e Baddeley, Anderson, Eysenck 

(2011) a memória episódica diz respeito à capacidade que o indivíduo tem para 

lembrar-se de eventos específicos do passado e vivê-los de novo, seja verbalmente 

(por meio de relato) ou mentalmente. A memória episódica exerce o papel de auxiliar 

o sujeito a recordar onde passou suas últimas férias, como foi sua formatura ou o 

conteúdo do último filme que assistiu; ela liga lembranças a eventos, apresentando 

dessa forma característica autobiográfica.  

Ainda de acordo com Comesaña e González, (2009) e Baddeley, Anderson, 

Eysenck (2011) a memória semântica refere-se ao armazenamento de informações 

e conceitos relacionados ao mundo físico, independente do contexto temporal e 

espacial. Essa memória ajuda o indivíduo a adquirir e armazenar o conhecimento 

propriamente dito, como por exemplo, dados geográficos e históricos, o significado 

das palavras, as operações matemáticas etc.  

Quanto à memória implícita (não-declarativa) está relacionada a 

procedimentos motores e habilidades, como andar de bicicleta, dirigir, jogar bola. Em 

geral esta memória precisa de mais tempo para ser adquirida, mas é muito 

duradoura, difere da memória explicita (declarativa) porque não precisa ser 

verbalizada (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011). 

Na DA, o prejuízo da memória é uma característica marcante já na fase leve, 

manifestando-se como uma dificuldade para aprender coisas novas, assim como 

também por uma tendência a esquecer coisas antigas, aprendidas anteriormente 

(HAMDAN, 2008). O déficit de memória apresentado nas pessoas com DA ocorre 

porque há morte dos neurônios em regiões específicas do cérebro, começando nos 

lobos temporais, que se difunde pelo hipocampo e por todo o sistema límbico, que 

são estruturas fundamentais para aquisição, consolidação e recuperação da 

memória. As mudanças da memória do paciente com DA ocorrem tanto na memória 

de curto prazo como na de longo prazo (CAVALCANTI; ENGELHARDT, 2012).   

A atenção pode ser definida como a habilidade cognitiva responsável pelo 

processamento das informações vindas da memória ou dos sentidos, podendo ser 
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caracterizada também pela seleção e manutenção de um foco, através de 

informação ou de um estímulo, envolvendo tanto processos conscientes quanto 

inconscientes (GONÇALVES; MELO, 2009).  

Entre as funções da atenção estão: atenção seletiva, atenção dividida, 

sondagem e vigilância (GONÇALVES; MELO, 2009). A atenção seletiva se refere à 

capacidade do indivíduo focalizar determinados estímulos no ambiente e isolar 

estímulos irrelevantes para aquela situação. Por exemplo, quando uma pessoa 

escolhe ler um livro no meio de uma multidão com vários ruídos ao fundo e mesmo 

assim consegue prestar atenção no que está lendo (MELO, 2013).  

A atenção dividida, por sua vez, é quando o indivíduo consegue realizar duas 

ou mais tarefas simultaneamente, com distribuição da atenção conforme a demanda 

exigida pela tarefa, ou seja, o sujeito é capaz de prestar atenção em mais de um 

estímulo ao mesmo tempo, exemplo, falar ao telefone enquanto dirige (MELO, 

2013).  

De acordo com o autor supracitado a sondagem é posta em ação quando o 

indivíduo realiza uma busca sistemática, a procura de um estímulo alvo que já foi 

pré-determinado. Na sondagem o sujeito pode utilizar o campo visual ou auditivo 

para analisar atentamente o ambiente em busca do seu objetivo, selecionando o que 

é o estímulo procurado e descartando os distratores (MELO, 2013).  

Melo (2013) ainda acrescenta que a vigilância está relacionada com a 

capacidade que o indivíduo tem de manter o foco da atenção por um período de 

tempo prolongado para o desempenho de uma atividade, ou seja, é a habilidade do 

sujeito concentra-se num determinado estímulo ou sequência de estímulos. 

Um estudo realizado com um grupo composto por 18 pacientes com DA 

buscou avaliar qual grupo apresentava déficit de atenção seletiva. Os idosos 

participavam de atividades semanais com tarefas que envolviam a capacidade de 

reconhecimento visual, a discriminação visual, a atenção visual e integração visuo-

perceptiva, após três meses de intervenção com atividades semanais. O estudo 

comprovou que os pacientes com Demência por Corpos de Lewy (DCL) 

apresentavam maior comprometimento na atenção seletiva do que os pacientes com 

DA (LI et al., 2014). 

As funções executivas estão relacionadas a um grupo de atividades 

cognitivas que são responsáveis pelo planejamento e desempenho de tarefas 

(LIMA-SILVA, 2012). Nesse conjunto estão inclusos a tomada de decisões, o 
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controle mental, a seletividade de estímulos, o raciocínio lógico, a resolução de 

problemas, flexibilidade e capacidade de abstração (XAVIER et al., 2010; BULLER, 

2010). Esses processos ocorrem cotidianamente, visto que uma série de problemas 

simples ou complexos acontece na vida e precisamos lançar mão destes recursos 

cognitivos para tomada de decisão.  

Os déficits nas funções executivas são observados frequentemente já na fase 

inicial da DA e os estudos referentes às mudanças nas funções executivas do 

paciente com DA mostram que o indivíduo apresenta dificuldades na flexibilidade de 

raciocínio, em iniciar tarefas, ou alternar de uma tarefa para outra, bem como na 

resolução de problemas (MOURAO; MELO, 2011). 

Para a avaliação das funções executivas pode-se usar diversos testes, como 

por exemplo, os Testes de fluência verbal (FV), que podem ser de dois tipos: 

semântica e fonêmica. Os testes de fluência semântica são aqueles que estão 

relacionados a palavras de uma determinada categoria (por exemplo, animais e 

frutas), e no qual se solicita ao participante que fale todos os animais que lembrar no 

tempo de um minuto. Já no teste de fluência verbal fonêmica (FAS) se solicita ao 

sujeito que fale quantas palavras for possível iniciadas com as letras F, A e S, 

falando uma palavra de cada vez, no tempo de um minuto (MACHADO et al., 2009).  

No estudo realizado por Collete et al., (2005) foram comparados idosos sem 

comprometimento cognitivo e pacientes com DA, com o objetivo de verificar qual 

grupo apresentava disfunção executiva. Ao final, concluiu-se que os pacientes com 

DA apresentaram pior desempenho em tarefas executivas, principalmente as que 

estavam relacionadas à capacidade de controle inibitório de impulsos e memória 

operativa. 

 

2.1.8 Tratamentos 

Basicamente, existem duas formas de tratamento para a DA, que ajudam a 

tornar a evolução da doença mais lenta: a abordagem farmacológica e a não 

farmacológica. Os tratamentos disponíveis visam minimizar os sintomas cognitivos e 

comportamentais e também ajudam a reduzir as dificuldades no desempenho das 

AVD’s e AIVD’s, ocorrendo por meio de medicamentos e técnicas de estimulação 

cognitiva, que favorecem o manejo adequado dos sintomas e promovem uma 

melhor qualidade de vida para o paciente (POLIDORI; NELLES; PIENTKA, 2010; 

SILVA et al., 2011; PIMENTA, et al., 2013). 
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De acordo com Ventura et al., (2010) e Vale et al., (2011) nas três fases da 

doença é indicado o uso dos inibidores da acetilcolinesterase, porque o início da 

doença está relacionado à alteração dos níveis de acetilcolina (ACh) no cérebro. 

Neste sentido, o grupo de medicamentos mais utilizados no tratamento da DA são o 

Donepezil, Galantamina e Rivastigmina, substâncias que têm a função de aumentar 

o nível de acetilcolina do cérebro (PINHEIRO; CARVALHO; LUPP, 2013).  

Essas medicações agem inibindo a enzima acetilcolinesterase, que degrada a 

acetilcolina, promovendo assim o aumento do neurotransmissor nessa região do 

cérebro. A acetilcolina é de fundamental importância para a comunicação entre os 

neurônios na região do hipocampo, local onde se originam as novas memórias 

(VENTURA et al., 2010). 

Outra droga que faz parte do tratamento da DA é a Memantina, indicada 

sozinha ou associada aos inibidores da acetilcolinesterase para as fases moderada 

e grave, (SAVONENKO et al., 2012; GARERI et al., 2014). O glutamato é um 

aminoácido que em excesso acelera a perda dos neurônios, e a memantina atua 

justamente na diminuição da perda neuronal (PINHEIRO, CARVALHO; LUPP, 

2013). 

Stella (2013) ressalta ainda que tanto os anticolinesterásicos como a 

memantina apresentam benefícios na diminuição dos distúrbios de comportamento, 

como por exemplo, agressividade, perambulação, agitação, entre outros.  

O tratamento não medicamentoso, por sua vez, está relacionado à estimulação 

cognitiva, física e social, com uso de estratégias que visam minimizar os efeitos da 

sintomatologia da doença, melhorando o funcionamento cognitivo e mantendo o 

indivíduo mais ativo e independente, o quanto isso ainda é possível. As atividades 

desenvolvidas têm como objetivo a estimulação das capacidades do idoso, 

preservando sua autonomia pelo maior tempo possível (BENEDETTI et al., 2008; 

RABELO, 2009).  

Embora a DA não tenha cura, é possível retardar sua evolução em alguns 

pacientes, porém para que isso ocorra é de fundamental importância que os 

mesmos sejam acompanhados por uma equipe interdisciplinar em todas as fases da 

doença (TAYLOR; DELLAROZA, 2010; CANINEU, 2013). Essa equipe é geralmente 

formada por médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo assistente 

social, enfermeira, nutricionista e psicólogo. Toda a equipe com ações 
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interdisciplinares poderá melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus 

familiares. 

A reabilitação Cognitiva é um tipo de tratamento não medicamentoso 

amplamente usado em pacientes com DA. Essa modalidade de intervenção pode 

acontecer com o uso de recursos tradicionais, como os jogos de tabuleiro e, nos 

últimos anos, novas tecnologias na área da informática começaram a ser utilizadas 

também como recurso para o tratamento de déficits cognitivos, iniciando-se com o 

uso de jogos computacionais (MURAGAKI et al., 2008). 

No próximo capítulo, será apresentado com maiores detalhes o processo de 

reabilitação neurocognitiva e os avanços mais recentes no que diz respeito ao uso 

de tecnologias computacionais no tratamento e estimulação de pacientes com DA e 

outros tipos de demências. 

 

 

2.2 A reabilitação cognitiva 

 

A Reabilitação Cognitiva (RC) é o trabalho terapêutico que objetiva otimizar o 

funcionamento cerebral, com a finalidade de amenizar o comprometimento já 

estabelecido e/ou lentificar sua progressão. Ainda, objetiva prevenir, compensar e 

promover, de forma sistemática, competências neurocognitivas, através da 

reaprendizagem, sobretudo das atividades da vida diária, que envolvam a memória, 

atenção, concentração e as demais funções cognitivas (BRUM; FORLENZA; 

YASSUDA, 2009; RIQUELM, 2012). 

Para Paim et al., (2009), Amodeo, Netto e Fonseca (2010) a estimulação 

cognitiva é muito importante para pacientes que apresentam sequelas neurológicas 

e idosos com processos demenciais. Atividades que envolvam exercícios de 

memória, jogos, recursos para orientação temporal, como exploração de calendários 

e relógios são algumas possibilidades que podem ser trabalhadas para estimular a 

memória, atenção, raciocínio, entre outras funções cognitivas. 

De acordo com Buschert, Bokde e Hampel, (2010) e Apóstolo et al., (2013) a 

reabilitação cognitiva tem como papel principal a estimulação das funções 

cognitivas, objetivando um melhor aproveitamento das funções preservadas e tendo 

como finalidade retardar a evolução da demência. Pessoas que apresentam quadro 
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demencial se beneficiam dessa técnica desde o início da doença, que também pode 

ser eficaz nas fases mais graves. 

Segundo Brum, Forlenza e Sanches (2009), Olchik et al., (2012), no treino 

cognitivo frequentemente é realizada a simulação das AVD’s e AIVD’s, utilizando 

diversos recursos terapêuticos, sendo que as atividades selecionadas pelo 

profissional devem contemplar a estimulação das funções cognitivas individuais de 

cada paciente. Vale ressaltar que a atividade deve ser adequada ao nível cultural e 

intelectual do indivíduo.  

Sobral e Paúl (2013), Park e Bischof (2013) acrescentam que a reabilitação 

cognitiva no idoso com DA é possível em função da neuroplasticidade cerebral, pois 

estudos já realizados demonstraram evidências de que o cérebro humano adulto é 

apto a originar novos neurônios, com a plasticidade cerebral persistindo mesmo 

durante a terceira idade.  

 O conceito de neuroplasticidade refere-se à capacidade que o cérebro tem 

para adaptar-se às mudanças ambientais que acontecem no dia a dia na vida de 

cada indivíduo (BORELLA; SACCHELLI, 2009). Lent (2005) acrescenta que esse 

conceito é muito amplo e vai desde a resposta a lesões traumáticas graves até as 

sutis alterações provenientes dos processos de aprendizagem e memória. Sempre 

que alguma forma de energia vinda do meio ambiente entra no sistema nervoso, 

acontece alguma alteração, ou seja, a neuroplasticidade acontece em todos os 

momentos da vida.  

Ainda de acordo com Borella e Sacchelli, (2009), a neuroplasticidade é maior 

durante a infância, e vai diminuindo gradativamente, porém ainda persiste na vida 

adulta e ocorre tanto no hemisfério intacto como no lesionado. Supõe-se que mesmo 

nos pacientes com DA existe uma reserva cognitiva e a estimulação de novas 

aprendizagens através de atividades cognitivas podem induzir à plasticidade 

cerebral.  

 

 

2.3 A Terapia Ocupacional e o uso de jogos para a reabilitação cognitiva do paciente 

com Demência de Alzheimer 

 

A intervenção do Terapeuta Ocupacional se faz necessária desde o início da 

demência, conforme preconiza a ABRAz:  
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(...) deve ser iniciada logo após o médico fazer o diagnóstico da doença. A 
estimulação das funções cognitivas e funcionais, e o planejamento da 
organização da rotina pode desacelerar a progressão da doença. Pacientes 
em fases intermediárias e avançadas também podem se beneficiar do 
tratamento (ABRAz- Associação Brasileira de Alzheimer, 2010:p.4). 

 

Para Corrêa e Silva (2009) Netto e Fonseca (2010) e Cunha et al., (2011), junto 

aos pacientes com DA o Terapeuta Ocupacional tem como objetivo estimular as 

funções cognitivas, ajudar na organização do cotidiano, restaurar e melhorar a 

capacidade funcional, orientar os familiares e cuidadores, manter o indivíduo mais 

ativo e independente possível.  

Para estimulação cognitiva do paciente com DA o terapeuta ocupacional lança 

mão do uso dos jogos tradicionais como quebra-cabeça, bingo, jogos de memória e 

dominó, que são importantes recursos usados para reabilitação cognitiva (SANTOS; 

MOURA; HAASE, 2008; MURAGAKI et al., 2008). Para Prusokowski et al., (2012) a 

meta principal das intervenções para o paciente com DA é estimular o uso mais 

eficiente da memória, utilizando técnicas específicas para as funções que ainda 

estão preservadas, e dessa forma compensando as áreas que apresentam déficits.  

