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Resumo 
 

A demência tem vindo a revelar-se um estado que não afeta diretamente 

só o doente, provocando grandes transformações nas vidas dos seus cuidadores 

e familiares. 

O número de casos de pessoas com demência em todo o mundo tem vindo 

a aumentar, estima-se que em 2010, cerca de 35,6 milhões de pessoas estavam 

diagnosticadas com demência. Prevê-se a duplicação deste valor para o ano de 

2030 (Santana et al. 2015), tornando-se necessário a procura de soluções que 

melhorem a qualidade de vida dos doentes e por consequência dos cuidadores 

formais e informais, assim como todo o seu agregado familiar. 

Foi a partir desta premissa que se começou a desenvolver este projeto, 

onde o Design e o Pensamento de Design Centrado no Utilizador servem de 

ferramentas para abordar um tema que na maioria das vezes é tratado apenas 

com recursos farmacológicos, aumentado os custos de tratamentos e de certa 

forma ignorando o “ser” e a identidade de cada indivíduo com demência. 

Contudo, não é pretensão provar nesta investigação que o Design e mais 

concretamente este projeto, substituem ou queiram substituir o papel dos 

fármacos. Serve antes como meio de criar mais e melhores relações entre 

cuidador/familiar e doente, que através da criação de vínculos sensoriais sejam 

capazes de precisar as reais necessidades do doente dando-lhe novamente a 

sensação de “existência” que muitas vezes é perdida pelos próprios. 

Sendo a perda de memória o sintoma mais frequente entre os doentes com 

demência, foi decidido que este seria o foco principal de todo este projeto. 

Nesta investigação, usou-se o Design como ferramenta para procurar 

entender a capacidade da estimulação sensorial auditiva como meio de 

relembrar (podendo ser apenas por curtos espaços de tempo) memórias 

autobiográficas dos doentes. Para isso foi utilizada a música como elo de ligação 

entre o doente e as suas memórias perdidas. 

O projeto foi desenvolvido em parceria com dois lares da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Nova de Gaia e contou sempre com o apoio especializado 

e técnico da psicóloga Drª Ana Costa (que também assume o papel de 
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coorientadora) e com uma estagiária e estudante de mestrado em psicologia - 

Carolina Blom. 

Durante o projeto houve a necessidade de realizar várias visitas aos lares, 

não apenas para identificar as apetências musicais dos doentes, como também 

para perceber o tipo de comportamentos e estados que os doentes apresentam, 

permitindo analisar diferentes perfis de utilizadores, assim como, selecionar 

participantes.  

Devido aos diferentes estados de demência em que os doentes se 

encontram e ao agravamento natural desses estados com o avanço temporal da 

doença, foi imprescindível definir que o produto desenvolvido fosse capaz de se 

personalizar não apenas de doente para doente, como de estado para estado, 

permitindo ao produto acompanhar o individuo durante as várias fases da 

doença. 

O desenvolvimento do produto contou com o auxílio dos próprios doentes 

e cuidadores de saúde, utilizando metodologias em Design que centram o 

utilizador e suas necessidades concretas como premissa de projeto. Deste modo 

pretende-se que o objeto final seja bem compreendido e de fácil utilização e 

manuseio para os consumidores finais.  

Da investigação efetuada e da análise dos dados recolhidos através de 

entrevistas, de observação direta e das informações técnicas, resultou a um 

objeto musical de uso pessoal completamente personalizável a cada utilizador 

que tenta através da música trazer de volta memórias autobiográficas 

esquecidas pelo utilizador como também estabelecer ou reestabelecer mais e 

melhores relações emocionais e afetivas entre cuidador/familiar e doente. 

 

Palavras-Chave 
 

Design de Produto; Demência; Música; Memória; Estimulação Sensorial. 
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Abstract 
 

Dementia is a state that does not only affect patients’s daily life but also 

changes health carers and relatives lifes.  

The number of people with dementia worlwide is increasing. In 2010 there 

were near 35,6 millions people diagnosed with dementia and it is expected a 

duplication of this value in 2030 (Santana et al. 2015). This numbers shows the 

need of finding new solutions that improve the quality of life of people with 

dementia and their carers or family members.  

Trought this assumption we started to develope this project where the 

Design and the Human-Centered Design methods are used as tools to reach a 

problem that in general is only solved trought drugs which result in a increased 

cost of treatment and disregard the identity of people with dementia. However, 

in this assay we do not pretend to prove that Design and specifically this project 

are trying to replace the role of drugs.  

Instead, Design serve as a tool to promote better relations between carers 

and relatives with the person with dementia creating sensory links wich are 

capable of indentify the needs and give back the feeling of existence that 

people with dementia may had lost.  

Memory loss is the most commun sign in people with dementia so we 

decided that this should be the main focus of the project. During this project we 

used Design and music stimulation as a tool to recall autobiographic memories 

in people with dementia creating links between music and memories.  

This project was developed in partnership with two home cares of Santa 

Casa da Misericordia in Vila Nova de Gaia and the specialized and technical 

support of psycologist Dr. Ana Costa (coorientator in this project) and Carolina 

Bloom, a Master Degree student.  

During the project it was necessary to make several visits to home care 

facilities to identify the musical appetences of the patients and also to 

understand the type of behavior and states that they present which allow an 

analysis of different profiles that define which participants must be selected.  

Due to the different states of dementia that patients present and due to the 

natural progression of those states it was essential to define that the developed 
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product needed to be customized not only from patient to patient but also from 

state to state allowing to use the product during different stages of the disease. 

 Using Human-Centered Design methods that put users and their needs 

as assumptions in the project we tried to create a product easy to be used and 

understood by the final users.  

With this study and the analysis of collected data from interviews, direct 

observations and technical informations, we created a costomized musical 

object for personal use that try to recall autobiographic memories in people with 

dementia trought music stimulation. This object also try to stablish better 

emotional and afective realtions between carers and pattients.  
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Capítulo I 

1.1 - Introdução / O que é a Demência? 
 

“Dementia is a clinical syndrome caused by neurodegeneration (Alzheimer’s 

disease, vascular dementia, Lewy body, and frontotemporal dementia being the most 

common underlying pathologies) and characterized by inexorably progressive 

deterioration in cognitive ability and capacity for independent living.” (Prince et al. 

2013).1 

 

Dentro dos sintomas associados à demência (Fig. 1) os mais frequentes 

são a perda de memória, a alteração do estado de espírito do doente, a perda 

de motricidade fina e a dificuldade na comunicação. Sendo a demência uma 

doença progressiva é espectável uma acentuação dos sintomas associados, 

levando as pessoas que estão em estados mais avançados da doença a 

necessitar diariamente de um apoio especializado para conseguirem realizar as 

atividades do quotidiano.(Timlin e Rysenbry 2010). 

Posto isto, do ponto de vista médico e social, é importante estar atento aos 

primeiros sinais da doença que podem variar consoante a personalidade da 

pessoa em questão. Estes sinais podem ser diferenciados em três fases: a fase 

inicial, a intermédia e a avançada.  

Na fase inicial os sintomas mais comuns são o esquecimento, a perda da 

noção do tempo e o não reconhecimento de lugares familiares. Na fase 

intermédia os sintomas tornam-se mais evidentes e restritivos, podendo o doente 

esquecer-se de eventos recentes e do nome das pessoas, até mesmo não 

reconhecer a própria casa. Pode ainda existir um aumento na dificuldade de 

comunicação, a necessidade de ajuda para cuidados pessoais e o aparecimento 

de alterações comportamentais tais como o divagar e o questionamento 

repetitivo. Por último, no estado avançado de demência os sintomas mentais e 

físicos tornam-se mais óbvios, deixando os doentes quase em total dependência 

                                                           
1 T.L: “Demência é um síndrome clínico causado pela neurodegeneração (doença de Alzheimer, demência 

vascular, corpos de Lewy, e demência frontotemporal sendo estas as patologias subjacentes mais comuns) e 

caracterizada pela deterioração progressiva inexorável da capacidade cognitiva e capacidade de vida independente.” 
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ou inatividade. Os sintomas desta última fase incluem a desorientação no espaço 

e tempo, a dificuldade em identificar familiares e amigos, um aumento da 

necessidade de assistência em cuidados pessoais, dificuldade motora e 

alterações comportamentais que podem ir até ao patamar das agressões.(World 

Health Organization September 2017). 

Ao analisar os tipos de demência, podemos concluir que a doença de 

Alzheimer é a mais frequente, sendo responsável por 50% a 70% dos casos. 

(Santana et al. 2015). 

 

Fig. 1 –  Mapa da demência, s intomas e t ipos  (Branco 2014).  
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1.2 - Epidemiologia da Demência 
 

O envelhecimento populacional tem um grande impacto na propagação da 

demência (Prince et al. 2013) sendo esta uma das principais causas de 

dependência e incapacidade nas pessoas idosas que afeta não apenas os 

doentes, como também cuidadores de saúde e familiares.(World Health 

Organization September 2017). 