Ferrari (2007) e Oliveira et al., (2012) acrescentam que o jogo da memória, por 

exemplo, é amplamente utilizado com essa população, para o estímulo da memória, 

linguagem, atenção, habilidades visuo-espacial e habilidades para resolução de 

problemas, as quais também podem ser trabalhadas por meio do uso do jogo de 

quebra-cabeça. Do mesmo modo, destaca-se a pertinência de se utilizar o jogo de 

damas, buscando com que o indivíduo estimule sua atenção e memória, associadas 

às habilidades visuo-espaciais.  
Lindôso et al., (2011) ressaltam a praticidade do uso de jogos como o “resta 

um”, damas, quebra-cabeça e jogo da memória, pois estes podem ser 

confeccionados pelo próprio paciente, extrapolando o lúdico e considerando também 

o processo de produção criativa, o que contribui para proporcionar momentos 

prazerosos ao paciente em tratamento.  

Nesse ínterim, o terapeuta ocupacional deve estar atento na escolha dos jogos 

que estimulem as funções planejadas, mas que também sejam adequados e 

atrativos para os pacientes, constituindo parte do seu universo de atividades 

(BALDELLI et al., 2007; LOUREIRO et al., 2011; FABRÍCIO et al., 2012).  
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Esse tipo de abordagem ainda pode ser realizada de forma individualizada ou 

em grupo, dependendo da necessidade e do perfil cognitivo do paciente e é indicada 

em diferentes contextos:  ambulatorial, centro dia, hospitais e em domicílio (NIU et 

al., 2010). 

Existem diversas técnicas utilizadas para estimulação cognitiva de pacientes 

com DA, destacando-se: 

 

I. Orientação para realidade: tem como objetivo apresentar dados da realidade 

do paciente de maneira contínua e organizada, tais como calendários, nomes 

e eventos recentes, através de estímulos do ambiente que favoreçam a 

orientação espacial e temporal (SOUZA; SEQUEIRA, 2012; AGUIRRE, 2013). 

II. Terapia das reminiscências: trabalha com materiais que fazem parte do 

contexto de vida do paciente, como exemplo, objetos pessoais, fotos e 

músicas. O paciente é estimulado a recordar os eventos que aconteceram no 

passado e que tenham significado para ele (AZCURRA, 2012). 

III. Uso de apoios externos: são recursos que ajudam o paciente a lembrar de 

realizar atividades e compromissos, como alarmes, celulares, agenda, entre 

outros (NETTO; FONSECA; FERNANDEZ, 2012). 

IV. Aprendizagem sem erro: o paciente é orientado a responder de forma correta 

durante o processo de aprendizagem, evitando que o mesmo tente adivinhar, 

dessa forma diminuindo o aprendizado de respostas incorretas (SIMON; 

RIBEIRO, 2011). 

V. Recuperação Espaçada: tem como objetivo a fixação da informação que é 

apresentada e testada imediatamente, depois de dois ou três segundos e os 

intervalos vão aumentando até que a informação seja retida (WILSON, 2011).  

VI. Categorização: tem como finalidade aprimorar o aprendizado e a memória 

para palavras. Na categorização é mostrada uma lista de palavras e é 

solicitado que o paciente separe as mesmas por categorias (exemplo: 

animais, roupas e comidas) (CARVALHO; NERI; YASSUDA, 2010). 

 

No que diz respeito à eficácia da reabilitação cognitiva, Spector et al. (2008) 

utilizaram como estimulação cognitiva à técnica de orientação para realidade, por 

meio de um estudo multicêntrico, randomizado e controlado por placebo. Foram 14 

atendimentos nos quais os pacientes participavam de atividades usando como 
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recurso terapêutico: calendários, nomes e datas comemorativas, provindos do 

próprio ambiente do paciente. Como resultado, foi observado benefício significativo 

nos aspectos cognitivos, como melhora da atenção, memória de curto prazo e 

planejamento, houve também ganhos na interação social e consequente melhora na 

qualidade de vida, em comparação ao grupo que não recebeu nenhuma intervenção. 

Graff et al., (2006) realizaram um estudo com 26 pacientes de DA em fase 

moderadamente grave, os quais participaram de sessões de duas horas, no período 

de um ano, duas vezes por semana,  durante os atendimentos os pacientes eram 

estimulados a preparar refeições e desempenhar tarefas domésticas. 

Após o período de intervenção, eles foram submetidos a uma bateria de testes 

neuropsicológicos e os resultados demonstraram que a introdução de atividades 

terapêuticas retardou o declínio cognitivo das pessoas com demência, com os 

índices de desempenho permanecendo estáveis ao longo do tempo, quando 

comparados ao quadro esperado pela progressão natural da doença. Houve 

também uma melhora significativa nos distúrbios comportamentais, como 

agressividade, apatia, agitação, entre outros, com as mudanças sendo observadas 

desde o início das intervenções até o seu final.  

Nesse mesmo contexto, em um programa de reabilitação multiprofissional 

hospitalar, Raggi et al., (2007) realizaram um estudo com 50 pacientes de DA, 

utilizando a técnica de orientação para realidade. Os pacientes foram divididos de 

acordo com a pontuação do Mini exame do Estado Mental (MEEM) da seguinte 

maneira: os pacientes com pontuação menor que 10 eram atendidos todos os dias 

com duas sessões de 45 minutos, enquanto que os que obtiveram escores entre 10 

e 24 eram atendidos uma vez ao dia. Todos os exercícios eram feitos no 

computador, com atividades terapêuticas que contemplavam as AVD’s, tais como 

alimentação, banho e higiene pessoal, buscando-se estimular a linguagem, as 

habilidades espaciais, a atenção e a memória. As intervenções iniciavam-se com a 

chegada do paciente ao hospital e era adaptada de acordo com a necessidade de 

cada um. Como resultado geral, constatou-se que houve melhoras relevantes no 

desempenho das atividades de vida diária e um aumento de 2 pontos nos escores 

do MEEM. 

Okumura et al., (2008) realizaram um trabalho utilizando a terapia da 

reminiscência e comparando os efeitos a curto prazo em um grupo que recebeu a 

intervenção, com outro que não foi submetido a nenhuma técnica especifica, apenas 
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conversas sobre o dia a dia. Depois de cinco atendimentos comprovou-se que o 

grupo que foi submetido à terapia da reminiscência apresentou um aumento 

significativo no número de palavras recordadas no término da sessão, em 

comparação com o primeiro atendimento, o mesmo não tendo ocorrido com o grupo 

que apenas se envolveu nas conversas rotineiras do cotidiano.  

O trabalho de Loewenstein et al., (2004) teve como objetivo investigar os 

efeitos do tratamento combinado de reabilitação cognitiva e desempenho funcional, 

associado ao uso da acetilcolinesterase em pacientes com DA na fase leve. As 

intervenções aconteciam duas vezes por semana, com duração de 45 minutos cada, 

ao longo de um total de 24 sessões. O grupo de reabilitação cognitiva era 

estimulado com atividades de reconhecimento de objetos, associação de nomes e 

faces, atividades funcionais e de orientação no tempo e espaço, e jogos no 

computador. O estudo comprovou que o uso do programa de reabilitação pôde 

manter ou melhorar a performace nas funções cognitivas e funcionais de pacientes 

com DA leve. 

Por sua vez, Souza et al., (2009) desenvolveu um trabalho de intervenção com 

11 idosos com demência, que participavam de oficinas de estimulação cognitiva no 

período de agosto de 2006 a julho de 2007, e eram reavaliados a cada três meses 

através de uma bateria de testes neuropsicológicos, como o MEEM, CERAD, e teste 

do Desenho do Relógio.  

O estudo apontou que os idosos que participaram das atividades de 

estimulação cognitiva não avançaram na demência e apresentaram sutis melhoras 

do quadro. O fato foi evidenciado por meio da análise dos escores obtidos nos testes 

neuropsicológicos. 

No Estudo piloto realizado por Da-Silva (2011) 21 idosos demenciados (11 

homens e 10 mulheres) participaram de um programa de reabilitação cognitiva, 

envolvendo atividades como oficinas de jardinagem e pistas coloridas durante seis 

sessões. Os pacientes foram avaliados antes e após o programa pelos testes 

MEEM, Escala de depressão geriátrica, Subteste Verbal de Semelhanças da Escala 

Wechsler, Subteste de Aprendizagem de Pares de Fácil Associação para Evocação 

Tardia da Escala de Memória de Wechsler. Após o período de intervenção, 

constatou-se um aumento significativo nos escores dos seguintes testes: MEEM, 

Subteste Verbal de Semelhanças da Escala Wechsler e Subteste de Aprendizagem 

de Pares de Fácil Associação para Evocação Tardia da Escala de Memória de 
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Wechsler. Também houve uma diminuição nos escores da escala de depressão 

geriátrica.  

Neste sentido, os dados citados na literatura demonstram que intervenções não 

medicamentosas que buscam reabilitar as funções cognitivas dos pacientes com DA 

são de fundamental importância no tratamento dessa doença. A reabilitação 

cognitiva contempla tanto o paciente como ajuda os familiares a entender e lidar 

melhor com o processo da doença, atuando junto ao tratamento farmacológico, 

podendo estabilizar o declínio cognitivo, diminuir a progressão dos sintomas e 

proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente e seus familiares. 

A seguir, iremos apresentar e discutir sobre o uso de uma modalidade 

específica de ferramenta computacional em processos terapêuticos: os chamados 

serious games. 

 

 

2.4 Serious games 

 

No contexto da reabilitação cognitiva, além dos jogos tradicionais, nos últimos 

anos a área de saúde vem sendo impulsionada pelas novas tecnologias, 

favorecendo a inclusão digital, ferramenta importante na atualidade, destacando-se 

o uso do serious games para reabilitação das funções cognitivas de pessoas que 

apresentam processos demenciais (JUNIOR; SILVA, 2010; KUEIDER et al., 2012, 

ROBERT et al., 2014).  

Os serious games têm contribuído significativamente na reabilitação cognitiva, 

pois determinados aplicativos permitem ao usuário o aprendizado de informações 

que são vivenciadas no dia a dia (LUCIANO, BENERJEE; DEFANTI, 2009). 

Segundo Machado et al., (2011) o termo serious game é utilizado para identificar os 

jogos com um propósito específico, ou seja, que ultrapassam a ideia de 

entretenimento e que tem como objetivo a prevenção e reabilitação de doenças, 

sendo um importante recurso na área médica, podendo beneficiar tanto os pacientes 

quanto profissionais.  

Os serious games têm sido amplamente usados de forma inovadora em 

diversas áreas, como exemplo, educação, política e economia (Anderson et al., 

2009). A área da saúde tem sido uma das áreas que mais tem se beneficiado com 
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essa tecnologia (Machado et al., 2009), como por exemplo, na linha de simuladores - 

aparelhos para treinar a realização de cirurgia de escoliose (COTE et al., 2008).  

Nesse mesmo contexto, Soler et al., (2008) apresentaram um sistema que 

tinha por objetivo simular um aparelho de laparoscopia virtual, que permitia visualizar 

objetos numa visão tridimensional, buscando-se fazer com que o médico adquirisse 

destreza manual de alto nível, pois esse tipo de exame exige muita habilidade. Nos 

simuladores, as pinças usadas são representadas por dispositivos que proporcionam 

retorno tátil e comunicam ao computador os movimentos do usuário, permitindo ao 

usuário manipular os tecidos e conferir as consequências de suas ações. 

Para Thompson et al., (2008) o uso das novas tecnologias na área da 

computação voltada à saúde torna-se uma ferramenta importante no apoio a 

programas de reabilitação cognitiva, através da incorporação de softwares e games 

ao processo terapêutico. Além dos benefícios cognitivos advindos da estimulação 

por meio de recursos das tecnologias da informação, o aspecto lúdico serve de 

motivação e incentivo, favorecendo uma melhor adesão do paciente ao tratamento. 

Por meio da atividade lúdica que os jogos promovem, o indivíduo é capaz de 

raciocinar, tomar decisões, selecionar objetivos e transpor as vivências do mundo 

virtual para o real (THOMPSON et al., 2008). 

Jesus Neto (2009) e Pires (2013) acrescentam que o uso dos jogos 

computacionais não só ajuda na melhora das funções cognitivas, mas apresenta 

outro papel importante que é a inclusão do idoso no convívio familiar, inserindo-o em 

um contexto intergeracional, pela possibilidade de desenvolvimento das tarefas 

computacionais com parentes mais jovens.  

Segundo Jerônimo, Lima (2006), Albuquerque e Scalabrin (2007) o serious 

games tem sido um recurso terapêutico importante no processo de reabilitação 

cognitiva e os estudos nessa área apontam que as melhoras nas funções cognitivas 

refletem numa melhora no desempenho das AVD’s e AIVD’s, sobretudo porque 

através dos jogos os pacientes vivenciam situações do cotidiano. Nesse sentido, o 

uso do computador se mostra tão ou mais eficaz quanto os modelos de reabilitação 

cognitiva tradicionais. 

No que se refere especificamente aos jogos digitais, podemos dizer que os 

mesmos se classificam em skill games que são os jogos usados para auxiliar no 

desenvolvimento de habilidades físicas ou mentais, como coordenação motora, 

tempo de reação, tomada de decisão, entre outras. Por outro lado, os jogos de treino 



45 
 

 

são aqueles usados por empresas e organizações com o intuito de treinar os 

funcionários. Os jogos casuais por sua vez, são desenvolvidos com o intuito de 

entreter e relaxar, apesar de o usuário poder desenvolver, como efeito indireto do 

uso, alguma habilidade e adquirir conhecimento, ao utilizar estes jogos embora 

apresentem apenas finalidade lúdica (RANKINO; VARGAS, 2008).  

Já os serious games têm como objetivo ensinar algum conteúdo em contextos 

diversos para que esses possam posteriormente ser usados no dia-a-dia, sendo o 

foco principal não o entretenimento, apesar de estes também poderem ser 

divertidos. Existem ainda os jogos educacionais que são capazes de transmitir os 

mesmos conteúdos dos livros, sendo uma cópia aprimorada dos livros-textos. 

De acordo com Anderson et al., (2009) os serious games são distinguidos dos 

jogos de entretenimento pela sua finalidade. Dessa maneira não há um gênero 

específico para os serious games, podendo-se adotar qualquer tipo de gênero já 

estabelecido: jogos de aventura, ação, corrida, simulação, educacional, habilidade, 

treinamento, entre outros.  

Batista et al., (2012) ressaltam que os jogos digitais são bastante motivadores 

e amplamente utilizados no processo de estimulação cognitiva de idosos, pois 

apresentam um ambiente atraente e de muita interação, capacitando o usuário a 

manter o foco de sua atenção e a desenvolver habilidades, à medida que os níveis 

de dificuldade vão aumentando. A justificativa para essa atratividade no uso de jogos 

na terapia reside no fato de que os atos do jogador produzem uma consequência e 

isso permite analisar as escolhas e decisões. Essa autonomia gera no jogador 

motivação e prazer, que faz com que ele se interesse cada vez mais pelo jogo, o 

que acaba por produzir maior nível de estimulação cognitiva de maneira espontânea 

no paciente. 

Em resumo, pode-se dizer que através dos jogos digitais o paciente é capaz de 

trabalhar diversos aspectos cognitivos e motores, como os relacionados às 

atividades rotineiras, de trabalho e lazer. Neste sentido, o computador permite a 

complementação dos atendimentos tradicionais feitos na terapia ocupacional, o que 

traz grandes benefícios de forma geral no processo de reabilitação (OLIVEIRA, 

2007). 

Tomando como base essa prerrogativa, a seguir descreveremos alguns 

estudos que mostram a eficácia do uso do computador nas funções cognitivas, 

durante o processo de reabilitação. 
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2.5 Reabilitação Neurocognitiva e ferramentas computacionais: Estudos empíricos 

 

Opale et al., (2010) realizaram um estudo-piloto controlado e randomizado para 

avaliar o efeito de utilização da realidade virtual (RV) para o estímulo da memória de 

idosos. Quinze idosos participaram de um grupo experimental que recebeu 

treinamento com atividades de memória, composto por exercícios auditivos como, 

por exemplo, ouvir uma música de fundo. Nas sessões de RV, os idosos 

necessitavam navegar com um Joystick em caminhos que levavam à ativação de 

quadros de filmes audiovisuais, o que contempla as AVD’s, pois os participantes 

precisavam lembrar-se dos caminhos percorridos. Por outro lado, um grupo controle 

formado por 16 idosos não participou das sessões de RV, ou seja não realizou 

nenhum exercício cognitivo. A duração do estudo foi de 36 sessões por um período 

de 3 meses. Os resultados sugeriram que no grupo experimental houve uma 

melhora nas habilidades cognitivas gerais e, sobretudo na memória verbal, porém 

não foi observada nenhuma melhora nas AVD’s. Assim, os autores concluíram que o 

tratamento com RV melhorou apenas as habilidades cognitivas gerais e a memória 

verbal, não possuindo nenhuma influência no desempenho em AVD's. 

Cohen et al., (2009) desenvolveram o primeiro jogo terapêutico 

especificamente para a DA e realizaram uma pesquisa para testar os efeitos desse 

jogo em um programa interventivo. O estudo foi realizado com um único grupo 

formado por 33 pacientes com DA em fase moderada, que antes das intervenções 

foram avaliados pelo MEEM e por um questionário administrado aos seus familiares. 

As intervenções eram realizadas com a utilização de cartões de memória com fotos 

e a principal hipótese dos pesquisadores era de que o jogo teria influência sobre a 

qualidade de vida dos pacientes. Na reavaliação após 2 meses de intervenções 

semanais, observou-se um aumento no escore do MEEM de 18 para 20 pontos, bem 

como uma redução dos sinais de depressão e tristeza, melhorando assim a 

qualidade de vida do paciente e a interação com suas famílias. 

Em um estudo recente realizado por Anguera et al., (2013) idosos com idades 

entre 60 e 85 anos foram submetidos a um programa de estimulação cognitiva através 

de um jogo de vídeo game que recebeu o nome de "NeuroRacer", no qual o jogador 

poderia ter uma única tarefa cognitiva usando o vídeo game ou várias ao mesmo tempo. 

Após seis meses de treinamento contínuo com o jogo, os pesquisadores conseguiram 
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comprovar melhoras significativas nas habilidades cognitivas dos idosos, tais como a 

memória de trabalho e atenção.   

Um interessante trabalho relacionado à reabilitação cognitiva utilizando o 

computador como ferramenta terapêutica foi realizado por Hofmann et al., (2003), 

com 9 pacientes com DA e 9 pacientes saudáveis (grupo controle), durante um 

período de 4 semanas. Ao longo de doze sessões, os idosos receberam treinamento 

cognitivo usando um programa que continha tarefas relacionadas às AVD’s, tais 

como fazer compras e vestuário, sendo o seu desempenho avaliado por meio do 

número de erros apresentados nessas tarefas (exemplo: se fizeram o caminho 

errado nas compras, se usaram o tempo necessário etc). Após a intervenção, foram 

observados ganhos importantes nos participantes com DA, incluindo uma redução 

significativa de erros ao longo do tempo, além de uma melhora no desempenho das 

AVD’s. 

Uma pesquisa recente realizada por Mayas, Parmentier e Soledad Ballesteros,  

(2014) com 27 idosos que foram divididos em um grupo experimental (n=15), que 

participou de 20 sessões de 1 hora de treinamento com video-game, nas quais se 

apresentava jogos que envolviam a resolução de problemas, cálculo mental, tarefas 

de memória de trabalho e atenção e um grupo controle (n=12). Esse, por sua vez, 

não participou de nenhum tipo de atividade cognitiva induzida pelos pesquisadores. 

Os resultados evidenciaram uma redução significativa de distração e um aumento de 

alerta no grupo experimental, enquanto que nenhuma variação no grupo controle foi 

verificada. 

Almeida et al., (2012) realizaram um estudo de coorte com 5.506 homens cujas 

idades variaram entre 69 a 87 anos, que teve como objetivo avaliar se os homens 

idosos que usavam computadores tinham menor risco de desenvolver demência. Os 

participantes utilizaram atividades cognitivas usando o computador para desenvolver 

atividades de processamento de texto, jogos, de e-mail e outras. As intervenções 

aconteceram durante seis meses com dois encontros semanais, com duração de 1 

hora. Como resultado foi constatado que a taxa de risco (HR) de demência foi menor 

entre os usuários do computador do que entre os não-usuários (HR = 0,62, IC 95% = 

0,47-0,81. A demência pareceu diminuir com o aumento da frequência do uso do 

computador, sugerindo assim, que idosos que usam o computador apresentam 

menor risco de ter o diagnóstico de demência até 8,5 anos mais tarde do que 

aqueles que não usam o computador. 
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O trabalho realizado por Cipriani, Bianchetti e Trabucchi (2006) teve como 

objetivo analisar os resultados de um programa de treinamento cognitivo com 

exercícios no computador em pacientes com DA, em comparação com pacientes 

diagnosticados por transtorno cognitivo leve (TCL) e com um grupo controle 

composto por pacientes com diagnóstico de Atrofia de Múltiplos Sistemas (MSA) de 

controle. Cada paciente participou de dois programas de treinamento, realizados 

quatro dias por semana, durante seis semanas. Os pesquisadores encontraram 

como resultados no Grupo de DA uma significativa melhora na memória de curto e 

longo prazo, verbal e visual, enquanto que no grupo de TCL a melhora foi na 

memória de trabalho e aprendizagem psicomotora, diferentemente do grupo MSA, 

que não apresentou melhoras relevantes no programa.  

A pesquisa conduzida por Wilson et al., (2002) constituiu-se em um estudo de 

coorte longitudinal, desenvolvido ao longo de cinco anos e cujo objetivo principal era 

testar a hipótese de que indivíduos que participam com frequência de atividades 

cognitivas tem risco reduzido de desenvolver a DA. A amostra foi composta por 801 

idosos que eram freiras, sacerdotes ou padres sem diagnóstico de demência e com 

idades a partir de 65 anos. Durante a intervenção, os idosos participavam de 

atividades cognitivas de leitura de jornal ou revista, jogos como damas, carta, 

palavras cruzadas, quebra-cabeça, entre outros. Os resultados sugeriram que a 

participação em atividades cognitivas está associada a 47% menos probabilidade de 

desenvolver a DA, quando comparado a uma pessoa que não realiza atividades 

cognitivas. Esses resultados indicam que fazer atividades cognitivas frequentemente 

pode estar relacionado com a redução do risco de desenvolver DA, com a atividade 

cognitiva atuando como uma espécie de “protetor cerebral” das regiões relacionadas 

às funções cognitivas.   

O trabalho realizado por Boulay et al., (2011) envolvia a participação de  sete  

pacientes com DA nas fases leve e moderada, com idade média de 88 anos. As 

intervenções aconteceram durante 3 meses, com frequência de uma vez por 

semana e os pacientes participaram de atividades cognitivas, usando um jogo 

musical de videogame (Nintendo Wiimotion). Como resultado, os autores puderam 

constatar que houve uma redução dos níveis de ansiedade, melhora da atenção, 

memória de curto prazo, sugerindo assim, que os idosos que participam de 

atividades musicais regularmente podem, pelo menos, retardar o declínio das 

funções cognitivas, por meio da prática musical. 
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Com base na revisão de literatura feita anteriormente e a partir de uma busca 

em bases de dados sobre aplicativos para área de saúde, verificou-se que há uma 

deficiência de softwares voltados para área da doença de Alzheimer, e quando 

encontrados eram softwares genéricos, que não levavam em consideração 

informações pessoais do paciente, não permitindo a configuração para cada 

paciente e a possibilidade de usar estímulos (fotos, nomes, objetos pessoais, etc), 

que compõem o cotidiano do paciente.  

A partir dessa constatação houve a proposta de criação de um software 

inovador que fosse capaz de utilizar as informações do próprio paciente, ou seja, 

adaptado ao seu contexto sociocultural e familiar e que poderia ser atualizado 

constantemente. Para tanto, seria necessária a alimentação prévia de um banco de 

dados, a ser realizada pelo profissional que o estava atendendo, para que pudessem 

ser incluídas informações que compõem o universo cotidiano do paciente (rotinas, 

objetos, pessoas familiares, etc.), pois, como discutido anteriormente, em 

determinados estágios da doença, o paciente fica incapaz de identificar os familiares 

e até identificar a si próprio. 

A possibilidade de exploração de situações da rotina do paciente (banho, 

alimentação, vestuário, higiene pessoal, reconhecimento de figuras e faces) com o 

uso do jogo computacional torna o programa de reabilitação mais prazeroso e 

atrativo ao paciente, além de colocá-lo em situações nas quais ele precisa trabalhar 

aspectos que são essenciais à realização de suas atividades de vida diária, tais 

como atenção, cálculo, concentração, raciocínio, memória, entre outros.   

Neste sentido, o presente trabalho se propôs a desenvolver um tipo de 

ferramenta computacional personalizada, que difere dos jogos encontrados na 

literatura, e por meio da qual os usuários possam ser estimulados através de 

atividades que fazem parte do seu contexto de vida e de seu cotidiano. Além disso, 

essa ferramenta possibilita a construção de relatórios sobre o desempenho do 

paciente em cada tarefa ao longo do tempo, bem como a customização de 

diferentes níveis de dificuldade, a depender das características e nível de doença de 

cada paciente. 

A ciência cognitiva agrupa vários modelos e técnicas de diversas áreas do 

conhecimento como a Terapia Ocupacional, ciências da computação, psicologia, 

neurociência. Nesse sentido, o software foi desenvolvido utilizando uma abordagem 

interdisciplinar, através da agregação de conhecimentos das ciências da saúde, da 
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terapia ocupacional, da Psicologia e das Ciências da computação. As disciplinas 

envolvidas trouxeram contribuições específicas, embora voltadas à compreensão de 

um tema comum, caracterizando assim um trabalho de natureza interdisciplinar. O 

ganho científico do software apresentado neste trabalho vai além de ser uma 

ferramenta de apoio ao tratamento de DA, pois envolve a utilização de um ambiente 

interdisciplinar, que foi extremamente importante para o desenvolvimento do 

software.  

Um enfoque interdisciplinar proporciona uma visão mais abrangente sobre a 

realidade, estimulando as relações interpessoais e possibilitando trocas de diversas 

abordagens. Por isso, considera-se que a constituição de uma equipe formada por 

profissionais de diferentes áreas foi fundamental para o alcance dos objetivos 

propostos nessa dissertação. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar um serious game que auxilie na estimulação cognitiva de pacientes 

com doença de Alzheimer, nas fases leve a moderada. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

▪ Avaliar a aceitabilidade do jogo por pacientes com DA em fase leve ou moderada; 

▪ Analisar as percepções dos pacientes em relação ao uso do jogo; 

▪ Verificar a opinião de especialistas em tratamentos da DA sobre a pertinência de 

se utilizar o serious game na estimulação cognitiva; 

▪ Avaliar a usabilidade do software, a partir da perspectiva de profissionais da área 

de Engenharia da Computação. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Essa pesquisa se caracteriza como um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa e qualitativa para análise dos dados. Se enquadra em outros estudos de 

perspectiva pós positivista e pragmática, pois objetivou desenvolver um tipo de 

ferramenta computacional a ser utilizado na reabilitação neurocognitiva de pacientes 

com doença de Alzheimer, além de testar sua aceitabilidade por profissionais da 

área de saúde e pacientes com DA.  

O presente trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, conforme descrito a 

seguir. 

 

 

4.1 Etapas 

 

4.1.1 Etapa 1- Levantamento bibliográfico 

Nesta etapa, foi realizado um estudo detalhado sobre as principais funções 

cognitivas afetadas pela demência de Alzheimer, especialmente a memória, 

atenção, concentração e raciocínio lógico. Além disso, foi realizada uma revisão de 

literatura sobre os dispositivos tecnológicos voltados para pacientes com DA e 

outros tipos de demência, o que resultou na constatação de que na literatura existem 

jogos disponíveis com propósito de estimular as funções cognitivas, porém são jogos 

genéricos que não são individualizados, ou seja, que não levam em consideração 

informações próprias sobre a vida de cada paciente/ usuário.  

 

4.1.2 Etapa 2 - Construção do Serious Games 

A etapa de elaboração de uma serious games é bastante complexa, já que se 

trata de um jogo com finalidade específica. Além da computação, ainda requer o 

envolvimento de diversas áreas do conhecimento, por meio do qual os profissionais 

trabalham para alcançar um objetivo comum, fazendo-se, portanto, necessária a 

constituição de equipes interdisciplinares nesse processo (Machado et al, 2009). 

Mais especificamente, para construção do serious games foi imprescindível a 

constituição de uma equipe composta por uma terapeuta ocupacional, dois 
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estudantes de engenharia da computação, um psicólogo e um engenheiro de 

computação.  

A Engenharia de Software é uma técnica amplamente usada com êxito em 

projetos de software, sendo a área responsável pela organização, gerenciamento e 

coordenação de um projeto para elaboração de um software. O modelo de 

desenvolvimento em Cascata (ROYCE, 1970) foi o escolhido por se adaptar a 

proposta da pesquisa. A Figura 1 mostra o fluxograma do Modelo Cascata.  

 

Figura 1: Modelo Cascata (ROYCE, 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC, Jogos Computacionais para 
reabilitação cognitiva de pacientes com Doença de Alzheimer: projetos de documentos de requisito, 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, orientador- Ricardo Argenton Ramos, bolsista- 
Genisson Albuquerque, edital n. 11/2013. 
  

 

Trata-se de um modelo dividido em etapas, no qual somente após o término de 

cada fase, é possível prosseguir para a próxima, ou seja, apenas quando a primeira 

fase de desenvolvimento é completada, prossegue-se para a próxima fase, não 

havendo retorno para as anteriores. Esta característica diferencia o modelo em 

cascata de outros interativos, como o Modelo Espiral (BARRY; BOEHM, 1988).  

A primeira fase do modelo cascata é denominada de requisitos, que se 

constitui como uma fase muito importante e crítica do modelo, pois se ocorrer erros 

nessa fase os mesmos serão propagados para as demais fases, aumentando custos 

e obrigando o desenvolvedor a realizar “retrabalho”. Essa fase apresenta uma 

subárea extremamente importante da Engenharia de Software específica para este 

fim, chamada de Elicitação de Requisitos. No referido projeto esta fase foi 

fundamentada pelas informações coletadas pelo levantamento bibliográfico, sendo 
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que apenas após essa revisão foi elaborado um documento chamado de Documento 

de Requisitos, que consiste em descrever todos os requisitos funcionais e não 

funcionais para a elaboração do software. Os requisitos funcionais são pertinentes 

às funcionalidades obrigatórias no software, e os não funcionais referentes à 

arquitetura do software, como a escolha do banco de dados, plataforma (neste caso 

os tablets) e itens de segurança.  