Estima-se que em 2010 cerca de 35,6 milhões de pessoas em todo o 

mundo foram diagnosticadas com demência, prevendo-se a duplicação deste 

valor para o ano de 2030 e uma continuação da expansão do mesmo, chegando 

a atingir 115,4 milhões de pessoas no ano de 2050 (Santana et al. 2015) 

Segundo um estudo demográfico (Fig.2) estima-se que em 2012 havia em 

Portugal cerca de 182 526 pessoas com demência. Estes valores representam 

uma percentagem de 1,71% da população portuguesa e estão a cima da média 

europeia, cuja percentagem é de 1,55%. Neste estudo é ainda apresentado uma 

tabela com o número estimado de pessoas com demência consoante a faixa 

etária e género. (Alzheimer Europe Monday 24 February 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 –  Tabela com o número est imado de pessoas com demência consoante gênero e faixa 

etária. (Alzheimer Europe Monday 24 February 2014) . Desenho adaptado pelo autor.  
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1.3 - Tipos de Demências 
 

Segundo a Associação Alzheimer Portugal, numa adaptação da 

Associação Alzheimer Austrália, existem vários tipos de demência, sendo as 

mais comuns as seguintes (Associação Alzheimer Portugal 2017): 
Demência Vascular: (considerado o segundo tipo de demência mais 

comum) é caracterizada por dificuldades de circulação do sangue para o cérebro. 

Dentro das demências vasculares existem vários tipos, mas as principais são a 

demência por multienfartes cuja causa (múltiplos enfartes) dá origem ao nome e 

a demência Binswanger provocada por hipertensão arterial, estreitamento das 

artérias e por um défice na circulação sanguínea. 

Doença de Parkinson: numa fase mais avançada pode originar demência, 

consiste num transtorno progressivo do sistema nervoso central cujos efeitos são 

tremores, rigidez dos membros e articulações que dificultam os movimentos e 

dificuldades na fala. 

Demência de Corpos de Lewy: é retratada por elementos esféricos 

(corpos de Lewy) que se encontram nas células cerebrais e que causam a morte 

das mesmas provocando assim um estado de demência. Os sintomas são 

idênticos aos da doença de Parkinson com o acréscimo de alucinações e de 

alterações comportamentais que podem variar de hora a hora. Por vezes este 

tipo de demência ocorre simultaneamente com demências vasculares ou 

Alzheimer. 

Demência Frontotemporal (DSF): é derivada da degeneração dos lobos 

frontais ou temporais ou ambos. Dentro deste tipo de demências as mais comuns 

são demência frontotemporal, afasia progressiva não-fluente, demência 

semântica e doença de Pick. Cerca de metade das pessoas que sofrem de DSF 

tem histórico familiar com a mesma demência, herdando assim uma mutação no 

gene tau, do cromossoma 17, que leva à produção de uma proteína tau anormal. 

Doença de Huntington: na maioria dos casos gera demência, consiste 

numa doença degenerativa hereditária que afeta tanto a nível físico como 

psicológico, resultando num declínio intelectual e movimentos involuntários dos 

músculos faciais, com um aparecimento em idades compreendias entre os 30 e 
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os 50 anos. Os sintomas apresentam-se como alterações na fala, memória, 

personalidade, discernimento e problemas psiquiátricos. 

Síndrome de Korsakoff: está associado ao consumo excessivo de álcool 

que com uma alimentação pobre em vitamina B1 pode causar demência. 

Doença de Creutzfeldt-Jacob: é extremamente rara atingindo por ano 

uma pessoa em cada um milhão de habitantes. Esta doença consiste numa 

perturbação cerebral fatal proveniente de uma partícula de proteína chamada 

prião. Os sintomas são semelhantes ao das outras demências, mas com uma 

velocidade de evolução superior, sendo o resultado final a entrada em estado de 

coma.  

Por último, a mais frequente é a doença de Alzheimer que como referido 

anteriormente é responsável por 50% a 70% dos casos, sendo esta a principal 

doença relacionada com a demência e por este motivo a razão da minha escolha. 
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1.4 - Alzheimer 

 
Tal como as demências estão dividias em três fases, também se pode 

dividir a doença de Alzheimer em três estados diferentes: o estado inicial, o 

intermédio e o avançado (Fig.3). 

Na primeira fase a pessoa desenvolve alterações nos seus 

comportamentos e habilidades, esquece-se de eventos recentes, não fala sobre 

esses problemas e tende a esconder os lapsos de memória que vão 

acontecendo. Contudo estes sintomas podem ser confundidos com stress ou 

com o envelhecimento natural.  

Na fase intermédia da doença a confusão de ideias e memórias torna-se 

mais evidente, não sendo os doentes capazes de as esconder. Estes não são 

capazes de reter memórias recentes e repetem várias vezes as mesmas 

questões. As pessoas podem demonstrar ansiedade e desenvolver dificuldades 

na procura de palavras ou nomes, sendo provável o não reconhecimento de 

pessoas. Contudo o maior desafio centra-se nas atividades do dia-a-dia, onde 

poderão precisar de lembretes para conseguirem completar as tarefas. Estas 

atividades tornam-se gradualmente mais difíceis havendo necessidade de ajuda 

para comer, vestir ou para as necessidades fisiológicas. O isolamento é outro 

sintoma deste estado, as pessoas sentem-se desconfortáveis em situações de 

grupo. Nesta altura é necessário que os cuidadores de saúde ou familiares 

tenham em atenção o ambiente onde o doente se encontra para garantir assim 

a segurança do mesmo, como por exemplo o esquecimento de desligar o gás do 

fogão.  

Na fase mais avançada da doença a pessoa torna-se completamente 

dependente de terceiros, a perda de memória estende-se a memórias mais 

antigas podendo a pessoa não reconhecer objetos e pessoas familiares. As 

dificuldades de comunicação aumentam e a capacidade de controlo emocional 

vai-se deteriorando, podendo tornar-se agressivas. A mobilidade fica cada vez 

mais reduzida acabando muitas vezes por estarem confinadas a cadeiras de 

rodas ou camas. Um dos maiores problemas é a dificuldade em engolir e 

incontinência. Nesta fase é importante relembrar a pessoa de quem ela é, onde 

está e o que está a acontecer. Contudo é importante aproveitar os momentos 
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bons, como um sorriso ou um apertar de mão e ajudar nos momentos mais 

difíceis, pois os doentes neste estado avançado tornam-se bastante 

inconstantes. (Timlin e Rysenbry 2010). 

 

 

Fig. 3 –  Esquema de representação das várias fases da doença de Alzheimer e respetivos 

sintomas (Timlin e Rysenbry 2010) . Desenho adaptado pelo autor  
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1.5 - Relação Cuidador/ Familiar – Doente 
 

Quando se convive com uma pessoa com demência, independentemente 

das suas capacidades físicas e cognitivas estarem debilitadas, é necessário 

tratá-la com respeito e dignidade e ter em conta os direitos humanos que a 

mesma possui. Uma pessoa com demência não é um vegetal, nem um objeto, 

nem uma criança, mas sim um adulto que apesar de sofrer de demência deve 

ser tratado com os mesmos direitos de uma pessoa saudável e deve ser 

reconhecida como um cidadão comum (Woods 1999). 

Assume-se que uma pessoa com demência é incapaz de comunicar 

racionalmente, excluindo a sua participação na tomada de decisões do próprio, 

pensando-se que é impossível compreender a representação das suas 

experiências de vida e perspetivas da mesma. Esta atitude perante uma 

pessoa com demência não poderia estar mais errada. As pessoas com 

demência são capazes de articular e exprimir os seus sentimentos, as suas 

perspetivas e preocupações com o estado em que se encontram, daí ser 

importante dar voz às pessoas com demência e não apenas aos cuidadores de 

saúde e/ou familiares (Woods 1999). 

Para uma pessoa com demência, a sensação de personalidade e de ser, 

humano, é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. Parte 

dos cuidadores de saúde e familiares permitirem ao doente sentir-se desta 

forma. Negligenciar o sentido de personalidade de uma pessoa com demência 

pode acelerar o processo de progressão da doença, tendo por consequência 

mais e maiores efeitos negativos na qualidade de vida dessas mesmas 

pessoas. Contudo tal como as pessoas com demência tem as suas 

debilidades, também os cuidadores de saúde e familiares possuem medos e 

défices que tornam mais complicadas as relações com as pessoas com 

demência. Assim sendo estas também necessitam de apoio e informação para 

estarem devidamente preparados para lidarem corretamente com pessoas com 

demência (Woods 1999). 

 

Uma das grandes dificuldades de uma instituição para pessoas com demência 

é lidar com grupos de pessoas bastante diversos. Nem todos sofrem das 
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mesmas patologias, como nem todos têm a mesma idade, podendo uns não 

necessitar de ajuda para as atividades do dia-a-dia como haver outros em 

estados paliativos. Esta diversidade coloca pressão sobre as instituições para 

pessoas com demência na criação de atividades que satisfaçam as 

necessidades de um grupo tão diversificado (Timlin e Rysenbry 2010). 