A segunda fase do modelo é denominada Projeto e para o presente trabalho foi 

selecionado um modelo chamado de prototipação em papel, no qual todas as telas 

do software foram modeladas em folhas de A4, indicando suas funcionalidades 

(fazendo referência ao documento de requisitos), e ainda nesta etapa, modelado o 

fluxograma da aplicação (Figura 2). 

 

Figura 2: Fluxograma referente a etapa do projeto do aplicativo 

 

Fonte: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC, Jogos Computacionais para 
reabilitação cognitiva de pacientes com Doença de Alzheimer: projetos de documentos de requisito, 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, orientador- Ricardo Argenton Ramos, bolsista- 
Genisson Albuquerque, edital n. 11/2013. 

 

 

4.1.3 Etapa 3- Estudo piloto 

O software foi aplicado com profissionais e estudantes de engenharia da 

computação, seguido de um questionário estruturado de tipo Likert e semi- 

estruturado, com o objetivo de avaliar a usabilidade do jogo. Essa etapa foi 

considerada como um estudo piloto, sendo importante para o processo de 
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desenvolvimento do aplicativo, pois depois dela foram realizadas as implementações 

sugeridas pelos especialistas. 

 

4.1.4 Etapa 4- Aplicação do software 

Após o estudo piloto e realizados os ajustes sugeridos por profissionais e 

estudantes de engenharia da computação, o aplicativo foi apresentado a pacientes 

com DA nas fases leve a moderada e, após a aplicação de um questionário do tipo 

Likert. O aplicativo também foi apresentado aos profissionais da área da saúde 

(Geriatras e Terapeutas Ocupacionais) e depois da utilização foi aplicado um 

questionário. 

4.2 Amostra  

 

Para realização das etapas 3 e 4 foi constituída uma amostra por conveniência, 

composta por 30 pacientes com DA em fase leve e moderada (Grupo 1), 

profissionais da área da saúde com experiência no tratamento de DA (Grupo 2) e 

profissionais da área de computação (Grupo 3) conforme descrito a seguir: 

 

Grupo 1: Composto por 30 pacientes idosos com diagnóstico de Doença de 

Alzheimer nas fases de leve a moderada que recebiam atendimento domiciliar da 

pesquisadora nas cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Os critérios de inclusão 

utilizados nesse grupo foram a presença de déficits cognitivos associados à 

Demência de Alzheimer nas fases leve a moderada e que estavam fazendo uso de 

medicamentos anticolinesterásicos há mais de três meses, na época da realização 

do estudo. Os critérios de exclusão foram os pacientes que apresentem quadro de 

déficits cognitivos associados à outras demências, ou que apresentaram quadro 

compatível com a Demência de Alzheimer na fase grave, e idosos com quadros 

relacionados a transtornos psiquiátricos graves, tais como esquizofrenia e transtorno 

bipolar.  

 

Grupo 2: Neste grupo pertenciam os 34 profissionais da área da saúde que 

atendiam pacientes com DA nas cidades de Petrolina e Recife. Foram usados como 

critérios de inclusão ser Médico geriatra ou Terapeuta ocupacional, com pelo menos 

anos três anos de experiência no tratamento da Doença de Alzheimer; e como 
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critérios de exclusão foram os profissionais de outras especialidades e que não 

fazem atendimentos a pacientes com Alzheimer. 

 

Grupo 3: O grupo 3 foi composto por professores e estudantes da área de 

Engenharia da Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O 

critério de inclusão para selecionar os participantes foi ter experiência em projetos, 

avaliação ou desenvolvimento de Interface e Experiência no uso de Interfaces para 

dispositivos móveis de pelo menos 6 meses, e como critério de exclusão ter menos 

de 6 meses de experiência em projetos, avaliação ou desenvolvimento de Interface, 

e no uso de interfaces para dispositivos móveis. 

 

4.3 Instrumentos  

 

 

O principal instrumento deste estudo foi um Jogo do tipo serious game, 

desenvolvido para ser utilizado em tablets e composto por cinco aplicativos que 

objetivam estimular diferentes funções cognitivas do paciente com DA. Durante o 

processo de elaboração do aplicativo, a equipe interdisciplinar decidiu por nomear o 

jogo SIM (Software to improve the Memory). Apesar da utilização do software 

estimular diversas funções cognitivas, a memória é a função mais beneficiada e a 

mais é afetada na doença, por isso essa ênfase na memória.  

O SIM é composto por dois ambientes, o do administrador e do jogador. O 

ambiente do jogador consiste de cinco jogos com diferentes atividades específicas 

para estimular as seguintes funções cognitivas: atenção, memória recente, 

percepção visual, orientação temporal e espacial, linguagem, entre outros, os quais 

passamos a descrever a seguir: 

 

▪ Jogo da sequência: composto por tarefas que contemplam principalmente as 

Atividades de Vida Diária. São apresentadas lacunas, as quais o jogador deverá 

completar. 

▪ Jogo Atividades do dia a dia: corresponde a várias situações do cotidiano onde o 

jogador deverá selecionar deverá selecionar entre as imagens mostradas na tela, as 

que correspondem ao que está sendo solicitado. 
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▪ Jogo “Qual é a mudança?”: neste jogo o jogador deverá memorizar as imagens que 

aparecem na tela e na tela seguinte essas imagens estarão mudadas e o jogador 

deverá ser capaz de identificar as mudanças. 

▪ Jogo Árvore familiar: o jogador deverá selecionar as imagens das pessoas que se 

adéquam ao que está sendo solicitado no quadrado “vínculo familiar”. 

▪ Jogo da memória: o objetivo é formar pares de figuras iguais e o jogador terá que 

memorizar a localização das imagens e encontrar os pares iguais.  

 

Para avaliação da aceitabilidade do software foram desenvolvidos três 

questionários, sendo um para cada grupo que compôs a amostra nas etapas 3 e 4 

(pacientes, profissionais da saúde e profissionais da computação). Além disso, 

foram utilizados os seguintes testes neuropsicológicos para avaliação dos pacientes 

com Alzheimer: o Mini Exame do Estado Mental - MEEM (FOLSTEIN et al.,1975) 

(ANEXO 1), a Clinical Demetia Ratin - CDR (MAIA et al., 2006) (ANEXO 2) e a 

Escala de Funcionalidade Índice de Katz (KATZ, 1963) (ANEXO 3). O questionário 

dos pacientes foi composto por 10 questões que deveriam ser respondidas através 

do uso de escalas do tipo Likert com cinco graus. As questões contemplavam 

aspectos relacionados à qualidade e tamanho das imagens, se o software poderia 

ajudar na estimulação da memória, facilidade de compreensão e utilização dos 

jogos, nível de dificuldade e tempo de aplicação. Ademais, algumas questões 

estavam relacionadas ao nível de motivação do usuário para utilizar o software. 

O questionário dos profissionais da saúde teve como objetivo avaliar se os 

mesmos consideram que o jogo seria capaz de estimular as funções cognitivas de 

pacientes com a doença de Alzheimer. O instrumento foi composto por 20 questões 

que deveriam ser respondidas através do uso de escalas do tipo Likert com cinco 

graus. As questões estavam relacionadas à qualidade e tamanho das imagens, 

compreensão e tempo de aplicação do software, em que medida o uso do software 

poderia contribuir para estimular a memória de pacientes com DA nas fases leve e 

moderada, bem como para o estímulo das Atividades da Vida Diária. Alguns itens do 

questionário avaliavam também a disponibilidade dos profissionais para recomendar 

a utilização do software para reabilitação de pacientes com doença de Alzheimer. 

Para os profissionais da engenharia da computação (alunos e professores) foi 

utilizado um questionário com o objetivo de avaliar a usabilidade do software. As 

questões referiam-se a consistência e padronização nas ações relacionadas a 
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inclusão de um novo jogador, se tem informações desnecessárias e/ou irrelevantes, 

entre outras. 

O MEEM é a escala mais utilizada para rastreamento de demências, sendo 

usada para detecção e acompanhamento da evolução de alterações cognitivas, bem 

como para o monitoramento da eficácia dos tratamentos, é composto por várias 

questões as quais objetivam avaliar diferentes funções cognitivas como Orientação 

Temporal, Orientação Espacial, Memória Imediata, Atenção e Cálculo, Memória de 

Evocação e Linguagem. O escore do MEEM pode variar de zero até 30 pontos 

(VALLE et al., 2009). Em relação a pontuação no MEEM, esta foi feita em função da 

escolaridade para estabelecimento de pontos de corte diferenciados (BRUCKI et al., 

2003): 20 pontos para analfabetos, 25 para aqueles com escolaridade entre 1 e 4 

anos, 26 para pacientes com escolaridade entre 5 e 8 anos, 28 para escolaridade 

entre 9 e 11 anos e 29 para aqueles com mais de 11 anos de escolaridade. 

O índice de Katz é um instrumento de avaliação funcional amplamente 

utilizado com idosos, tanto em nível nacional quanto internacional. No índice de Katz 

são avaliados o nível de independência do indivíduo no desempenho das Atividades 

de Vida Diária (AVD’s) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s). Esse 

instrumento é composto por seis AVD’s (tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, 

locomoção, continência e alimentação e sete AIVD’s (telefone, locomoção fora de 

casa, compras, preparar comidas, trabalho doméstico, medicação e dinheiro) 

(DUARTE et al., 2007). 

A CDR é uma escala bastante utilizada para avaliar a gravidade do quadro 

demencial, avaliando-se a fase da demência na qual o paciente se encontra (leve, 

moderada ou grave). A CDR analisa o nível de comprometimento da memória, 

orientação, juízo, resolução de problemas, assuntos comunitários, atividades 

domésticas, hobbies e cuidado pessoal, por meio de escalas com cinco graus 

(OLIVEIRA; BARROS; SOUZA, 2008). 

 

 

4.4 Materiais  

 

Os materiais utilizados foram um Tablet Samsung Galaxy, tab 2 tamanho 

10.1, com câmera de 3MP, Android 4.0 com 16 GB de memória RAM, para aplicação 

do software para os pacientes, profissionais, professores e estudantes de 
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engenharia da computação. Para a aplicação dos questionários estruturados e semi-

estruturados foram necessárias cinco Resmas de papel ofício A4. A construção da 

dissertação, bem como a revisão de literatura foram através de um notebook da 

marca Dell com processador IntelPentium, 1,8Ghz e memória de 500 GB.  

 

 

4.5 Coleta de dados  

 

Realizou-se um contato prévio com as famílias dos pacientes que leram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta aconteceu no 

domicílio dos idosos, que residiam nas cidades de Petrolina- PE e Juazeiro- BA. Os 

idosos foram submetidos a testes neuropsicológicos – MEEM e CDR, e a 

funcionalidade- Índice Katz. Em seguida, jogaram os 5 aplicativos que o software 

contempla. Posteriormente responderam a um questionário estruturado com 

questões relativas à qualidade e usabilidade do jogo (APÊNDICE 1). 

Da mesma maneira, foi feito um contato prévio com os alunos e professores de 

Engenharia da Computação e a coleta aconteceu nas salas de aula e no colegiado 

de Engenharia da computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

no campus Juazeiro-BA. O avaliador usou o software e após o uso respondeu um 

questionário estruturado e semi-estruturado (APÊNDICE 2) com questões referentes 

à usabilidade do software e aplicabilidade do mesmo para reabilitação cognitiva de 

pacientes com DA nas fases leve e moderada.  

Tal como com os grupos anteriores, os profissionais da área da saúde 

utilizaram o aplicativo e após isso responderam um questionário (APÊNDICE 3). 

Antes da realização dos testes a pesquisadora explicava a pesquisa e convidava os 

participantes para, voluntariamente, participar da pesquisa através da leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE 4). 

Os dados dos profissionais foram colhidos em clínicas e/ou consultórios onde os 

profissionais trabalhavam. 

A utilização do aplicativo SIM se dava com um tablet que continha esse 

programa instalado. A pesquisadora mostrava o funcionamento do equipamento e 

em seguida deixava o participante a vontade para jogar, sem determinação de um 

tempo máximo.  

 



60 
 

 

 

4.6 Análise dos dados 

 

As respostas aos questionários foram analisadas por meio do uso de 

estatística descritiva e da utilização de testes inferenciais como o Qui-quadrado e o 

teste de Kruskal-Wallis. Os dados qualitativos, por sua vez, foram categorizados por 

meio da análise de dois juízes, aplicando-se como critério de aceitabilidade para as 

categorias o nível mínimo de 80% de concordância entre as categorizações 

realizadas. As análises quantitativas foram realizadas com o auxílio do software 

SPSS, versão 16.0. 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Antes do desenvolvimento das etapas 3 e 4, a pesquisa foi avaliada e aprovada 

pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (CEDEP), sob protocolo nº 0004/181113 

CEDEP/UNIVASF (ANEXO 4). 

O responsável direto pelo idoso foi informado verbalmente acerca do estudo, 

sendo solicitada a permissão espontânea para sua realização, de modo que, caso 

aceitassem participar, os mesmos assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido Todas as etapas desta pesquisa seguiram os preceitos e exigências da 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Desenvolvimento do SIM 

 

O principal resultado desse trabalho foi à construção de um serious game 

denominado SIM (Software to improve Memory) que foi desenvolvido nas linguagens 

HTML5, CSS3 e JavaScript, podendo ser rodado através dos sistemas operacionais 

Android, iOS e Windows, além de permitir migração para a plataforma WEB.  

O aplicativo é composto por cinco jogos que foram criteriosamente estudados 

em relação às suas características essenciais e que tivessem potencial para 

estimular as funções cognitivas dos pacientes com DA nas fases leve a moderada. 

Os jogos deveriam levar em consideração a possibilidade de personalização do 

software, ou seja, o uso de informações próprias do paciente e de seus familiares 

para configuração dos níveis de dificuldade e tarefa. Além disso, o fato do jogo 

poder ser atualizado constantemente, bastando para isso realizar o cadastro no 

banco de dados, além de apresentar praticidade de utilização, podendo ser indicado 

para uso no âmbito hospitalar, domiciliar e ambulatorial. 

Apresentação do SIM, o aplicativo é composto por dois ambientes. 

Telas do administrador 

 1. Inicial de cadastro do aplicativo 

 2. Ambiente do administrador (cadastro da família) 

 3. Cadastro dos objetos (personalizar jogos) 

 4. Calibragem do nível de dificuldade dos jogos 

 5. Relatório de evolução  
 

      Telas do usuário 

 1. Jogos disponíveis no aplicativo (seleção dos jogos) 

 2. Jogo da sequência  

 3. Jogo de atividades do dia a dia 

 4. Jogo “Qual é a mudança?” 

 5. Jogo da árvore familiar 

 6. Jogo da memória 
 

Na tela inicial (Figura 3) é possível cadastrar os dados pessoais do paciente 

(incluindo e-mail) e a partir daí criar um usuário de acesso ao sistema. Este cadastro 
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é feito no ambiente administrador, pelo terapeuta que está desenvolvendo a 

reabilitação funcional do paciente e sua função é auxiliar o terapeuta no 

acompanhamento da evolução do paciente a cada jogada, bem como estabelecer 

um tipo de acompanhamento à distância da utilização do software pelo paciente fora 

da clínica. 

Figura 3: Tela inicial de cadastro do aplicativo  

 
Fonte: Dados da autora. 
 

A segunda tela do ambiente do administrador é composta por dados da família 

do paciente, conforme Figura 4, cabendo ao terapeuta ocupacional cadastrar fotos 

da família e também dados como nome de familiares, pois cada jogo é 

personalizado para o jogador. 
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              Figura 4: Tela do ambiente do administrador – cadastro da família 

 

 
Fonte: Dados da autora. 
       

 Na terceira tela (figura 5) o paciente pode realizar diferentes tarefas, sempre 

associadas a atividades que promovam a estimulação das funções cognitivas. Aqui o 

terapeuta pode cadastrar diversos jogos e elaborada várias atividades personalizadas 

para cada usuário.  

                                  Figura 5: Tela de cadastro de objetos  

 

 

Fonte: Dados da autora. 
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A tela chamada “opções” permite a calibragem do nível de dificuldade de cada 

jogo, aumentando ou diminuindo a quantidade de elementos distratores (Figura 

6) nas telas dos jogos, ou ainda utilizar fotos de pessoas mais próximas ou não 

do jogador, adequando, dessa maneira, o nível de dificuldade ao perfil cognitivo 

de cada paciente.  

Figura 6: Tela de Calibragem do nível de dificuldade dos jogos  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fonte: Dados da autora. 
 
 

Ainda no ambiente do Administrador, o terapeuta tem acesso a uma tela que 

produz um relatório consolidado sobre a pontuação obtida pelo paciente, 

quantidades de partidas jogadas, desistências, tempo total e tempo médio após a 

conclusão das atividades. A produção desse relatório possibilita uma avaliação em 

tempo real do desempenho do usuário e da possível evolução da demência, 

servindo como uma ferramenta de apoio para que o profissional identifique em qual 

área cognitiva o paciente precisa ser mais estimulado, além de lhe possibilitar a 

elaboração e alteração de seu plano de intervenção. Vale ressaltar que o Terapeuta 

pode acompanhar em qualquer lugar que esteja, pois o relatório de utilização do 

aplicativo pelo paciente é enviado por e-mail (Figura 7). 
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Figura 7: Relatório de evolução do paciente na tela do administrador 

 

Fonte: Dados da autora. 
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A Figura 8 mostra a tela do aplicativo em que são exibidos os jogos disponíveis  

no aplicativo. 

 

                           Figura 8: Jogos disponíveis no aplicativo 

 

           Fonte: Dados da autora. 

 
 

        Outra configuração importante neste aplicativo é a opção de não mostrar 

ao paciente a pontuação obtida, pois alguns pacientes sentem-se 

desestimulados quando veem que errou, ao invés de mostrar o erro aparece 

“você selecionou”, mas “o esperado era”. Além disso, é possível ver também a 

mensagem de incentivo aparecendo um troféu sempre a quem a resposta for 

certa, conforme Figura 9. 
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Figura 9: Imagem de incentivo após cada acerto. 

  

 

     Fonte: Dados da autora. 
 
 

5.1.1. Ambiente do usuário: Jogo da Sequência 

O jogo da sequência é composto por tarefas que busca estimular, principalmente, 

as Atividades de Vida Diária. Inicialmente, o usuário deve prestar atenção nas 

atividades que estão sendo apresentadas e pensar em como as pessoas fazem 

para realizá-las no seu dia a dia, ordenando corretamente a sequência de figuras 

que descrevem as etapas envolvidas em cada AVD. Para tanto, são apresentadas 

lacunas que deverão ser preenchidas, arrastando-se as imagens correspondentes 

ao que é demandado (exemplo: “Quais são as etapas que uma pessoa deve seguir, 

quando vai escovar os dentes?”). Tais procedimentos deverão seguir uma lógica, 

podendo haver elementos (imagens) distratores ou não no cenário apresentado. 

Além disso, haverá situações em que o usuário será solicitado a colocar em 

sequência eventos ou datas comemorativas, de acordo com a época do ano em que 

elas acontecem (exemplo: Natal, Ano Novo e Carnaval) (Figura 10). 
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                                      Figura 10: Jogo da Sequência 
        . 
 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

5.1.2. Jogo Atividades do dia a dia 

      Nesta atividade, o jogador deverá selecionar entre as imagens mostradas na 

tela, as que correspondem ao que está sendo solicitado (exemplo: o mês que 

representa o Natal, o que podemos usar durante o verão, inverno, etc) (Figura 11) 
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Figura 11: Jogo Atividades do dia a dia 

 

 
          Fonte: Dados da autora 
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Fonte: Dados da autora. 

5.1.3. Jogo “Qual é a Mudança?”  

 

Nessa atividade, são apresentadas imagens na tela e o jogador deverá 

memorizar cada uma para que na tela subsequente identifique quais daquelas 

foram modificadas (não pertenciam à primeira tela, ou sofreram algum tipo de 

alteração) (Figura 12). 

 
 
 
                       Figura 12 : Jogo “Qual é a Mudança?” 

A 

B 
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5.1.4. Jogo da Árvore Familiar 

               

           No jogo da árvore familiar o jogador deverá selecionar imagens de pessoas que 

correspondem ao que está sendo solicitado no item “vinculo familiar”, que está 

relacionado ao parentesco do próprio usuário (exemplo: o quadrado vazio com a 

palavra “irmão” deverá ser preenchido com a imagem do irmão do paciente, que irá 

aparecer entre as fotos de outras pessoas). Depois que todos os quadrados estiverem 

preenchidos, o paciente deve acionar o botão “confirmar”, para ver o resultado e 

confirmar se a árvore familiar está corretamente estruturada, a partir das informações 

inicialmente fornecidas por ele próprio e seus familiares, durante a etapa de 

anamnese e personalização do SIM. Diferentemente das outras atividades, no Jogo 

da Árvore Familiar não existem distratores e o banco de dados deverá ser alimentado 

com dados da família do paciente (Figura 13) 

 

                              

                                       Figura 13: Jogo Árvore Familiar 

 

 

Fonte: Dados da autora 
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5.1.5. Joga da Memória 

 

Esse jogo corresponde ao Jogo da memória tradicional, cujo objetivo é formar 

pares de figuras iguais, a partir da memorização dos locais originais das imagens. O 

segredo para vencer o jogo da memória é sempre memorizar a localização das 

cartas que já foram viradas, e só depois encontrar aquelas que formam os seus 

pares. Para iniciar o usuário pode tocar em qualquer uma das figuras e depois 

prosseguir virando as cartas, até que todos os pares estejam formados. O 

diferencial dessa versão do jogo presente no SIM é que pode-se usar fotos da 

família do paciente e fotos do próprio paciente, além de imagens de seus objetos 

pessoais. Alternativamente, o Jogo da memória do SIM pode ser configurado para 

utilização de imagens de um banco genérico (sem vínculo com o paciente) (Figura 

14). 
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Nas cinco telas dos jogos aparece o ícone “ajuda” onde o paciente poderá ler as 

instruções de cada jogo.  

 

5.2 Avaliação do aplicativo pelos pacientes 

 

Participaram da pesquisa 30 pacientes com DA, com idades variando de 57 a 

88 (m= 74, 77; d.p= 7,186). Dos 30 pacientes, 10 (33,3%) eram do sexo masculino e 

20 (67%) eram do sexo Feminino, distribuídos quanto à fase da doença (leve ou 

moderada). Observa-se que 20 (66,7%) são categorizados como fase leve e 10 (33, 

3%) como fase moderada (Tabela 1). 

Figura 14: Jogo da Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A) Instruções para o início do “Joga da Memória”; B) Tela do jogo “Joga da Memória” 

Fonte: Dados da autora. 

A 

B 
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Tabela 1: Número de Pacientes com Doença de Alzheimer nas fases leve a moderada 

 

Fase da Doença de 
Alzheimer 

Sexo 

Feminino (n) Masculino (n) 

Leve 15 5 

Moderada 6 4 
 

Fonte: Dados da autora 

 

Ao considerar o desempenho na CDR, 20 (66,7%) idosos foram classificados 

como CDR 1,0 demência leve e 10 (33,3%) como CDR 2 demência moderada.  

Idade em função do sexo, a idade média dos participantes era de 57 a 88 

sendo que os participantes do sexo Masculino tinham média de 72, 50 (d.p=7, 605), 

enquanto os pacientes do sexo Feminino apresentaram média de 75,90 (d.p=6, 

882).  

Quanto ao nível de escolaridade três não eram alfabetizados, 12 possuíam o 

ensino fundamental I, seis o fundamental II enquanto três tinham o ensino médio, 

cinco, nível superior e apenas um com pós-graduação. 

Em relação aos resultados da pontuação do MEEM, em função da escolaridade 

a avaliação foi realizada com pontos de corte diferenciados segundo o nível de 

instrução (20 pontos para analfabetos, 25 para aqueles com escolaridade entre 1 e 4 

anos , 26 para pacientes com escolaridade entre 5 e 8 anos, 28 para escolaridade 

entre 9 e 11 anos e 29 para aqueles com mais de 11 anos) (BRUCKI, et al., 2003) . 

Observa-se que todos os pacientes pontuaram abaixo do ponte de corte.  

O resultado do MEEM em relação ao sexo, o sexo masculino correspondeu a 

média de18, 50 (d.p= 6, 502) enquanto que o sexo feminino obteve média de 17,80 

(d.p=4,238).  

A análise de variância não paramétrica (Teste de Kruskal-Wallis) demonstrou 

que não houve diferenças significativas (p> 0, 005) entre homens e mulheres. 

No que concerne ao nível de independência funcional avaliado pelo índice de 

Katz nas AVD’s observou-se que existe diferença significativa quanto ao grau de 

dependência demonstrada pelo instrumento em relação à fase da doença – leve ou 

moderada ( χ 2 = 30,00; g.l.= 3; p < 0,001), de modo que as pessoas com grau leve 

obtiveram escores menores de dependência e aqueles com grau moderado 
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pontuaram mais, em três funções de dependência (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Atividades da Vida Diária conforme as fases da doença utilizando a escala de 
Katz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da autora 

 

No que se refere às AIVD’s, o teste de Qui-quadrado também demonstrou 

haver uma maior prevalência de pacientes com menor nível de independência entre 

os pacientes com nível moderado da doença ( χ 2 = 30,00; g.l.= 3; p < 0,001) (Gráfico 

2)  

 

Gráfico 2: Atividades Instrumentais da Vida Diária conforme as fases da doença utilizando a 
escala de Lawton  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da autora 

 

Em seguida, buscou-se avaliar se houve relação entre os valores das AVD’s e 

AIVD’s e o sexo dos pacientes. Quanto às AVDs, não houve relação com o sexo 

( χ 2 = 3,227; g.l.=3; p=0,358). Do mesmo modo, não houve relação entre o sexo dos 

participantes e os escores usados na avaliação da AIVDs ( χ 2 = 5,337; g.l.= 3; 

p=0,149). 

 Dos pacientes avaliados, 45,56% tinham demência grave, 25,56% moderada e 
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28,9% leve. A avaliação funcional foi realizada por três testes (Índice de Katz, Índice 

de Lawton–Brody e Pfeffer). Os resultados do estudo mostraram diferença 

estatisticamente significativa entre o desempenho dos idosos com os três diferentes 

níveis de gravidade da demência, em todos os instrumentos aplicados, no sentido de 

que quanto mais grave a fase da demência maior dependência em todas as AVD’s e 

AIVD’s.  

No que se refere às respostas dos participantes no instrumento de avaliação do 

aplicativo SIM, destaca-se que, numa escala de 1 a 5, os participantes pontuaram 

próximo de 5 em todos as questões, conforme demonstra o Gráfico 3:  

 

Gráfico 3: Média da Avaliação do Jogo  pelos pacientes  

 
 

 
 
 
Fonte: Dados da autora 

 

 

Quando perguntado aos pacientes se os mesmos pretendiam continuar 

jogando o SIM, mesmo após o fim da pesquisa, dos 30 pacientes um respondeu 

talvez (3,3%), um não sei (3,3%) e 28 pretendiam continuar jogando mesmo como 

término da pesquisa (93,3%). A diferença entre as respostas dos pacientes quanto à 

disposição de continuar o uso após término da pesquisa foi estatisticamente 

significativa, diferente da distribuição que ocorreria caso eles tivessem respondido 

aleatoriamente ( χ 2 = 48,60; g.l= 2; p= 0,000) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Opinião dos pacientes sobre a continuidade do jogo 

 
 
Fonte: Dados da autora 

 

 

5.3. Avaliação do SIM pelos profissionais da área da saúde 

 

Quando perguntado aos profissionais se os mesmos tinham experiência no uso 

de tecnologias para o tratamento com DA, 29 (85,3%) responderam que sim, 

enquanto cinco (14,7%) relataram que não tinham experiência nenhuma. Mais 

especificamente, os médicos tinham em média 11,28 (d.p.= 8,943) anos de 

experiência e os Terapeutas Ocupacionais tinham em média 8,38 (d.p.= 2,918) anos.  

No que concerne aos aspectos relacionados à funcionalidade do jogo e sua 

utilidade no tratamento de DA as avaliações destes aspectos foram favoráveis 

(médias acima de 3, numa escala de 1 a 5), conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Avaliação do aplicativo SIM pelos profissionais de saúde 

 

Itens de Avaliação Pontuação Média Desvio Padrão (d.p.) 

Qualidade das imagens 3,88 1,008 

Tamanho das imagens 3,26 1,214 

Nível de dificuldade das tarefas 
3,32 0,589 

Tempo de aplicação 3,65 0,774 

Objetos atividade da AVD 4,18 0,968 

Compreensão sobre uso do aplicativo 4,32 0,806 

Caráter lúdico do jogo 4,32 0,727 
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Classificação geral do software 4,59 0,657 

 
Fonte: Dados da autora 

 

Em relação a avaliação da qualidade do software pelos profissionais da 

saúde, a mesma foi positiva, considerando que numa escala de 0 a 5 todos 

pontuaram acima de 3 (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Média de recomendação do software SIM pelos profissionais de saúde  
 

 
 
Fonte: Dados da autora 

 

 
Em relação a possível recomendação do software para o tratamento da DA, a 

média de avaliação pelos profissionais foi acima de 4  numa escala de 0 a 5 (4,2 e 

d.p. = 0,66). 

Vale destacar, ainda, que no questionário aplicado aos profissionais havia uma 

questão aberta na qual os participantes eram convidados a escrever sobre os 

aspectos positivos ou negativos do aplicativo. As respostas a esta questão foram 

agrupadas a posteriori em seis categorias, as quais são apresentadas a seguir.  

 

I- Elogios ao jogo: nessa categoria 12 profissionais apontaram que o software é 

muito interativo, sendo excelente por ser personalizado, como também por 

gerar o relatório de acompanhamento da evolução do paciente. Destacaram 
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ainda que as ferramentas estão essenciais para o tratamento da Doença de 

Alzheimer, acrescentando ainda que o software é adequado para o público que 

se destina. 

II- Imagens: agrupam-se nesta categoria as 20 respostas relativas às imagens 

expostas no jogo, destacando-se que as mesmas poderiam ser maiores e com 

uma melhor qualidade. 

III- Instruções: no que se refere às instruções fornecidas durante o jogo, dois 

profissionais enfatizaram que as mesmas deveriam ser em forma de tópicos, 

diminuindo-se o texto e também aumentando-se o tamanho das fontes. 