Para estas instituições gerir o stress dos seus funcionários pode tornar-se 

um grande desafio, principalmente para aqueles que lidam com as pessoas 

com demência. Uma instituição para pessoas com demência deve ter um rácio 

entre funcionários e doentes de um para quatro, para assim se conseguir 

prestar o melhor cuidado aos residentes dessas instalações. É também 

bastante importante as condições dessas mesmas instalações. Uma casa de 

cuidados que facilite a vida dos residentes, seja a nível físico (não haver 

escadas)  ou a nível organizacional (informação e espaços distintos), irá trazer 

vantagens tanto para os residentes como funcionários, pois uns tornam-se 

mais independentes e outros tem mais tempo para ajudar e prestar mais e 

melhor apoio, reduzindo o stress de ambas as partes e promovendo as 

relações entre cuidadores de saúde e pessoas com demência (Timlin e 

Rysenbry 2010). 
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1.6 - Estimulação sensorial 
 

A comunicação verbal entre um cuidador de saúde ou familiar com uma 

pessoa com demência torna-se cada vez mais complicada com a progressão da 

doença. Assim sendo, é imperativo a utilização de outros métodos para se 

estabelecer uma melhor compreensão das necessidades do individuo com 

demência. Para isso, o corpo do doente pode servir de meio de ligação com o 

cuidador de saúde ou familiar, ou seja, através da estimulação sensorial dos 

vários sentidos desse individuo é possível reforçar a ligação cuidador/doente e 

assim compreender as necessidades do mesmo. 

A estimulação sensorial consiste em técnicas de estimulação dos sentidos 

do homem com o objetivo de aumentar a atenção ou de reduzir a agitação do 

mesmo. Estas técnicas podem focar-se em estímulos auditivos, olfativos, tácteis, 

gustativos e quinestésicos (Lykkeslet et al. 2014). 

Para além da estimulação sensorial provocada através do contacto entre 

cuidador e doente, existe também outra técnica que se foca na alteração do 

ambiente onde o mesmo se encontra. Esta técnica denominada por “Snoezelen” 

foi desenvolvida na Holanda nos anos 70’s e consiste na utilização de diferentes 

objetos que estimulem vários sentidos em simultâneo, como por exemplo 

projeções, cascatas de água, sons e cheiros. A criação de um espaço 

multissensorial de estimulação de vários sentidos em simultâneo tem também 

efeitos positivos nos sintomas comportamentais e psicológicos provocados pela 

demência no individuo. 

Contudo, estas técnicas são mais eficazes quando personalizadas e 

adaptadas a cada paciente consoante os seus estilos de vida, culturas e desejos 

(Maseda et al. 2014). 

Este tipo de técnicas tem vindo a ser testados em diversos espaços que 

acolhem pessoas com demência e em que os resultados aparentam trazer 

melhorias nos sintomas comportamentais e psicológicos dos pacientes. Um 

exemplo disso é o caso da Mrs. Martin que nunca participava nas atividades de 

grupo apesar do esforço do staff presente, contudo reagia muito bem a estímulos 

olfativos e demonstrava grande interesse por atividades musicais. A Mrs. Martin 

demonstrava também uma grande curiosidade quando dava a mão a alguém, 
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explorando dedo por dedo a mão da outra pessoa, rendendo-se assim á 

estimulação táctil (Branco, Quental, e Ribeiro 2015). Outro exemplo centra-se na 

dificuldade de um cuidador de saúde que não conseguia ajudar uma mulher com 

demência a alimentar-se, esta mantinha a boca fechada tornando impossível 

alimentá-la. Esta apenas percebia que o cuidador a queria alimentar quando o 

mesmo lhe dava a mão e aos poucos a mulher começava a comer. Isto 

demonstra a importância dos estímulos sensoriais nas relações cuidador de 

saúde e paciente, que tornam por um lado o trabalho mais facilitado do cuidador, 

como melhora a qualidade de vida do paciente com demência (Lykkeslet et al. 

2014). 
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1.7 - Memória 
 

Uma pessoa saudável apenas tem consciência das suas ações se os 

mecanismos que regem os funcionamentos da sua memória funcionarem 

corretamente. A memória consiste em registar, armazenar e recuperar grandes 

quantidades de informação que permitem a adaptação do homem ao meio em 

que está inserido (Ballesteros 1999). 

Existem vários tipos de memória, derivados de vários tipos de informação, 

cujas mesmas ficam alojadas no sistema neuronal. Assim sendo não se pode 

dizer que existe uma única área da memória, havendo sim, diferentes áreas de 

memória consoante o tipo de informação retida. Contudo uma das áreas mais 

utilizada é o hipocampo (O'keefe e Nadel 1978). 

O funcionamento da memória (Fig.4) pode ser dividido estruturalmente em 

três partes: O registo sensorial; O armazenamento de curto prazo; O 

armazenamento de longo prazo. 

O registo sensorial é caracterizado quando um estímulo que é exposto ao 

ser humano (essencialmente os provenientes do sistema visual), é registado 

imediatamente dentro das dimensões sensoriais apropriadas. 

O armazenamento de curto prazo, também denominado de memoria de 

trabalho, retém informação que assumidamente irá desaparecer ou enfraquecer, 

apesar de este componente do sistema de memória ser mais durador do que o 

registo sensorial. 

Por último o armazenamento de longo prazo difere das estruturas 

precedentes. Aqui a informação não é enfraquecida nem desaparece. Quando a 

informação chega ao armazenamento de longo prazo, esta desaparece do 

registo sensorial e do armazenamento a curto prazo. Contudo, a informação 

retida no armazenamento de longo prazo poderá ser alterada dependendo de 

outras informações recebidas (Atkinson e Shiffrin 1968). 



39 
 

 

Fig. 4 - Esquema das três estruturas da memória (Atkinson e Shif fr in 1968) . Desenho adaptado 

pelo autor  

 

Em tipos de demência como a doença de Alzheimer, o aparecimento de 

placas e nós neurofibrilares que se difundem por várias regiões do córtex 

cerebral e do hipocampo, estão na origem da perda de memórias e da 

incapacidade de criar memórias novas. Assim, pessoas com doença de 

Alzheimer são incapazes de reter experiências do dia-a-dia (como o que vêem, 

ouvem, sentem), tornando-se cada vez mais óbvio com a evolução do estado 

desta doença (Ballesteros 1999). 
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Capítulo II 

2.1 - Design na Demência 
 

O ambiente e os produtos pensados para as pessoas com demência que 

tenham como objetivo fazê-las sentir elas próprias (sem perda de identidade), 

ajuda-as a reforçar as capacidades cerebrais e a exponenciar a sensação de 

personalidade, que por consequência irá permitir uma melhoria nas relações 

interpessoais. Este objetivo só é conseguido quando se adota uma abordagem 

centrada no paciente. Assim sendo, o Design atua no estado demencial com o 

foco de permitir que o doente utilize o máximo das suas capacidades como 

também ajudar no enriquecimento de mais e melhores relações (Zeisel 2013). 

O designer deve procurar a solução para o problema detetado junto 

daqueles que lidam com o mesmo diariamente. Para isso é importante haver 

uma abordagem de Design Centrado no Utilizador (Human-Centered Design)2, 

onde as opiniões dos utilizadores sobre o problema e possíveis soluções, 

servirão de “inputs” para a construção de uma solução eficaz que combata esse 

problema. Assim sendo, o designer deve “apropriar-se” da análise da experiência 

dos utilizadores como ferramenta adicionais durante o processo de criação. 

Este processo não é linear, deve ser adaptado ao carácter do projeto e do 

problema que se pretende resolver. Contudo independentemente dos desafios 

do projeto, o mesmo terá de atravessar três fases principais: inspiração, ideação 

e implementação (IDEO.ORG 2015). 

A primeira fase surge quando se aprende a conhecer as pessoas para as 

quais se está a projetar, observando os seus estilos de vida e percebendo os 

seus desejos e expectativas. A fase da Ideação é quando toda a informação 

recolhida começa a fazer sentido, existe uma exploração de ideias e definem-se 

as oportunidades de projeto em Design. Nesta fase também se testa essas 

mesmas ideias para se aproximar da solução final. Na fase de Implementação 

surge a oportunidade de dar vida ao projeto que se desenvolveu, definindo qual 

                                                           
2 : É possível adquirir gratuitamente no site da IDEO (http://www.designkit.org/) um kit de ferramentas para aplicar em 

projetos, que permite abordar a técnica de Design Centrado no Utilizador (Human-Centered Design) (IDEO.ORG 2015). 
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a melhor estratégia de implementar a ideia no mercado e de que forma esta 

poderá fazer a diferença (IDEO.ORG 2015). 

Contudo e como já referido, estas estratégias não são lineares e quando 

se aborda o tema da demência é necessário ter especial atenção ao estado 

demencial em que essas mesmas pessoas se encontram. 

Um dos fatores-chave de projetar para pessoas com demência é saber 

quais as suas capacidades cognitivas. Deve-se construir o projeto sobe as 

capacidades que os doentes ainda possuem. O Design não deve apenas auxiliar 

nas debilidades da pessoa com demência mas sim exponenciar as habilidades 

dos mesmos (Timlin e Rysenbry 2010). 

Para uma pessoa com demência é mais fácil lembrar-se de um 

procedimento quando confrontada com lembretes ou indicações. O 

reconhecimento de certas tarefas ou locais torna-se difícil quando não existem 

ligações entre essas mesmas tarefas ou locais a memórias familiares dessa 

pessoa. Por exemplo, não haver objetos pessoais no quarto do doente faz com 

que o mesmo não encontre no espaço referências que o façam sentir que aquele 

local é o seu quarto, deixando a sensação de não pertença. 

A criação de produtos e ambientes para pessoas com demência deve 

explorar os sentidos das mesmas. Estas estão dependentes desses sentidos no 

seu dia-a-dia e o designer deve explorar mais do que um sentido para não 

obrigar o paciente a confiar apenas num, pois é bastante desafiador identificar 

quais os sentidos que se encontram mais apurados por estes divergirem de 

individuo para individuo (Timlin e Rysenbry 2010). 