IV- Interface: nove profissionais ressaltaram que a interface é excelente, mas 

sugeriram trocar o botão “Reiniciar” por “Próximo” ou “Seguir”. Além disso, que 

quando o paciente acertasse não deveria aparecer um troféu e sim um “V” e 

quando finalizar a atividade mudar o botão “Próximo” por “Continuar” ou 

“Conferir”. Os profissionais sugeriram ainda que as páginas dos jogos deveriam 

ser mais limpas, sem imagens de fundo e mais dinâmica. 

V- Jogos: quatro profissionais sugeriram que os jogos deveriam ser separados por 

fases leve e moderada, como também seria relevante abranger outras áreas 

além das visuo-espaciais. Também julgaram importante no jogo de associação 

colocar o nome das pessoas/ familiares e no jogo da memória mostrar erros e 

acertos das tentativas. 

VI- Outros: seis profissionais acrescentaram que as atividades propostas no 

software deveriam está relacionadas com os testes neuropsicológicos, com a 

implementação dos pontos de corte usados para avaliação em cada teste. 

Apontaram também que o cuidador deveria receber o relatório do paciente e 

que deveria haver uma atividade teste antes do início do jogo, assim como 

também melhorar o parâmetro para medição do nível de dificuldade dos jogos. 

No que se refere ao relatório, este deveria gerar mais informações para os 

profissionais. 

 

 A inclusão dessas análises qualitativas possibilitou identificar aspectos do SIM 

que podem ser aperfeiçoados nas próximas versões, de maneira que o jogo possa 

se tornar mais atrativo e funcional, contribuindo de forma relevante para o tratamento 

de pacientes com demência como também sendo ampliado para outros indivíduos 

que apresentem déficits cognitivos que não estejam relacionado a DA. 
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5.4. Avaliação do SIM pelos profissionais e estudantes da área de Engenharia da 

Computação 

 

Nos 15 itens de avaliação em escala Likert (pontuados de 1 a 5) referentes a 

usabilidade do aplicativo, observa-se na tabela abaixo que as avaliações são 

positivas, demonstrando que o SIM apresenta uma boa usabilidade estando 

adequado para o público a que se destina e que poderá contribuir para estimulação 

das funções cognitivas de pacientes com DA. 

 

Tabela 3: Avaliação do SIM pelos profissionais e estudantes da área de Engenharia da 
Computação utilizando a escala Likert 

 

Itens de Avaliação Pontuação Média d.p; 

Acho que gostaria de jogar esse jogo com 

frequência 

3,14 1,57 

*Achei o jogo desnecessariamente complexo  1,43 1,13 

Achei o jogo fácil de usar 4,57 535 

*Achei que seria necessária a ajuda de um 

especialista para usar este jogo 

1,29 0,48 

As funcionalidades deste jogo estavam bem 

integradas 

3,86 1,34 

*Achei este jogo muito inconsistente 1,29 0,48 

Imagino que a maioria das pessoas aprenderia a 

usar este jogo rapidamente 

5,00 0,00 

*Achei o jogo muito complicado de usar  1,14 0,37 

Me senti muito confiante para usar este jogo 4,86 0,37 

*Eu preciso aprender um monte de coisas antes de 

continuar a usar este jogo 

1,00 0,00 

Eu me senti confortável com este jogo 4,43 0,78 

Foi fácil encontrar a informação que eu precisava 4,00 1,15 

Eu gostei de usar a interface deste jogo 4,14 0,690 

A interface do jogo é agradável 4,29 0,75 

A organização de informações na tela do jogo é 

clara 

4,29 0,48 

 

Fonte: Dados da pesquisadora 
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Outra parte importante da avaliação da usabilidade do aplicativo foi julgada 

através de questões abertas respondidas pelos profissionais e estudantes da área 

de Engenharia da Computação. A primeira questão estava relacionada à Tarefa 1 

(Apêndice 3) do SIM questionando-se sobre a consistência e padronização  nas 

ações relacionadas a Inclusão de um novo Jogador. Nessa questão, sete 

profissionais responderam que o jogo apresenta as informações básicas necessárias 

para cadastro, porém houve uma ressalva para que a inserção da data de 

nascimento fosse feita com entrada pelo teclado. Os participantes desse grupo 

acrescentaram ainda que o jogo é consistente, no entanto poderia ser mais simples. 

Sugeriram também retirar a música de fundo, pontuando que seria interessante um 

áudio apenas para o toque (seleção de resposta) e para quando ocorresse um 

acerto. Acrescentaram ainda que a interface é agradável e clara e que as 

informações são consistentes, havendo uma padronização na interface.  

Na segunda questão, quando perguntados sobre os objetos e ações sempre 

visíveis nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Jogador, cinco responderam 

que os campos estariam bem definidos e objetivos também. Um profissional achou 

que o “Editar usuário” não está visível. Outro profissional ressaltou que poderia 

simplificar algumas coisas, como por exemplo, a data de nascimento, um padrão 

para adicionar paciente e familiares.  

No que se refere a terceira questão, quando perguntado aos profissionais se 

o jogo tem informações desnecessárias e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas a 

Inclusão de um novo Jogador, cinco responderam que, considerando o objetivo do 

jogo, todas as informações solicitadas são realmente necessárias e relevantes. Um 

profissional apontou que o e-mail poderia ser substituído pelo telefone do terapeuta, 

porque muitas pessoas costumam não ler. Um participante destacou como ponto 

negativo o tamanho dos ícones, sugerindo que estes poderiam ser maiores. 

 Na primeira questão relativa a tarefa 2 (Apêndice 3), quando perguntado aos 

profissionais se o jogo SIM tem consistência e padronização nas ações relacionadas 

a Inclusão de um novo Familiar, cinco dos entrevistados responderam que Sim, o 

jogo apresenta de forma clara o que se pede. Dois profissionais ressaltaram que os 

ícones que acompanham a foto poderiam ser maiores facilitando a visualização, 

como também sugeriram que seria interessante oferecer ao usuário a opção de 

inclusão de um novo familiar ao final do cadastro.  
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  Na segunda questão, quando perguntado aos profissionais se o jogo tem 

seus objetos e ações sempre visíveis nas ações relacionadas a Inclusão de um novo 

Familiar, sete responderam que sim, todos os campos e controles estão adequados, 

tudo estaria muito simples e claro. Como ponto negativo, os mesmos profissionais 

pontuaram que a opção cônjuge, fixa na tela, poderia gerar ambiguidade na 

interpretação e preenchimento do questionário, como também haveria um excesso 

de botões similares naquela tela (ex: “salvar” e “concluir”), o que poderia gerar uma 

certa confusão. Para resolver essa questão, sugeriram que os botões “concluir” e 

“cancelar” ficassem sobrepostos pela tela de cadastro do familiar. 

Na terceira questão, quando perguntado aos profissionais “se haveria 

informações desnecessárias e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas à Inclusão de 

um novo Familiar”, seis responderam que possui as informações necessárias, 

enquanto um profissional respondeu que a necessidade da opção “casado com” no 

formulário de cadastro seria desnecessária. Esse campo poderia ficar oculto, só 

aparecendo se fosse marcada a opção “casado”. 

Na primeira questão relativa a tarefa 3 (Apêndice 3) do SIM quando perguntado 

aos profissionais se o jogo teria Consistência e Padronização nas ações 

relacionadas ao Jogo da Memória, os sete responderam que sim, muito bom e que 

as imagens dos parentes ajudam mais ainda. Não só isso, mas também o fato da 

interface utilizar objetos de uso diário, possibilitando uma boa visualização. Além 

disso, a ideia de utilizar rostos familiares deixa interessante a proposta e se adéqua 

ao propósito do projeto. 

No questionário aplicado havia uma questão opcional, onde os profissionais 

poderiam criticar ou elogiar o aplicativo, e neste sentido cinco profissionais 

pontuaram que o aplicativo apresenta uma boa usabilidade. Apenas um comentário 

sobre a velocidade do aplicativo: “não sei se é proposital, devido ao público alvo, 

mas ações poderiam ser um pouco mais rápidas facilitando o uso.” O aplicativo tem 

um propósito bastante interessante e relevante. Poucos ajustes e testes com 

pacientes podem torná-lo ainda mais eficiente e eficaz sob o ponto de vista da 

usabilidade. 

Essa parte da pesquisa foi de fundamental importância para continuação do 

trabalho, após os dados coletados no estudo piloto foi possível realizar ajustes e 

adequações no aplicativo. E posteriormente foi apresentada uma nova versão para a 

coleta com pacientes e profissionais da saúde, porém não foi possível realizar todas 
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as sugestões feitas pelos profissionais. Por outro lado, os comentários serão 

importantes para o contínuo aperfeiçoamento do aplicativo para uso em pesquisas 

futuras. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Para o desenvolvimento do SIM construído no presente estudo foi feita, 

inicialmente, uma pesquisa sobre as tecnologias existentes que poderiam ser 

indicadas para tratamento de pacientes com DA. Essa etapa foi muito importante 

para a construção do serious game, pois pôde-se constatar que não existe no 

mercado, softwares que leve em consideração a individualidade de cada idoso, além 

disso, os jogos existentes são muito simples e na maioria dos casos, contemplam o 

mesmo assunto. Dessa maneira foi selecionado um tipo de tecnologia que fosse 

mais apropriada para o público a que se destina. 

Em linhas gerais, se concluiu que os jogos que melhor correspondiam a 

necessidade dos pacientes com DA seria um jogo personalizado que 

contemplassem conteúdos específicos do paciente e seus familiares.  

Thompson et al., (2010) destacam que os serious games na saúde tem como 

objetivo proporcionar a construção de conhecimentos científicos ou sociais a 

estudantes, pacientes e profissionais, além de permitir o aperfeiçoamento de 

técnicas ou habilidades por meio do computador. 

A área da saúde é a que mais tem sido beneficiada com essa tecnologia, 

considerando que os serious game ultrapassam a diversão e entretenimento, 

proporcionando outros tipos de experiências, como por exemplo, no processo de 

reabilitação cognitiva. 

Um aspecto importante que foi levado em consideração para construção do 

SIM foi que os jogos fossem capazes de estimular de forma global, ou seja, 

contemplando mais de uma função cognitiva, como: memória, atenção, 

planejamento, esse tipo de intervenção é indicado para fase leve da DA. Enquanto 

que na fase moderada da doença, busca-se estimular funções específicas visando 

apenas um componente cognitivo, por exemplo, a memória.  

A esse respeito Camara et al., (2009) destacam que os maiores benefícios na 

fase leve da DA são consequência da estimulação cognitiva de forma global, 

integrando várias funções. Já nas fases mais avançadas da DA à intervenção deve 

ser focada na estimulação que contemple somente uma função cognitiva.   

No que se refere às respostas dos participantes nos instrumentos de avaliação 

do aplicativo, destaca-se que, em geral, as médias nas avaliações dos itens do SIM 
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analisados foram altas. Este resultado aponta para uma avaliação positiva por parte 

dos usuários, mostrando assim que houve uma boa aceitação do aplicativo pelos 

pacientes. A maior média desse grupo foi no item relacionado a importância do jogo 

da memória com as fotos da família. As duas menores médias foram quanto ao nível 

de dificuldade e o tamanho das imagens, ambos com a mesma média. 

Quando perguntado aos pacientes se eles pretendiam continuar jogando no 

computador/tablete, com o término da pesquisa, apenas um respondeu “talvez”, 

outro “não sei” e 28 responderam “sim”, o que sugere que o mesmo teve boa 

aceitabilidade entre os participantes.  

Os resultados desse estudo vão na mesma direção de um estudo anterior que 

avaliou o uso do computador por idosos, que jogaram pela primeira vez um jogo no 

computador e depois retornaram para jogar outras vezes, passando a jogar com 

frequência. (WEISMAN, 1983). Neste sentido, sugere-se que os videojogos podem 

colaborar para estimular a concentração e atenção nas atividades de vida diária, 

além de poder motivar os pacientes a se engajarem no plano de reabilitação 

elaborado pelo profissional que o acompanha.  

Em relação à funcionalidade do jogo e sua utilidade no tratamento da DA, 

considera-se que as avaliações realizadas pelos profissionais da saúde a respeito 

dos componentes do SIM foram bastante favoráveis. Destaca-se que a avaliação 

geral do software obteve média de 4,59 , o que estaria entre bom e muito bom. Por 

outro lado, a menor média foi com relação ao tamanho das imagens (m=3,26)  e a 

maior pontuação foi atribuída à compreensão do aplicativo e o aspecto lúdico do 

jogo com a mesma pontuação (m=4,32) . 

Em relação à funcionalidade do jogo e sua utilidade no tratamento de DA, as 

avaliações destes aspectos foram muito boas, ou seja, os profissionais da área da 

saúde avaliaram que o jogo deveria ser muito recomendado para o tratamento de 

pacientes com DA e acreditavam que o mesmo teria impacto positivo na memória 

dos pacientes, gerando maior adesão ao tratamento.  

Resultados semelhantes às expectativas relatadas na aplicação do SIM foram 

encontrados nos estudos realizados por Albuquerque; Scalabrin (2007), no qual 

obtiveram respostas positivas em relação à estimulação cognitiva com o uso do 

computador, mostrando benefícios com relação à interação do homem com o 

computador e uma melhor adesão aos programas de estimulação cognitiva dos 
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pacientes, tanto de jovens quanto de idosos, além de revelarem melhora relevante 

nos aspectos cognitivos e funcionais. 

Outros fatores importantes destacados pelos profissionais da saúde foram a 

existência dos relatórios gerados e da personalização do aplicativo, aspectos estes 

que foram muito bem avaliados pelos profissionais de saúde, tanto por Médicos 

quanto por Terapeutas Ocupacionais. 

Estudos realizados por Martins e Pinto (2008) a respeito da introdução do uso 

do computador na intervenção terapêutica de idosos vão de encontro ao estereótipo 

de que a população idosa apresenta resistência ao uso do computador, pois 

demonstrou-se que os idosos conhecem o benefício do uso de novas tecnologias e 

que se sentem bastante motivados a aprender e utilizar essas tecnologias. Além 

disso, considera-se que o presente estudo corrobora os estudos de Martins e Pinto 

(2008), pois dos 34 profissionais da saúde que foram entrevistados, apenas 3 não 

indicariam o uso da tecnologia para o tratamento da DA. 

Os profissionais da saúde, entrevistados, fizeram algumas críticas muito 

importantes para aperfeiçoar o SIM em versões futuras. Por exemplo, as imagens 

poderiam ser maiores e mais nítidas, as instruções fornecidas durante o jogo 

deveriam ser em forma de tópicos e aumentar o tamanho das fontes, além de dividir 

os jogos por fase da doença.   

Os profissionais e estudantes da computação concordaram com o tamanho 

inadequado das imagens e também avaliaram o software de forma positiva, 

destacando que o aplicativo SIM apresenta uma boa usabilidade. Nos 15 itens de 

avaliação referentes a usabilidade do aplicativo, observou-se que as médias 

estiveram sempre acima de 3,14 nos itens com valoração positiva e abaixo de 1,29 , 

nos itens com valoração negativa . Estes resultados são importantes, pois reforçam 

os dados coletados com profissionais da saúde e pacientes de DA de que o SIM 

apresenta boa usabilidade e tem alto potencial de aceitabilidade por parte dos 

pacientes.  

No que se refere aos pontos negativos apontados pelos profissionais da 

computação em relação à usabilidade, foi sugerido retirar a música de fundo, 

pontuando que seria interessante um áudio apenas para o toque (seleção de 

resposta) e para quando ocorresse um acerto, foi pontuado que o “Editar usuário” 

não estava visível, além de que seria importante oferecer ao usuário a opção de 

inclusão de um novo familiar ao final do cadastro. Ressaltaram ainda como ponto 



87 
 

 

negativo que a opção cônjuge deveria ficar fixa na tela, pois poderia gerar 

ambiguidade na interpretação e preenchimento do questionário. Todos esses pontos 

foram ajustados posteriormente, sendo de suma importância para melhoras do 

aplicativo.  

De maneira geral os três grupos avaliaram o software de forma positiva e os 

aspectos negativos foram relacionados às imagens. 

Objetivando aumentar e melhorar a qualidade de softwares, a área de 

Engenharia de software tem criado ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de 

aplicativos que podem promover melhoras em várias áreas profissionais. Como 

pontuado nos capítulos anteriores. 

Como já foi visto ao longo desse trabalho o processo de construção do serious 

games precisa de um planejamento e uma equipe interdisciplinar, reunindo de modo 

geral, a ciência cognitiva modelos e técnicas de áreas como a psicologia, a terapia 

ocupacional, engenharia da computação, neurociência, entre outras, em que os 

profissionais envolvidos na criação do jogo precisam estar em comunicação 

constante com a equipe de design e desenvolvimento, objetivando alcançar um 

produto final funcional e adequado aos objetivos que levaram à sua elaboração. 

Outro aspecto relevante nesse processo é a qualidade do produto final, pois não 

devem ser considerados apenas os aspectos tecnológicos, mas também, aspectos 

específicos do conteúdo que influenciam na aprendizagem do conhecimento 

transmitido pelo jogo para o público a que se destina.  

O software desenvolvido no presente trabalho apresenta um grande diferencial 

por ser personalizado, pois embora existam diferentes jogos que utilizam os 

dispositivos tecnológicos para estimulação cognitiva, não foi encontrado na literatura 

nenhum serious game com o propósito de estimular as funções cognitivas de 

pacientes com DA que fosse personalizado e que levasse em consideração alguns 

aspectos importantes, como por exemplo, as características individuais de cada 

idoso, hábitos, família, entre outros.  

O SIM é dinâmico podendo ser atualizado constantemente, incluindo coisas 

novas da vida do paciente em diferentes contextos, assim se nasce um neto, bisneto 

ou acontece qualquer fato importante na vida do paciente esses dados poderão ser 

cadastrados no aplicativo. Com o avançar da demência os pacientes apresentam 

maiores dificuldades cognitivas, dessa forma o profissional poderá adequar as 

necessidades do paciente de acordo com o perfil cognitivo. 
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Outra vantagem é que o aplicativo aqui desenvolvido pode ser utilizado por 

profissionais da saúde que trabalham com estimulação cognitiva de pacientes com 

DA, constituindo uma ferramenta de grande relevância para o tratamento, pois 

conforme estudos existentes o computador é uma ferramenta importante no 

processo de estimulação cognitiva.   

Dentre as dificuldades encontradas nesse estudo estão a falta de imagens 

gratuitas disponíveis em bancos brasileiros, o que estaria mais adequada ao 

contexto dos pacientes, a dificuldade de acesso aos pacientes e de informações 

sobre o seu tratamento, a quantidade de profissionais especialista em DA na região 

em que a pesquisa foi desenvolvida, para avaliação do produto final.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou evidenciar a importância 

do desenvolvimento de serious games para a área da saúde, principalmente para 

estimulação cognitiva de pacientes em processo demencial. 

 De maneira geral, pôde-se observar que o computador é uma ferramenta 

relevante no processo de estimulação cognitiva e que idosos com demência são 

capazes de utilizar os recursos tecnológicos, porém o uso de interfaces claras e 

acessíveis é pré-requisito fundamental para que o objetivo final seja alcançado com 

êxito. 

Através da aplicação do software e dos questionários com os pacientes foi 

possível analisar as percepções dos idosos a respeito dos jogos computacionais 

com a finalidade de estimulação cognitiva. Com os instrumentos aplicados nos 

profissionais da saúde e da computação pôde-se observar as dificuldades e 

facilidades encontradas no software, tendo o mesmo sido bem aceito por pacientes 

e profissionais. Porém, algumas modificações ainda são necessárias para que o SIM 

fique mais adequado para o paciente com DA, considerando sempre as 

características individuais de cada idoso. 

No decorrer do trabalho foram apresentados estudos nacionais e internacionais 

sugerindo o uso do computador em programas de estimulação cognitiva para 

pacientes com DA. Sejam quais forem às técnicas empregadas, os estudos sugerem 

que o tratamento deve ser combinado ao uso do medicamento com a estimulação 

cognitiva. Vale salientar que diante de uma doença progressiva, pequenos ganhos 

são considerados significativos, quando o objetivo é retardar o avanço da demência 

ou estabilização dos sintomas. Quando os pacientes com DA são submetidos a 

programas de estimulação cognitiva, além de apresentarem ganhos na cognição 

também apresentam melhoras nas atividades de vida diária e na redução dos 

sintomas comportamentais.  

É importante que os pesquisadores da área da reabilitação cognitiva e outras 

áreas afins, continuem estudando e desenvolvendo serious games, porque nesse 

trabalho foi demonstrado que ainda há uma carência de jogos computacionais 
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voltados especificamente para o idoso com DA. Portanto, considera-se que os 

modelos e diretrizes apresentados aqui podem servir de incentivo para criação de 

outros serious games, para uso na reabilitação cognitiva da Doença de Alzheimer.  

Pretende-se no futuro avaliar a eficácia da ferramenta desenvolvida no 

tratamento propriamente dito de Alzheimer, realizando uma pesquisa experimental 

mais ampla que permita a avaliação da evolução da doença em pacientes cujo uso 

do SIM passe a ser incorporado no seu plano terapêutico, o que não foi possível de 

ser desenvolvido durante o mestrado, dado o curto tempo para conclusão do curso. 

Além disso, consideramos importante estender essa avaliação para estimulação 

cognitiva de pacientes com outros tipos de demência, como por exemplo, demência 

Vascular, por Corpos de Lewy e Frontotemporal, além de distúrbios cognitivos 

causado por traumas como o Traumatismo Crânio Encefálico. 

Para tanto, far-se-á necessário aperfeiçoar o SIM a partir das sugestões 

apresentadas pelos profissionais da saúde e da computação, a fim de realizar 

ajustes para que o aplicativo apresente uma nova versão, e que venha a contribuir 

de forma significativa para estimulação cognitiva de pacientes com DA, como 

também para pacientes que apresentem outros tipos de déficits cognitivos. Os 

estudos devem continuar no doutorado. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1- MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 
 

 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (Folstein et al.,1975) 

 

Data: ___/___/___ 

 

Nome: __________________________________________________________  

Idade: _________                                         Escolaridade: _________________ 

 

Orientação Temporal 

  

Errado 

 

Certo 

Dia do mês 0 1 

Mês 0 1 

Ano 0 1 

Dia da semana 0 1 

Hora 0 1 

 

Orientação Espacial 

  

Errado 

 

Certo 

Local especifico 0 1 

Local genérico 0 1 

Bairro ou rua próxima 0 1 

Cidade 0 1 

Estado 0 1 

 

Memória Imediata 
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 Errado Certo 

Vaso 0 1 

Carro 0 1 

Tijolo 0 1 

 

 

Atenção e Cálculo 

Nº de respostas 100-7= 93  93-7= 86    86-7= 79      

79-7= 72     72-7=   65      M-U-N-D-O 

 

 

Memória de Invocação 

 Errado Certo 

Vaso 0 1 

Carro 0 1 

Tijolo 0 1 

 

 

Linguagem 

 Errado Certo 

Nomeação- Relógio/ 
nomeação 

0 1 

Repetir “Nem aqui, nem 
ali, nem lá” 

0 1 

Comando – “Pegue o 
papel com a mão direita e 
Dobre ao meio, e coloque 

no chão” 

0 1 

Ler e executar “feche os 
olhos” 

0 1 

Escrever uma frase 0 1 

Copiar o desenho 0 1 
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ANEXO 2- AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA E INSTRUMENTAIS 

DA VIDA DIÁRIA/ ÍNDICE DE KATZ 

 

A-Índice de atividades rotineiras do paciente 
 
1.  Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira): 
( I ) Não precisa de ajuda 
( A ) Precisa de ajuda para lavar apenas uma parte do corpo (costas ou pernas) 
( D ) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho) 
 
2. Vestir -se: 
( I ) Pega as roupas e veste- se sem nenhuma ajuda  
( A ) Pega as roupas e veste -se sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos 
( D ) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcial ou 
completamente não vestido 
 
3.  Ir ao banheiro: 
( I ) Vai ao banheiro, faz a higiene e se  veste sem ajuda (mesmo usando um objeto 
para suporte como bengala, andador, cadeira de rodas e pode usar urinol à noite, 
esvaziando este de manhã)  
( A ) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para fazer a higiene, ou para se vestir 
depois de usar o  banheiro, ou para uso do urinol à noite 
( D ) Não vai ao banheiro para fazer suas necessidades 
 
4.  Locomoção: 
( I ) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode estar usando 
objeto para suporte,  como bengala ou andador) 
( A ) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda 
( D ) Não sai da cama 
 

5. Continência: 
( I ) Controla a urina e movimentos do intestino completamente por si próprio  
( A ) Tem acidentes ocasionais 
( D ) Supervisão ajuda a manter controle de urina ou intestino, cateter é usado, ou é 
incontinente 
 
6.  Alimentação: 
( I ) Alimenta-se sem ajuda  
( A ) Alimenta-se sem ajuda, com exceção no caso de cortar carne ou passar 
manteiga no pão 
( D ) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou completamente por 
meio de tubos ou fluidos intravenosos 
 

B  –Sobre o paciente  –Atividades instrumentais da vida diária  
1.  Telefone: 
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( I ) É capaz de olhar os números, discar, receber e fazer chamadas sem ajuda  
(A) É capaz de receber chamadas ou ligar para a telefonista em uma emergência, 
mas necessita de um telefone especial ou ajuda para pegar o número ou discar 
( D ) É incapaz de usar o telefone (escreva  -não se aplica  –se o paciente nunca 
recebeu uma chamada ou nunca usou o telefone) 
 

2.  Locomoção fora de casa: 
( I ) É capaz de dirigir seu próprio carro ou andar em um ônibus ou sai de táxi 
sozinho  
( A ) É capaz de se locomover fora de casa, mas não sozinho 
( D ) É incapaz de se locomover fora de casa 
 

3.  Compras: 
( I ) É capaz tomar conta de todas as compras, desde que o transporte seja 
providenciado  
( A ) É capaz de fazer compras, mas não sozinho 
( D ) É incapaz de fazer compras 
 

4.  Preparar a comida: 
( I ) É capaz de planejar e preparar um refeição completa 
( A ) É capaz de preparar pratos simples, mas incapaz de cozinhar uma refeição 
completa sozinho  
( D ) É incapaz de preparar qualquer comida (se o paciente nunca foi responsável 
por preparar uma refeição, pergunte algo como fazer sanduíche, pegar uma fruta 
para comer, etc. Verificar se estas atividades diminuíram e marcar da mesma 
forma.) 
 

5.  Trabalho doméstico: 
( I ) É capaz de fazer o trabalho doméstico pesado (ex: limpar o chão)  
( A ) É capaz de fazer o trabalho doméstico leve, mas precisa de ajuda nas tarefas 
pesadas 
( D ) É incapaz de fazer qualquer trabalho doméstico 
 

6.  Medicação: 
( I ) É capaz de tomar as medicações na dose e hora certas  
( A ) É capaz de tomar as medicações, mas precisa ser lembrado ou alguém precisa 
preparar a  medicação 
( D ) É incapaz de tomar sozinho suas medicações  
 

7.  Dinheiro: 
( I ) É capaz de fazer as compras de coisas necessárias, preencher cheques e 
pagar contas  
( A ) É capaz de fazer as compras de uso diário, mas necessita de ajuda com o 
talão de cheques e para pagar as contas 
( D ) É incapaz de lidar com dinheiro 
 
Abreviações: I=Independente; A=Assistência; D=Dependente 
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ANEXO 3- CLINICAL DEMENTIA RATING 

 

 

 
CDR 0 CDR 0,5 CDR 1 CDR 2 CDR 2 

MEMÓR
IA 

Sem perda de 
memória ou 
pequenos e 
ocasionais 

esquecimento
s 

Pequenos 
mas 

freqüentes 
esquecime

ntos; 
lembrança 
parcial de 

acontecime
ntos; 

esquecime
nto benigno 

Moderada 
perda da 
memória, 

mais 
marcadamen

te para 
aconteciment
os recentes, 
interferindo 

nas 
atividades do 

cotidiano 

Severa 
perda de 
memória; 
lembra-se 
apenas de 
assuntos 

intensamen
te 

vivenciados 
informaçõe

s novas 
rapidament

e 
esquecidas

. 

Severa 
perda de 
memória; 
somente 

fragmento
s 

permanec
em 

ORIENT
AÇÃO 

Orientação 
perfeita 

Totalmente 
orientado, 
exceto por 
pequenas 
dificuldade

s 
relacionada

s com o 
tempo 

(horário). 

Moderada 
dificuldade 

com 
orientação 
temporal; 
orientado 

com relação 
ao local do 

exame; pode 
haver 

desorientaçã
o geográfica 
para outros 

locais. 

Severa 
dificuldade 
relacionada 

com o 
tempo; 

freqüentem
ente 

desorientad
o com 

relação ao 
tempo, 
espaço. 

Total 
desorient

ação 
têmporo -
espacial, 
reconhec
e apenas 

as 
pessoas 

mais 
íntimas. 

JULGA
MENTO 
E 
DISCER
NIMENT
O 

Resolve bem 
os problemas 
do cotidiano: 

bom 
discernimento 

Alguma 
dificuldade 

na 
resolução 

de 
problemas, 
semelhanç

a e 
diferenças 

Moderada 
dificuldade 
em resolver 
problemas 

por si 
mesmo; 

dificuldades 
no 

discerniment
o de 

semelhanças 
e diferenças 

Importante 
dificuldade 
em resolver 
problemas 

com 
independên

cia 
discernir 

entre 
semelhanç

as e 
diferenças; 

crítica e 
julgamento 
comprometi

dos 

Incapaz 
de 

resolver 
problema

s 

PARTIC
IPAÇÃO 
SOCIAL 

Independência 
no 

desempenho 
profissional, 

nas compras, 
finanças e nas 

atividades 
sociais. 

Alguma 
dificuldade 

nessas 
atividades 

Apresenta 
dependência 

nessas 
atividades; 
apesar de 

poder 
participar de 

algumas; 
aparenta não 

apresentar 
anormalidad
es à primeira 

vista 

Sem 
interesse 

em manter 
atividades 

fora de 
casa; 

aparenta 
estar bem 
para sair e 

manter 
atividades 

fora. 

Aparenta 
não ter 

condições 
de 

desempe
nhar 

atividades 
fora de 
casa. 
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AFAZE
RES 

DOMÉS
TICOS 

E 
PASSAT
EMPOS 

Vive em 
família, 

passatempos 
e interesses 
intelectuais 
mantidos 

Vive em 
família, 

passatemp
os e 

interesse 
intelectual 
levemente 

afetado 

Suave mas 
definitiva 

dificuldade 
com 

atividades 
domésticas; 

deixa de 
realizar 

atividades; 
abandona as 
tarefas mais 

difíceis. 