A memória é outro fator que deve estar presente no desenvolvimento de 

produtos ou ambientes para pessoas com demência. 

Para as pessoas com demência torna-se muito difícil lembrar de como fazer 

uma certa atividade, apesar de se poderem lembrar de já a terem feito. Esta é 

uma das razões para as quais raramente a pessoa com demência pode fazer as 

atividades por iniciativa própria. Assim, é importante criar oportunidades e 

experiências em atividades e interações sociais que servem para evitar a apatia 

e a depressão em pessoas com demência.  

As condições físicas de uma pessoa com demência é algo que o designer 

também deve considerar no processo projetual, pois para além das restrições e 
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limitações físicas inerentes ao envelhecimento do ser humano, como a 

mobilidade reduzida ou a perda de visão, as pessoas com demência apresentam 

falta de consciência do seu estado físico, o que significa que estas estão mais 

propicias a terem acidentes e a criarem lesões nelas próprias (Timlin e Rysenbry 

2010). 

Em suma, os designers devem trabalhar em conjunto com os 

investigadores para desenvolverem uma linguagem comum que permita a 

criação de soluções eficazes nos cuidados de pessoas com demência (Calkins 

2011). 
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2.2 - Música e Demência 
 

O impacto da música tem fortes fundamentos nos campos da neurociência 

e da psicologia, demonstrando grande impacto em áreas do cérebro 

responsáveis pela perceção e geração de emoções. A música é também 

responsável pela estimulação da ativação motora e cognitiva, torando-se assim 

uma boa técnica de reabilitação.  

A utilização da música tem demonstrado efeitos na alteração de sinais vitais 

como a pressão sanguínea, a respiração e batimentos cardíacos. Do ponto de 

vista da psicologia, a música facilita a comunicação e por consequência as 

relações sociais e emotivas. Além disto, a música aumenta certas atividades 

cognitivas como a memória, a fala ou a atenção. Sendo as atividades cognitivas 

associadas à música preservadas e mantidas durante mais tempo que outras, a 

música pode ser utilizada mesmo em casos de graves declínios cognitivos. 

Existe várias formas de abordar a música na demência, podendo estas 

partir de atividades terapêuticas com especialistas, atividades com familiares e 

cuidadores de saúde, canto e utilização de instrumentos musicais, escutar sons 

individualizados e personalizados ao paciente e até mesmo a utilização de 

música de fundo no ambiente em que os pacientes estão inseridos (Raglio et al. 

2014). 

Contudo e apesar da terapia musical não apresentar efeitos adversos, é 

recomendável uma abordagem personalizada para assim se conseguir ir ao 

encontro das preferências do paciente (Scales, Zimmerman, e Miller 2018). 

Estudos demonstram que ao escutar de forma passiva músicas da 

preferência dos doentes com demência, é possível reduzir de forma eficaz os 

níveis de ansiedade que estes padecem. Este exercício melhora também a 

duração e qualidade de sono das pessoas com demência. 

A aprendizagem musical e o treino sistemático da mesma demonstraram 

melhorias no processamento de memórias e até mesmo em alterações 

neuroanatómicas no lobo temporal esquerdo do cérebro adulto. Estes efeitos 

produzidos pela música no cérebro humano demonstram uma possibilidade na 

utilização deste tipo de terapias em pessoas que sofrem de doenças 

neurodegenerativas. 
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Músicas alusivas a memórias têm demonstrado efeitos positivos no 

tratamento de sintomas depressivo de pessoas com demência pois estes 

respondem melhor a músicas que lhes são familiares do que músicas 

desconhecidas. As músicas familiares e preferidas dos pacientes devem ser 

identificadas em estados iniciais de demência, para poderem ser utilizadas em 

estados mais avançados onde a comunicação entre paciente e cuidador se torna 

mais complicada (Nair et al. 2013). 

Além disso, a utilização de músicas da preferência dos pacientes pode 

estimular memórias remotas e a recordação de memórias associadas a 

sentimentos positivos em pessoas com demência, pode prevenir ou aliviar a 

agitação proveniente de efeitos comportamentais e psicológicos associados à 

doença.   

Contudo a utilização da música pode não ter o mesmo efeito em todos os 

doentes de demência. Uma pessoa que não aprecie música antes de sofrer de 

demência não vai apreciar este tipo de exercícios ou terapias. O efeito positivo 

da música está correlacionado com o grau de significado que essa mesma 

música tem ou teve na vida da pessoa, podendo assim comprometer a eficácia 

desta intervenção (Gerdner 2012). 

 

A relação da música com a demência tem vindo a ser cada vez mais 

abordada em diversas áreas. Um exemplo disso é o filme de 2014, “Una Vida: A 

Fable of Music and the Mind” do realizador Richie Adams, que conta com a 

participação do ator português Joaquim de Almeida (Fig. 5). 

Este filme conta a história de uma cantora de rua (Una Vida) que sofre de 

Alzheimer, cujas memórias são encontradas através da música. Una Vida não 

reconhece pessoas nem locais, sendo evidente as suas dificuldades no dia-a-

dia, contudo esta é capaz de se lembrar de cantar corretamente músicas do 

início ao fim, não se esquecendo das letras (Richie Adams 2014).  
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Fig. 5 –  Montagem de frames do f i lme “Una Vida: A Fable of Music and the Mind” de Richie Adams  
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2.3 - Estimulação de Memórias Autobiográficas 
 

A capacidade de memória ou a perda da mesma é um tema recorrente nos 

estudos sobre a demência. 

A procura de soluções não farmacológicas que combatam os sintomas 

associados às demências têm sido cada vez mais um dos focos dos 

especialistas, principalmente para contrariar os efeitos secundários provocados 

pelos medicamentos. As memórias autobiográficas, consideradas umas das 

principais fontes de segurança e autoestima, quando perdidas, têm um efeito 

devastador para os indivíduos com demência e para os seus cuidadores (Foster 

e Valentine 2001). 

Pensa-se que as memórias autobiográficas contribuem para o 

autoconhecimento e para as auto narrativas que permitem a compreensão do 

“eu” passado e presente contribuindo ainda para o sentido de continuidade da 

identidade. (Addis e Tippett 2004). 

As memórias autobiográficas podem ser dividas em duas partes: incidentes 

pessoais de memória, referentes a eventos pessoais específicos que incluem 

informação contextual detalhada como por exemplo o tempo e locais onde esses 

eventos decorreram e as memórias semânticas pessoais que referem para 

informações pessoais não relacionadas com eventos ou situações, como por 

exemplo o nome dos familiares.(Addis e Tippett 2004). 

Um estudo realizado por (Addis e Tippett 2004) retratou as diferenças entre 

20 indivíduos com doença de Alzheimer com outros 20 indivíduos de idade 

semelhante mas saudáveis, ou sem problemas de demência, com o objetivo de 

diferenciar as capacidades e falhas das memórias autobiográficas entre estes 

dois grupos. Para este estudo foram utilizados dois testes de memórias 

autobiográficas: Autobiographical Memory Interview e Autobiography fluency. 

Foram usados também 2 medidores de identidade: Twenty Statements Test e 

Tennessee Self Concept Scale. Estes testes foram divididos em três fases: a 

infância, o início da vida adulta e a vida adulta recente. Ao examinarem estes 

dois grupos o estudo focou-se nas memórias de eventos passados e nas 

memórias semânticas, assim como na fluência de nomes de eventos ou nomes 

recordados, onde o resultado em ambos os testes demonstrou um défice pontual 
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no grupo de indivíduos com doença de Alzheimer comparativamente ao grupo 

de indivíduos saudáveis (grupo de controlo), como é visível nas figuras abaixo 

(Fig. 6 e Fig. 7). 

 

 

Fig. 6 –  Gráf icos de resultados entre doentes de Alzheimer e o grupo de controlo sobre a) 

memórias semânticas b) memórias de incidentes  em 3 espaços temporais (infância /  inic io da vida 

adulta /  v ida adulta recente)  (Addis e Tippett  2004) . Desenho adaptado pelo autor.  
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Fig. 7 –  Gráf icos de resultados entre doentes de Alzheimer e o grupo de controlo sobre a) 

memórias de nomes b) memórias de eventos  em 3 espaços temporais (infância /  inic io da vida 

adulta /  v ida adulta recente)  (Addis e Tippett  2004) . Desenho adaptado pelo autor  
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No mesmo estudo é possível observar (Fig. 8) as diferenças entre os dois 

grupos na Tennessee Self Concept Scale (1965) e consequente avaliação para 

os cinco subsetores de identidade (pessoal, familiar, social, moral e físico) onde 

é visível que o grupo de indivíduos com doença de Alzheimer apresenta 

novamente mais debilidades nas memórias. Estas afirmações estão justificadas 

no gráfico abaixo representado. 

  

Fig. 8 –  Gráf ico de resultados da Tennessee Self  Concept Scale entre doentes de Alzheimer e o 

grupo de controlo (Addis e Tippett  2004) . Desenho adaptado pelo autor.  

 

Pode então concluir-se deste estudo de Addis e Tippett (2004) que as 

pessoas com doença de Alzheimer apresentam maiores dificuldades de 

memória em comparação com as pessoas saudáveis testadas neste estudo. 

 

 



51 
 

2.4 - Música como meio de Estimulação de 

Memórias Autobiográficas 
 

A música pode ser vista como um tratamento (e estimulação sensorial) para 

a demência à qual se atribui uma série de possíveis funções. Dentro destas 

funções existe a música como atividade de lazer que contribui para o bem estar 

da população saudável, que deve ser também conscientemente fornecida à 

população com demência com o objetivo de obter resultados semelhantes aos 

utilizados na população saudável; a música como efeito positivo sobre a 

capacidade cognitiva deteriorada das pessoas com demência; a música como 

melhoria dos estados mentais e comportamentos sociais, emocionais, 

depressivos, ansiosos e agitados que estão associados à deterioração cognitiva 

das pessoas com demência.(Spiro 2010). 

A música pode ser preservada na demência, pois acredita-se que na 

presença da mesma e através do aumento geral da atividade cerebral se possa 

introduzi-la como atividade de recuperação de memórias. (Cuddy e Duffin 2005). 

Num estudo realizado por Foster e Valentine (2001) onde as metodologias 

utilizadas são semelhantes ao estudo anteriormente apresentado, é possível 

observar a influência da música e de outro tipo de sons/ruído na estimulação de 

memórias autobiográficas de vários espaços temporais (muito antigas, antigas e 

recentes) em 29 pessoas com doença de Alzheimer em estados iniciais e 

intermédios da doença. 

O estudo utiliza um questionário de memórias autobiográficas (em 

apêndice) que foi repetido quatro vezes com diferentes tipos de sons em cada 

um dos questionários. Este teve uma semana de intervalo entre cada som 

distinto, com o objetivo de não condicionar as respostas e resultados obtidos. Os 

indivíduos com doença de Alzheimer em estados iniciais e intermédios, 

responderam a este questionário ao som de música familiar (a música escolhida 

foi “Winter” do primeiro movimento de “Four Seasons” do compositor Vivaldi), 

música “novel” (“Hook” de Fitkin), foi também utilizado o som/ruído produzido 

diariamente na cafetaria do lar onde as pessoas se encontravam e por último foi 

usado o silêncio como diferenciador máximo das opções antes referidas. Aos 

participantes foi pedido que caso não soubessem a resposta ou não se 
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lembrassem da mesma para assumirem essa situação em vez de criar respostas 

ficcionadas.  

Para ter certeza da veracidade das respostas, o estudo contou com o apoio 

de familiares e cuidadores de saúde. Os espaços temporais das memórias 

autobiográficas centraram-se dos 0 aos 20 anos (muito antigas), dos 20 aos 50 

anos (antigas) e memórias de passado recente ou presente. 

Os resultados apresentam uma melhor performance nos indivíduos em 

estados iniciais em comparação com os de estados intermédios e mostram, 

também, que independentemente dos estados da doença que os indivíduos 

apresentam, as suas performances foram sempre superiores quando expostos 

a música familiar e romântica do que ao som/ruído da cafetaria e do silêncio. 

Esses resultados estão demonstrados nos gráficos abaixo (Fig. 9 e Fig. 10). 

 

Fig. 9 –Resultados de memórias autobiográf icas em si lêncio (Q), barulho de cafetaria (CN), música 

famil iar (FM) e música “novel”  (NM) (Foster e Valent ine 2001) . Desenho adaptado pelo autor.  
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Fig. 10 –  Resultados de memórias autobiográf icas com sons de cafetaria e música famil iar e 

“novel” em 3 espaços temporais diferentes (remoto/médio remoto/ recente)  (Foster e Valent ine 

2001). Desenho adaptado pelo autor.  

 

 

 

Num outro estudo realizado por Irish et al. (2006), que tem como base este 

último estudo aqui analisado de Foster e Valentine (2001), foi incluído um grupo 

de controlo (grupo constituído por indivíduos saudáveis com idades semelhantes 

aos doentes de Alzheimer) com o objetivo de diferenciar as performances, sendo 

a doença de Alzheimer o fator diferenciador dos resultados obtidos. Neste 

apenas foi utilizada a musica “Winter” do compositor Vivaldi e o silêncio, por não 

ter havido diferenças significativas nos outros estilos musicais (Foster e 

Valentine 2001).  

Os resultados do estudo de Irish et al. (2006) demonstram uma maior 

capacidade de recordação de memórias autobiográficas no grupo de controlo em 

comparação ao grupo constituído por doentes de Alzheimer. Contudo, as 

conclusões retiradas deste estudo revelam novas informações interessantes 

para o estudo da música como meio de recuperação de memórias 
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autobiográficas, pois é visível nos gráficos abaixo representados (Fig. 11 e Fig. 

12) que a música apenas tem um efeito relevante em pessoas que sofram da 

doença de Alzheimer, sendo esta indiferente para o grupo de controlo. 

 

 

Fig. 11 –  Gráf ico de resultado de memórias autobiográf icas semânticas (PS) e de incidentes (AI) 

com música e em si lêncio. A alínea a) refere -se a doentes de Alzheimer e a alínea b) ao grupo de 

controlo (I r ish et al.  2006). Desenho adaptado pelo autor.  
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Fig. 12 –  Gráf ico de resultado, a) de memórias autobiográf icas semânticas em doentes de 

Alzheimer com música e em si lêncio. b) de memórias autobiográf icas de incidentes em doentes de 

Alzheimer com música e em si lêncio (Ir ish et al.  2006). Desenho adaptado pelo autor.  
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Este estudo demonstra que a música serve como estimulação de memórias 

autobiográficas, revelando ainda o seu efeito na redução da ansiedade dos 

pacientes.  

“The present study’s findings may prove applicable in dementia care, with the 

possibility of improving patients’ moods, relaxation, and ABM recall by introducing 

calming background music.”3 (Irish et al. 2006). 

 

  

                                                           
3 T.L: “As descobertas do presente estudo pode comprovar a sua aplicação no tratamento da demência, com a 

possibilidade de melhorar o humor, o relaxamento e o relembrar de memórias autobiográficas (ABM- Autobiographic 

Memory) com a introdução de música de fundo calma.”   
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Capítulo III 

3.1 - Estado da Arte 
 

A manifestação de perda de memória revela-se como um dos maiores 

problemas para as pessoas com demência. O Design tem vindo a focar-se nesta 

problemática, contribuindo com soluções alternativas aos fármacos, com 

resultados positivos na recuperação das memórias das pessoas com demência. 

Contudo na maioria dos casos a recuperação dessas memórias é momentânea 

e é conseguida através da estimulação dos vários sentidos da pessoa. 

 

3.1.1 - Music Memory Box 
 

O produto das Fig.13 e Fig. 14, desenhado por Studio Meineck é um Kit ao 

qual se pode associar objetos, fotografias e música. A tecnologia por de trás 

deste produto permite a ligação entre músicas e objetos, com o objetivo final de 

relembrar e conectar pessoas que vivem com demência.(Studio Meineck 2016). 

Este produto obteve várias distinções positivas (Studio Meineck 2016):  

“Award winning Music Memory Box reawakens lost memories in people 

living with dementia” carehome.co.uk 

“Music Memory Box is an innovative and practical application of recent 

research” wired.co.uk 

“You can relate a song or tune to a particular time, and the memories can 

help you and uplift you” User testing session at St. Anne’s Social Club, Bristol 

Music Memory Box has had national and international media coverage, 

including: New York Times, carehome.co.uk, WIRED and The Guardian. 

Music Memory Box was a finalist in the most Innovative Product Category in 

the National Dementia Awards 2015. 

http://www.carehome.co.uk/news/article.cfm/id/1572601/award-winning-music-memory-box-reawakens-lost-memories-in-people-living-with-dementia
http://www.carehome.co.uk/news/article.cfm/id/1572601/award-winning-music-memory-box-reawakens-lost-memories-in-people-living-with-dementia
http://www.wired.co.uk/article/music-memory-box
http://www.wired.co.uk/article/music-memory-box
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Fig. 13 –  Pessoa com demência a ut i l izar o Music Memory Box (Studio Meineck 2016)  

 

 

Fig. 14 –  Music Memory Box (Studio Meineck 2016)  
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Para utilizar o Music Memory Box é necessário seguir os seguintes passos 

(Studio Meineck 2016): 

1- Selecionar um objeto importante/simbólico referente a memórias da 

pessoa com demência. 

2- Anexar uma etiqueta eletrônica. 

3- Escolher uma música relacionada com o(s) objeto(s). 

4- Através de uma pen USB fazer o upload da música para o produto 

como diz nas instruções. 

5- Mover o(s) objeto(s) para o centro do produto – Começa a tocar. 

6- Depois de programado, as pessoas com demência podem utilizar 

este produto em contexto familiar ou individual. 

 

 

 

 

 

 

Este produto apresenta testemunhos positivos da relação entre a música e 

a memória em indivíduos com demência. Aqui a música é utilizada como 

estimulação de memórias autobiográficas, promovendo ainda uma melhoria dos 

estados comportamentais do utilizador como também das relações entre 

cuidadores informais ou formais com a pessoa com demência. 

Estes fatores acima referidos representam os objetivos principais que o 

objeto desenvolvido neste estudo pretende atingir, tornando o “Music Memory 

Box” uma inspiração para o projeto.   
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3.1.2 - Simple Music Player 

 

Este produto (Fig. 15 e Fig. 16) é um reprodutor de músicas que apresenta 

um Design simples com semelhanças a um rádio antigo, conseguindo assim uma 

fácil identificação por parte das pessoas com demência. A escolha das músicas 

é feita previamente e descarregada para o produto através de uma ligação USB 

com o computador (E2L Holdings Ltd 2008). 

Este produto obteve os seguintes comentários positivos (E2L Holdings Ltd 

2008): 

"Thank you!" Dementia Care Professionals of America 

"Brilliant! :)" Dementia support Australia 

"Looks great! We need simple technology!" Dementia Services Group 

"What a good idea." Dementia & Alzheimer’s Group 

"Tend not to advertise, but this is a good and worthwhile product" Dementia 

Friends 

"This is great!" Challenging Dementia 

 

A forma como este produto está pensado é bastante simples, sendo apenas 

necessária a compreensão de 3 passos: 

1- Levantar a tampa para começar a reproduzir a música. 

2- Pressionar o botão grande para mudar de música (opcional). 

3- Fechar a tampa para desligar a música. 

A música vai sempre continuar a partir do ultimo momento de utilização 

(E2L Holdings Ltd 2008). 
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Fig. 15 –  Interruptor do Simple Music Player  (E2L Holdings Ltd 2008) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 –  Simple Music Player (E2L Holdings Ltd 2008).  
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Apesar da perda de memória ser um dos sintomas mais frequentes em 

pessoas com demência, este não é o único foco do Design quando intervém 

nesta problemática. Existem vários problemas que o mesmo tenta resolver 

através da estimulação dos sentidos da pessoa com demência. 

De seguida são apresentados vários produtos que através da estimulação 

sensorial contribuem para uma melhor qualidade de vida das pessoas com 

demência como também devolve a sensação de “ser” humano a essas mesmas 

pessoas. 
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3.1.3 – Ode 

 

Desenhado pelo gabinete de Design RODD, este produto (Fig. 17 e Fig. 

18) consegue através do sentido olfativo, estimular o apetite das pessoas com 

demência. 

O objeto é programado para as horas de refeição e liberta fragâncias (Fig. 

19) com aromas de comida. Quando as fragâncias são libertadas dá-se uma 

estimulação no apetite da pessoa com demência, lembrando-a que deve 

alimentar-se. 

Ode nasceu da problemática da má nutrição, presente em 33% dos casos 

de idosos em casas de cuidados no Reino Unido, conseguindo assim através da 

tecnologia e do Design ser uma alternativa aos fármacos. 

Este produto já foi referenciado pelo departamento de saúde do Reino 

Unido e pelo sistema nacional de saúde, tendo ainda atingido o prémio de melhor 

ideia inovadora de negócio britânica no ano de 2013 (RODD/ 2016). 

 

 

 

 

Fig. 17 –  Ode (RODD/ 2016) . 
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Fig. 18 –  Temporizador do Ode (RODD/ 2016). 

 

 

 

 

 

Fig. 19 –  Ode (RODD/ 2016) 
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3.1.4 – Reminiscense Pods 
 

Desenvolvido pela empresa RemPods, este produto (Fig. 20, Fig. 21 e Fig. 

22) tem como objetivo combater sintomas de ansiedade e de stress vividas pelas 

pessoas com demência.  

Reminiscense Pods é constituído por cenários que tornam qualquer espaço 

num ambiente calmo para pessoas com demência, contribuindo assim para a 

criação de mais e melhores relações entre cuidadores de saúde e pacientes, 

melhorando também a qualidade de vida das pessoas com demência. 

Existem vários cenários disponíveis, uns transportam as pessoas com 

demência para ambientes do passado estimulando as memórias, outros para 

ambientes calmos, reduzindo a ansiedade e o stress dessas mesmas pessoas. 

Este produto foi comprovado por especialistas ligados á demência quanto 

à sua capacidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tendo ainda 

conseguido um investimento no programa da BBC, Dragons’ Den (RemPods 

2016). 

 

 

 

Fig. 20 –  Cenário de sala de estar dos anos 50’s e 60’s (RemPods 2016).  
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Fig. 21 –  Cenário nostálgico à beira mar (RemPods 2016). 

 

 

 

Fig. 22 –  Cenário de cinema ant igo (RemPods 2016).  
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3.1.5 – Buddi 

 

No ano de 2011 no concurso Living Well With Dementia, Buddi foi uma das 

cinco inovações destacadas para ajudar a melhorar a qualidade de vida de 

pessoas com demência (Design Council 2012).  

Este produto (Fig. 23, Fig. 24 e Fig. 25) consiste numa pulseira eletrónica 

de emergência pessoal, que permite estar em permanente contacto com um 

cuidador/familiar à escolha. Esta pulseira possui botões de alarme como também 

sensores de queda, cuja mesma está conectada a uma aplicação para 

smartphone. 

Caso algum botão de emergência ou os sensores de queda sejam ativados, 

é emitido um alerta para o cuidador/familiar via smartphone, podendo este estar 

a par de qualquer emergência. Contudo, em caso de erro ou de não haver 

necessidade de ajuda do cuidador/familiar, a própria pulseira avisa que foi 

emitido um alerta e o utilizador pode cancelá-lo.  

Buddi já foi referenciado diversas vezes pelos media internacional, 

destacando-se jornais como o The Guardian, Daily Telegraph, The Independent 

ou BBC News. Este produto foi também vencedor do concurso British Healthcare 

Awards (Buddi 2018).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 23 –  Buddi (Buddi 2018).  
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Fig. 24 –  Apl icação do Buddi para Smartphone (Buddi 2018).   

 

 

 

Fig. 25 –  Conjunto Buddi (Design Counci l  2012).   
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3.1.6 – Enabling 

 

Devido ao deterioramento da memória processual, tarefas simples como 

preparar uma mesa para uma refeição pode tornar-se bastante complexo para 

pessoas com demência.  

Rita Maldonado Branco presenciou esta problemática (Fig. 26) e durante o 

seu mestrado em Design de Comunicação, desenvolveu um produto (Fig. 27 e 

Fig. 28) para combater este problema.  

Enabling são toalhas de mesa individuais onde estão representadas as 

silhuetas dos vários elementos que constituem um conjunto de refeição (prato, 

copo, talheres, etc.). Este produto serve de auxílio á pessoa com demência, 

facilitando a tarefa de preparar uma mesa para uma refeição, contribuindo assim 

para uma melhor qualidade de vida dessa mesma pessoa (Rita Maldonado 

Branco 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26 –  Avó de Rita Maldonado Branco (Rita Maldonado Branco 2012) . 
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Fig. 27 –  Enabling (Rita Maldonado Branco 2012) . 

 
 

 

Fig. 28 –  Enabling (Rita Maldonado Branco 2012) . 



71 
 

Capítulo IV 

4.1 - Proposta e Metodologia 
 

Com base nos estudos anteriormente analisados e em resposta às 

seguintes sugestões fornecidas pelos autores: 

“The choice of music used as a background stimulus raises further questions 

regarding the generalizability of results from the present study. Further replications of 

this study are warranted to determine whether the present results are specific to the 

Vivaldi piece used or can be extrapolated to classical music in general. It would be 

interesting to ascertain whether similar effects could be produced by using various 

selections of music that differ in terms of tempo, valence, etc.”4 (Irish et al. 2006); 

 

“Further work should be directed to exploring the precise parameters of the 

auditory stimuli most likely to mediate these effects, for example, dynamics, complexity, 

and familiarity.”5(Foster e Valentine 2001); 

 

A proposta centra-se na criação de um objeto musical que utiliza músicas 

alusivas às vivências dos determinados espaços temporais passados dos 

doentes, como meio de estimulação de memórias autobiográficas.  

O objeto será constituído por um altifalante, três botões principais (um para 

cada fase da vida da pessoa) e um outro botão de controlo do volume. O objeto 

irá possuir uma ligação USB para carregamento da bateria do mesmo como 

também para a inserção personalizada das músicas de cada utilizador. Este 

poderá acompanhar o utilizador para uso pessoal como para terapia. 

                                                           
4 T.L.: “A escolha da música usada como estímulo de fundo levanta mais questões sobre a generalização dos 

resultados do presente estudo. Outras réplicas deste estudo são necessárias para determinar se os resultados atuais 

são específicos da música de Vivaldi ou se podem ser extrapolados para a música clássica em geral. Seria interessante 

verificar se efeitos semelhantes poderiam ser produzidos usando várias seleções de música que diferem em termos de 

tempo, valência etc” 

 
5 T.L.: “Trabalhos futuros devem ser direcionados para explorar os parâmetros precisos dos estímulos auditivos, 

com maior probabilidade de interferir nestes efeitos, por exemplo, a dinâmica, a complexidade e a familiaridade” 
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 Devido à instabilidade comportamental que uma pessoa com demência 

possa apresentar, o objeto terá de ser projetado de forma a garantir a segurança 

tanto para o utilizador como para o cuidador/familiar. 

É também proposto realizar questionários de memórias autobiográficas 

como estudo de caso para comprovar o impacto da música no relembrar de 

memórias autobiográficas em pessoas com demência. 

O desenvolvimento do produto será feito através de uma abordagem de 

Design centrado no utilizador, que contará com sessões de testes de usabilidade 

com os pacientes do Lar, para em conjunto identificar as soluções e problemas 

a serem trabalhados.  
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4.2 - Questionário de Memórias Autobiográficas 
 

Seguindo as sugestões dos autores acima referidos, fez-se um estudo de 

caso com base no questionário de memórias autobiográficas (em apêndice) já 

utilizado no estudo de Foster e Valentine (2001), a dois pacientes do Lar da 

Santa Casa da Misericórdia de Gaia, com o objetivo de testar a capacidade de 

relembrar memórias autobiográficas com a utilização de músicas culturais 

alusivas às vivências dos determinados espaços temporais passados dos 

doentes.  

As respostas corretas (em apêndice) foram obtidas através dos familiares 

dos pacientes e serviram como base para avaliar os questionários. Contudo, 

foram consideradas corretas as respostas dadas pelos pacientes que se 

aproximavam bastante às fornecidas pelos familiares.  

Numa tentativa de descobrir as músicas da vida dos pacientes, foi feita uma 

entrevista conduzida pela Dra. Ana Costa (psicóloga no lar). No final escolheu-

se as seguintes músicas:  

Individuo 1: “Oliveirinha da Serra”, (memórias remotas); “Nini dos meus 15 

anos”, música de Paulo de Carvalho (memórias média-remotas); Hino do F.C. 

Porto (memórias recentes). 

Individuo 2: “Tiro Liro Liro” de Amália Rodrigues (memórias remotas); 

“Cinderela” de Carlos Paião (memórias média-remotas); “Porto Covo” de Rui 

Veloso (memórias recentes) 

O questionário de memórias autobiográficas foi feito três vezes e contou 

com o apoio da Carolina Blom (estudante de psicologia e estagiária no lar) que 

facilitou o contato com os indivíduos. O fator diferenciador consiste no som 

utilizado em cada teste, no primeiro o questionário realizou-se em silêncio; no 

segundo foi utilizado a música “Winter” do compositor Vivaldi, tal como o autor 

fez no estudo; no terceiro foram utilizadas as músicas selecionadas pela Dra. 

Ana Costa na entrevista aos indivíduos. 

Os questionários tiveram um intervalo de uma semana entre cada um, para 

não haver interferência nas respostas dadas pelo paciente, tal como sugere o 

autor (Foster e Valentine 2001). 
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O questionário contém 28 perguntas divididas em 3 partes. 10 perguntas 

para memórias remotas, 8 para médio-remotas e 10 para recentes. 

 

Indivíduo 1: 

O primeiro questionário (Fig. 30) contou com 15 respostas corretas num 

total de 28. Dessas 15 respostas, 7 foram na parte de memórias remotas; 4 para 

médio-remotas e 4 para recentes.  

O segundo questionário (Fig. 31) contou com 17 respostas corretas num 

total de 28. Dessas 17 respostas, 9 foram na parte de memórias remotas; 6 para 

médio-remotas e 2 para recentes. 

O terceiro questionário (Fig. 32) contou com 16 respostas corretas num 

total de 28. Dessas 16 respostas, 7 foram na parte de memórias remotas; 6 para 

médio-remotas e 3 para recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 –  Gráf ico de comparação dos diferentes quest ionários de memórias autobiográf icas  

(indivíduo 1)  
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Fig. 30 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº1 (indivíduo 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº2 (indivíduo 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº3 (indivíduo 1)  
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Indivíduo 2: 

(Nos questionários realizados ao individuo 2 apenas foram obtidas por 

parte dos familiares, 27 respostas das 28 perguntas existentes no questionário 

de memórias autobiográficas) 

O primeiro questionário (Fig. 34) contou com 5 respostas corretas num total 

de 27. Dessas 5 respostas, 3 foram na parte de memórias remotas; 2 para 

médio-remotas e 0 para recentes.  

O segundo questionário (Fig. 35) contou com 9 respostas corretas num total 

de 27. Dessas 9 respostas, 6 foram na parte de memórias remotas; 2 para 

médio-remotas e 1 para recentes. 

O terceiro questionário (Fig. 36) contou com 9 respostas corretas num total 

de 27. Dessas 9 respostas, 5 foram na parte de memórias remotas; 3 para 

médio-remotas e 1 para recentes. 

 

 

Fig. 33 –  Gráf ico de comparação dos diferentes quest ionários de memórias autobiográf icas  

(indivíduo 2)  
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Fig. 34 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº1 (indivíduo 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº2 (indivíduo 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 –  Gráf ico da percentagem de respostas corretas no quest ionário de memórias 

autobiográf icas nº3 (indivíduo 2)  
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Conclusões: 

Após a análise dos resultados dos 6 questionários de memórias 

autobiográficas realizados ao individuo 1 e indivíduo 2, é possível constatar (Fig. 

29, Fig. 33 e Fig. 37) que tal como nos estudos analisados anteriormente, 

também neste estudo de caso a música teve um impacto positivo na recordação 

de memórias autobiográficas. Contudo, a utilização de apenas dois indivíduos e 

a ligeira diferença de resultados entre os vários testes, não nos permite retirar 

conclusões definitivas principalmente sobre a influência da utilização de músicas 

culturais alusivas às vivências dos determinados espaços temporais passados 

dos doentes. 

 

 

Fig. 37 –  Gráf ico de comparação das percentagens de respostas corretas , nos seis quest ionários 

de memórias autobiográf icas nos três espaços temporais diferentes  dos dois indivíduos 
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apêndice. 
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4.3 – Conceito e procura da Forma 
 

No inicio deste projeto foi realizada uma visita ao Lar, onde se assistiu a 

uma atividade musical que juntou pessoas com demência e músicos 

profissionais. A partir da observação desta atividade, constatou-se que os 

instrumentos musicais utilizados pelas pessoas com demência eram 

instrumentos de precursão, como por exemplo maracas, pandeiretas e “shakers” 

(objeto em forma de ovo que contem areia dentro). A utilização deste tipo de 

instrumentos deve-se ao facto de estas pessoas não terem capacidade de tocar 

instrumentos mais complexos. 

A partir desta premissa, ficou definido que o objeto a desenvolver teria de 

ser semelhante a um instrumento de precursão, para haver uma ligação entre a 

forma do objeto e o objetivo de estimular através da música as pessoas com 

demência.  

Assim sendo, a principal inspiração partiu da forma de uma maraca e de 

objetos com forma semelhante à mesma, pois esta foi o instrumento em maior 

número naquela sessão e por se considerar que a maioria das pessoas é capaz 

de utilizar esse instrumento. 

Foi também utilizado como inspiração diversos mecanismos de interação 

com os utilizadores, como por exemplo botões, encaixes etc. (Fig. 38) 

 Ficou também definido que o objeto teria de ser personalizável, não só 

para cada individuo como também para cada fase da evolução da demência. 

Deste conceito resultaram três formas diferentes (Fig. 39, Fig. 40 e Fig. 41), 

a partir das quais se desenvolveram protótipos (Fig. 51 até à Fig. 64), que iriam 

mais tarde ser sujeitos a um teste de usabilidade com as pessoas com demência, 

para identificar as preferências e os problemas que os utilizadores finais desse 

objeto poderiam encontrar. 
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Fig. 38 –  Moodboard (World Market;  Wikipedia; pngtree 2017; PLATZ 2017; Phi l ip Whang 2016; 

PDF HAUS e Jin Heo 2017; one nine Wan 2018; Luca Vernieri  2018; i l -seop yoon 2017; Henrik 

Jensfelt  2018; Grinberg 2015; Design  Milk 2018) 
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Fig. 39 –  Forma 1  
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Fig. 40 –  Forma 2 
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Fig. 41 –  Forma 3 
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4.4 - Protótipos 
 

Após analisar as atividades musicais decorridas no lar da Santa Casa da 

Misericórdia de Gaia, foi percetível o tipo de instrumentos musicais utilizados 

pelos utentes do lar. Estes utilizam maioritariamente instrumentos de precursão 

como maracas, “shakers” e pandeiretas. Partindo desta observação, achou-se 

pertinente que o produto desenvolvido se assemelhasse a um instrumento que 

eles identifiquem e que já tenham obtido contacto. Por isso, a forma da maraca 

foi escolhida como base para o desenvolvimento dos vários protótipos.  

Assim sendo, foram desenvolvidos três protótipos diferentes com o objetivo 

de perceber qual o mais apelativo e identificável para os utentes do lar, assim 

como a sua ergonomia e facilidade de manuseamento. 

Após as três formas definidas e desenhadas tridimensionalmente no 

programa Rhinoceros (Fig. 42), as mesmas foram preparadas para serem 

impressas em 3D para assim se obter modelos próximos dos finais com o 

objetivo de realizar testes de usabilidade com os utentes do lar. 

 

 

 

Fig. 42 –  Imagem da modelação 3D no programa Rhinoceros.  
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Depois das três formas modelada, deu-se início ao processo de impressão. 

A impressora utilizada (Fig. 43) foi a Anycubic i3 Mega e o material utilizado (Fig. 

44) foi um filamento de PLA com uma espessura de 1.75 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 –  Impressora 3D Anycubic i3 Mega (ANYCUBIC (Shenzhen Anycubic Technology Co. 2013 -

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 –  Fi lamento PLA 1.75 mm (Media Markt 2018)  
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A impressão demorou entre 5 a 8 horas (Fig. 45, Fig. 46 e Fig. 47) por 

protótipo sendo que o custo de produção de cada um rondou os 5€. 

 

 

 

Fig. 45, Fig. 46 e Fig. 47 –  Fotograf ia da impressão 3D dos protót ipos  
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Após completado o processo de impressão, foram retirados os suportes 

deixados pela impressora 3D (Fig. 48 e Fig. 49) e de seguida foram lixados e 

pintados para terem um acabamento mais próximo do que seria o produto final. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 –  Fotograf ia do protót ipo com suportes de impressão  

 

 

Fig. 49 –  Fotograf ia do protót ipo sem suportes de impressão  
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Fig. 50 –  Fotograf ia dos vários componentes do protót ipo  

 

 

 

Nesta fase foi importante testar vários tipos de punhos assim como o 

dimensionamento de cada botão para por à prova a relação ergonómica 

Corpo/Objeto.  

A componente eletrónica do objeto não foi tida em conta nesta fase ficando 

em falta os suportes internos necessários para a correta assemblagem das 

várias peças. As mesmas foram simplesmente coladas entre si para se conseguir 

obter protótipos não funcionais, mas que iriam fornecer respostas quanto à 

preferência dos utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Gaia. 
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4.4.1- Protótipo 1: 

 

 

Fig. 51 e Fig. 52 –  Fotograf ia do protót ipo 1  
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Fig. 53 e Fig. 54 –  Fotograf ia do protót ipo 1  
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4.4.2 - Protótipo 2: 

  

 

Fig. 55 e Fig. 56 –  Fotograf ia do protót ipo 2  
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Fig. 57 e Fig. 58 –  Fotograf ia do protót ipo 2  
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4.4.3 - Protótipo 3: 
 

 

Fig. 59 e Fig. 60 –  Fotograf ia do protót ipo 3  
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Fig. 61 e Fig. 62 –  Fotograf ia do protót ipo 3  
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Os corpos principais dos protótipos (Fig. 63 e Fig. 64) foram pintados de 

cor branca por esta ser uma cor neutra, havendo apenas cores distintas nos 

botões que estão direcionados para cada fase da vida da pessoa (Remota, 

Médio-Remotas e Recente), como também o botão do volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63 e Fig. 64 –  Fotograf ia dos vários protót ipos  
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Graças à grande diversidade de tipos de PLA existentes no mercado, os 

protótipos podem ser produzidos com filamentos que simulam a madeira (Fig. 

65) ou até mesmo que produzam aromas de café ou canela. Esta grande 

diversidade permite uma maior estimulação sensorial ao utilizador final deste 

produto. Contudo, como o objetivo desta fase era testar a relação ergonómica 

corpo/objeto, esses materiais não foram utilizados. 

 

 

Fig. 65 –  Fotograf ia de peça impressa em PLA de madeira  
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4.5 - Primeira fase de Testes de usabilidade dos 

protótipos 
 

Após a realização dos protótipos, foi importante testar os mesmo com 

utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Gaia (Fig. 66 até Fig. 74).  

Nestes testes foram utilizados 10 indivíduos em diferentes estados de demência. 

Os testes foram fotografados e conduzidos numa sessão de grupo pela psicóloga 

Dra. Ana Costa e a estagiária e estudante de psicologia Carolina Blom. 

O objetivo foi a partir de uma estratégia de Design Centrado no Utilizador, 

serem os próprios com as suas opiniões e experiências dos testes, a identificar 

os problemas dos protótipos desenvolvidos e sugerir alterações necessárias 

para o desenvolvimento do projeto.  

Estes testes permitiram identificar erros de construção/forma como também 

identificar preferências cromáticas e aromáticas para uma maior e melhor criação 

de estímulos sensoriais associados ao objeto. 

Os testes dividiram-se em três fases. 

Numa primeira fase testou-se a preferência de cores dos utilizadores, para 

perceber o que as cores lhes transmitem e de que forma estas podem ser 

conjugadas para uma melhor interpretação e utilização do produto final. Os 

objetos de teste foram 5 tiras de diferentes conjugações de 3 cores e 5 

quadrados, cada um com uma cor destinta. O teste consistiu em sete perguntas 

de resposta aberta, com o objetivo de identificar de uma forma transparente as 

sensações produzidas pelas cores em cada individuo. 

Na segunda fase dos testes foram postas à prova as características físicas 

dos protótipos. Foi feita uma introdução de quais as funcionalidades que o 

produto final iria ter, com o objetivo de perceber qual das formas é a mais 

apelativa, ergonómica e intuitiva para os utilizadores. Este teste consistiu em 

questões de respostas abertas e fechadas. Nesta fase o essencial foi observar 

e refletir sobre as opiniões dadas pelos indivíduos sobre a relação corpo-objeto, 

desde a forma como o seguram como também à interação das funcionalidades 

do mesmo (carregar e identificar os botões). 

Na terceira e última fase dos testes, foram dados aos indivíduos dois 

recipientes com aromas distintos, canela e café. Dada a existência de materiais 
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aromáticos que possam ser usados na criação dos produtos finais, realizou-se 

este teste para aferir a reação dos utilizadores a esses estímulos olfativos.  

 

Os resultados dos testes encontram-se em apêndice. 

 

 

 

 

Fig. 66 –  Fotograf ia dos testes de usabil idade  
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Fig. 67 e Fig. 68 –  Fotograf ia dos testes de usabil idade  



101 
 

  

 

Fig. 69 e Fig. 70 –  Fotograf ia dos testes de usabil idade  
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Fig. 71 e Fig. 72 –  Fotograf ia dos testes de usabil idade  
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Fig. 73 e Fig. 74 –  Fotograf ia dos testes de usabil idade  
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Conclusões: 

Com esta sessão foram identificados erros na construção dos protótipos 

assim como as preferências cromáticas, aromáticas e formais que poderão ser 

corrigidos posteriormente no produto final. 

As cores preferidas foram o Azul, Branco e Vermelho, cujas conotações 

dadas às mesmas foram de sentimentos positivos e de alegria.  

No exercício de variações cromáticas de cada cor, as preferidas foram 

novamente o Azul e o Vermelho. Contudo foi evidente uma maior dificuldade na 

seleção destas juntamente com alguma confusão e insegurança por parte dos 

utilizadores nas respostas que pretendíamos, o que poderia significar que o 

objeto deveria ter cores distintas para os diversos componentes para se 

conseguir uma melhor identificação das funcionalidades para cada componente 

do produto final. 

Graças à diversidade de PLA (material de construção) existente no 

mercado que podem conter aromas, foi testado a preferência entre o aroma a 

café e canela, cujos utilizadores selecionaram de forma unanime a canela como 

o aroma mais agradável. 

A nível formal o protótipo preferido foi o nº3 (Fig. 59 até à Fig. 62). Os 

utilizadores identificaram as suas semelhanças com um objeto musical, 

aprovando assim, o conceito da criação de um produto que se assemelhe aos 

instrumentos musicais utilizados pelos utentes do lar nas atividades musicais em 

que participa.  

Apesar da escolha ser quase unanime entre todos os participantes deste 

teste, foram identificados erros de construção no objeto. Estes erros centram-se 

no dimensionamento e o espaçamento dos botões que a maioria dos utilizadores 

referiu que eram pequenos demais, tendo alguma dificuldade em pressionar os 

mesmos.   

Esta sessão trouxe grandes vantagens para o desenvolvimento do projeto, 

permitindo identificar as alterações necessárias para conceção do produto final. 
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Capítulo V 

5.1 - Componentes Eletrónicos  
 

Após os testes de usabilidade e definida a forma do objeto preferido dos 

utilizadores, procedeu-se à introdução de componentes eletrónicos que 

permitem testar as funcionalidades práticas do produto projetado. 

Estes componentes foram adquiridos na empresa BoxElectronica, no 

Porto, cuja mesma prestou serviços de auxílio à construção do projeto tanto a 

nível de hardware onde as peças necessárias foram montadas e soldadas (Fig. 

75 e Fig. 76), como também na parte de software onde houve a necessidade de 

implementar uma linguagem de programação (Fig. 77) para se conseguir obter 

as funcionalidades do produto.  

Os componentes utilizados e os serviços tiveram um custo de 

aproximadamente 200€. Custos estes que apenas se aplicam para a construção 

do protótipo final, pois houve a necessidade de juntar diversos componentes em 

separado que aumentam o custo do produto. Para uma produção em série do 

objeto a melhor solução seria a construção de raiz de uma placa de circuitos 

impressos com todos os componentes necessários para o bom funcionamento 

do produto. Os componentes eletrónicos encontram-se separados do protótipo 

final devido às dimensões que estes apresentam, contudo com a solução a cima 

referida da criação de raiz de uma placa de circuitos impressos, todos os 

componentes poderiam ser inseridos dentro do protótipo final. 
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Fig. 75 –  Unir os suportes do Arduino com o Shield MP3  

 

 

 

Fig. 76 –  Fase de testes dos componentes elet rónicos  
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Os componentes eletrónicos utilizados são: 

• MP3 Player Shield – Sparkfun 

• Arduino Uno Rev3 com cabo usb 

• Mini Breadboard 400point 

• PCB de Circuito Impresso 9x7cm 

• 9V adaptador pilhas para Arduino 

• 2x Kit Conectores para Arduino 

• 20pcs 20cm Jumper Wire MF 

• 3x Push Button 12x12x8mm 

• Rotary