Apenas 
atividades 

simplificada
s; 

interesses 
muito 

restritos. 

Atividade 
doméstica 
praticame

nte 
inexistent

e. 

CUIDAD
OS 

PESSO
AIS 

Totalmente 
capaz e 

independente. 

Totalmente 
capaz e 

independen
te. 

Precisa ser 
incentivado/i

nstruído 

Necessita 
de 

assistência 
para vestir-

se e 
assear-se 

Requer 
muita 
ajuda 

para seus 
cuidados 
pessoais; 
freqüente

mente 
incontinen

te 
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PACIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 

 

QUESTIONÁRIO ADMINISTRADO AOS PACIENTES  
 
 Gostaria que você respondesse a uma série de perguntas que objetivam avaliar as 

características do aplicativo que você acabou de jogar. Para isso, preste bem 

atenção nos enunciados abaixo e marque na escala de 1 a 5 a opção que, em sua 

opinião, representa melhor a avaliação do atributo enunciado. 

1- Quanto à qualidade das imagens do software você acha que elas são:     
 
 
 

 

 

2- Quanto ao tamanho das imagens do software você acha que elas são:  

 

 

 

3- Você acha que o uso dos jogos no computador/tablet pode ajudar a estimular 

a memória? 

  

 

 

4- Como você classifica o nível de dificuldade dos jogos? 
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5- Com relação à facilidade de compreensão do software como você classifica?                                                                          
  

 

 

 

 

6- Em relação ao tempo de aplicação do software como você classifica? 

                                                                     
  

 

 

7-Em relação à motivação para usar o software você acha que o SIM é: 

 

 

 

 

 

 

8-Você considera importante o fato de que o jogo da memória é realizado com as 

fotos da família?   

 

 

 

 
9-Como foi pra você, jogar o SIM?    
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  10- Pretende continuar jogando no computador/tablet mesmo com o término da 

pesquisa? 

(  ) Sim 

          (  ) Não 

          (  )Talvez 

          (  ) Não sei 

 

MUITO OBRIGADA POR SUAS CONTRIBUIÇÕES! 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 
 
 
 

 

 

 

Gostaria que você respondesse a uma série de perguntas que objetivam avaliar as 

características do aplicativo que você acabou de jogar. Para isso, preste bem 

atenção nos enunciados abaixo e marque na escala de 1 a 5 a opção que, em sua 

opinião, representa melhor a avaliação do atributo enunciado. 

 

1- Quanto à qualidade das imagens do software você acha que elas são: 

 

2- Quanto ao tamanho das imagens do software você acha que elas são: 

 

3 - Como classifica o nível de dificuldade apresentado nas atividades: 

 

4 - Em relação ao tempo de aplicação do software: 

 

5 - Com relação aos objetos utilizados na tarefa Atividades de Vida Diária, você 

considera que os mesmos são: 

 

6 - Com relação à compreensão sobre o uso do software, como classifica? 

 

7 - Você recomendaria o jogo da “Memória” para o tratamento da Demência de 

Alzheimer (DA) ? 
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8 - Você recomendaria o jogo de “Sequência” para o tratamento da DA? 

 

9 - Você recomendaria o jogo das “Atividades do dia a dia” para o tratamento da 

DA? 

 

10 - Você recomendaria o jogo da “Árvore familiar” para o tratamento da DA? 

 

11 - Você recomendaria o jogo “Qual é a mudança” para o tratamento da DA? 

 

12 - Em que medida você considera que o uso do software pode contribuir para 

estimular a memória de pacientes com DA na fase leve? 

 

13 - Em que medida você considera que o uso do software pode contribuir para 

estimular a memória de pacientes com DA na fase moderada? 

 

14 - Você acha que o software pode contribuir para estimular as Atividades de Vida 

Diária? 

 

15 - Você recomendaria o uso do computador ou outras ferramentas tecnológicas 

com finalidade terapêutica para o tratamento de DA? 

 

16 - Você acredita que haveria maior adesão do paciente ao tratamento de DA a 

partir do uso desse aplicativo? 

 

17 - Quanto ao caráter lúdico do aplicativo, você o acha: 
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18- Como você avalia o fato do software permitir a personalização dos jogos 

(atualização constante, contexto cultural, etc.) para o tratamento da DA? 

 

19 - Como você avalia a possibilidade que o software oferece para gerar relatórios 

de acompanhamento do paciente? 

 

20 - Como você classifica o software de forma 

geral?
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21 - Este espaço é livre para que você faça sugestões de 

aprimoramento/modificações no software. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADA POR SUAS CONTRIBUIÇÕES! 
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APÊNDICE 3:  QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA ESTUDANTES E ENGENHEIRO DE 
COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
CENÁRIO DE TAREFAS 01- Tarefas do Estudo de Usabilidade 

Participantes: estudantes, profissionais ou pesquisadores da área da computação. 

Objetivo: verificar a qualidade das Interfaces do SIM em relação às heurísticas: 

 - “Consistência e Padrões”: as maneiras de se realizarem ações semelhantes são 

consistentes? 

 - “Reconhecer, em vez de se lembrar”: os objetos, as ações e opiniões estão 

sempre visíveis? 

 - “Estética e design minimalista”: existem informações desnecessárias e 

irrelevantes? 

Por gentileza, circule a alternativa mais apropriada. 

 

Faixa de idade 18 - 26 27 - 39 40 - 49 50 - 59 

Gênero Masculino Feminino 

Status funcional Professor  Aluno Pesquisador 

Experiência em projeto, avaliação ou 
desenvolvimento de Interface  

6 meses 
à 1 ano 

1 ano à 
2 anos 

3 anos à 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Experiência no uso de Interfaces para 
dispositivos móveis 

6 meses 
à 1 ano 

1 ano à 
2 anos 

3 anos à 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

 

Informações importantes:Para cada tarefa o participante deverá iniciar da tela 
principal do SIM, executar a tarefa e voltar para a tela principal. 

Tarefa 1 - Cadastrar jogador: 
 Imagem: (tire uma foto do folheto indicado pelo aplicador) 
 Nome: Anônimo de tal 
 Nascimento: 10/10/1950 
 Terapeuta: Fulano de tal 
 Email: anonimo@tal.com.br 
 Telefone: 011 11 12345678 
 Endereço: Rua da Cidade, n. 10 
 Cidade: Petrolina 
 Estado: PE 
 CEP: 56000000 
 Sexo: Masculino 
Tarefa 2 - Cadastrar familiar (do usuário Anônimo de tal): 
 Imagem: (tire uma foto do folheto indicado pelo aplicador) 
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 Nome: Linda da luz 
 Parentesco: filha 
 Sexo: feminino 

 

Tarefa 3–Jogar o Jogo da Memória: 
 Nesta tarefa o jogador deverá sair da tela inicial e jogar o jogo da memória 
com a intenção de verificar as heurísticas de qualidade. Utilizar o usuário padrão. 

 
Instruções para o Participantes 
 
O participante deverá ler e entender todas as instruções contidas neste 

folheto. Caso não entenda algum ponto deverá tirar as dúvidas com o aplicador do 
estudo. 
 
Conhecimentos prévios de layout: botões de inclusão ( ),botões de 

seleção/confirmação ( ), edição ( ) sistema de edição (manter selecionado por 3 
segundos o usuário que se deseja editar). Serão tiradas fotos da página com um 
logotipo de um jogador anexo nesta instrução. 
 
Funcionalidade do Jogo: O SIM é um serious game (jogo com outro propósito 
especifico além do entretenimento) desenvolvido para Tablet que utilizam o sistema 
Androide. A função do SIM é auxiliar na estimulação cognitiva de pacientes com 
doença de Alzheimer nas fases leve a moderada. O SIM terá dois perfis de usuários: 
1 –O Terapeuta Ocupacional - que será o responsável pelo gerenciamento do 
cadastro do jogador, e outras funções gerenciais que existirem. 2 – o jogador – que 
será o paciente e que deverá ter acesso somente aos jogos.  
 
 

Data: ____/_____/2014 
 

Assinatura do participante 
 

 
 
 
 

Questionário de Avaliação de Usabilidade (SUS) 
 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 
Totalmente 

1. Acho que gostaria de 
usar este jogo com 
Frequência 

     

1 2 3 4 5 

2. Achei o jogo 
desnecessariamente 
complexo 

     

1 2 3 4 5 

3. Achei o jogo fácil de 
usar 

     

1 2 3 4 5 

4. Achei que seria 
necessário a ajuda de um 

     

1 2 3 4 5 
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especialista para usar 
este jogo 

5. As funcionalidades 
deste Jogo estavam bem 
integradas 

     

1 2 3 4 5 

6. Achei este jogo muito 
inconsistente. 

     

1 2 3 4 5 

7. Imagino que a maioria 
das pessoas 
aprenderiam a usar este 
jogo rapidamente 

     

1 2 3 4 5 

8. Achei o jogo muito 
complicado de usar. 

     

1 2 3 4 5 

9. Me senti muito 
confiante para usar este 
jogo. 

     

1 2 3 4 5 

10. Eu preciso aprender 
um monte de coisas 
antes de continuar a usar 
este jogo. 

     

1 2 3 4 5 

11. Eu me senti 
confortável com este 
jogo. 

     

1 2 3 4 5 

12. Foi fácil encontrar a 
informação que 
precisava. 

     

1 2 3 4 5 

13. Eu gostei de usar a 
Interface do jogo. 

     

1 2 3 4 5 

14. A Interface do jogo é 
agradável. 

     

1 2 3 4 5 

15. A organização de 
informações na tela do 
jogo é clara. 

     

1 2 3 4 5 

 

 
 
Folheto de Questões Qualitativas – 1/2 

Relacionadas a Tarefa 01. 

Questão 01.1. Você acha que o jogo SIM tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Jogador? Por gentileza 
fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos caso 
existam. 

 
 
 
 
 

Questão 01.2. Você acha que o jogo SIM tem seus objetos e ações sempre 
visíveis nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Jogador? Por 
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gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 

Questão 01.3. Você acha que o jogo SIM tem informações desnecessárias 
e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Jogador? 
Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 
 
 

Relacionadas a Tarefa 02. 

Questão 02.1. Você acha que o jogo SIM tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Familiar? Por gentileza 
fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos caso existam 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.2. Você acha que o jogo SIM tem seus objetos e ações sempre 
visíveis nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Familiar? Por 
gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.3. Você acha que o jogo SIM tem informações desnecessárias 
e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Familiar? 
Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 
 

Folheto de Questões Qualitativas – 2/2 
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Relacionadas a Tarefa 03. 

Questão 02.1. Você acha que o jogo SIM tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas ao Jogo da Memória? Por gentileza fundamente sua 
resposta e aponte pontos negativos e positivos caso existam 

 
 
 
 
 
 

Insira aqui algum comentário ou informação que ache importante. (Opcional) 
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APÊNDICE 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PROGRAMA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: Elaboração de um serious game para estimulação cognitiva de 

pacientes com doença de Alzheimer nas fases leve a moderada 

 

Pesquisadora Responsável: Denise Cavalcanti CREFITO 10864 TO 

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 

1.  Natureza da pesquisa: O sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa  que tem como finalidade  elaborar de um serious game para auxílio na 

reabilitação da memória de pacientes com demência de Alzheimer nas fases leve a 

moderada. 

2.  Participantes da pesquisa: A presente pesquisa realizar-se-á com 30 pacientes 

com Diagnóstico médico de Demência de Alzheimer nas fases leve a moderada e 30 

profissionais, médicos nas especialidades (geriatria, psiquiatria e neurologia), 

Terapeutas Ocupacionais e Psicólogos que tenha pelo menos 5 anos de experiência 

com Alzheimer. 

3.  Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora Denise Cavalcanti realize a aplicação do software com pacientes 

portadores de Alzheimer e especialistas na área. A sra (sr.) tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.) . Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do 

projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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4.  Sobre as entrevistas: Durante a pesquisa a ser realizada, o sra (sr) responderá 

um questionário estruturado para os pacientes e outro para os profissionais da 

saúde com intuito de verificar a  aceitabilidade do jogo pelos mesmos. 

 5.  Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas não havendo complicações e desconforto ao paciente, visto que esse 

método já foi utilizado outras vezes com outros pacientes de Alzheimer. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

6.  Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e seus orientadores terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao 

publicar os resultados dessa pesquisa.  

7.  Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício 

direto. No entanto espera-se desenvolver através dessa pesquisa um serious game 

visando à reabilitação cognitiva, contribuir para o aumento do conhecimento nas 

áreas da saúde e das ciências exatas, sendo um novo recurso para ser usado pelo 

terapeuta ocupacional e outros profissionais que atuem na reabilitação cognitiva de 

pacientes com Alzheimer. 

8.  Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para  participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

OBS: NÃO ASSINE ESSE TERMO SE AINDA TIVER DÚVIDA A RESPEITO. 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu Consentimento em participar da pesquisa. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 
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______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

Pesquisadora Responsável: Denise Cavalcanti (87) 88395135;  
email: denisecavalcanti@gmail.com 
 
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 
 email: leorsampaio@yahoo.com.br 
 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa:  
Prof. Ms. Alexandre H. Reis 
 
Vice Coordenadora: Prof. Dra. Márcia Bento Moreira 
Telefone do Comitê: (87) 2101-6797 
Email: cep@univasf.edu.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:denisecavalcanti@gmail.com
mailto:leorsampaio@yahoo.com.br
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APÊNDICE 5: TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

 

Eu, DENISE CAVALCANTI, inscrita no CREFITO PE 10864 TO CPF  01991250401, 

RG 5024917 SSP /PE, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter 

confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas 

ao projeto de pesquisa intitulado: ELABORAÇÃO DE UM SERIOUS GAME PARA 

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

NAS FASES LEVE A MODERADA , a que tiver acesso nas dependências da 

PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS da UNIVASF-

UNIVERSIDADE DO VALE DO SÃO FRANCISCO. 

 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:  

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar 

benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de 

terceiros;  

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que 

tiver acesso;  

3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da 

tecnologia que venha a ser disponível;  

4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, 

responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem ter acesso às informações, 

por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano 

e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.  

 

Neste termo, as seguintes expressões serão assim definidas:  

 

Informação Confidencial: significará toda informação reveladas através de 

apresentação ou tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação sob forma 

escrita, verbal ou quaisquer outros meios. Informação Confidencial: inclui, mas não 

se limita, à informação relativa às operações, processos, planos ou intenções, 
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informações sobre produto, instalações, equipamentos, segredos de negócio, 

segredo de fábrica, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, 

fluxogramas, especializações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, 

diagramas, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades de mercado e 

questões relativas a negócios revelados da tecnologia supracitada.  

Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou 

negociações entre, ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada 

com a apresentação da tecnologia do software acima mencionada.  

A vigência da obrigação de confidencialidade me sigilo, assumida pela minha 

pessoa por meio deste termo, terá validade enquanto a informação não for tornada 

de conhecimento público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização 

escrita, concedida à minha pessoa pelas partes interessadas neste termo.  

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica 

abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.  

 

 

Petrolina, 30 de Outubro de 2013.  

 

 

__________________________________________ 

DENISE CAVALCANTI 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

 

 


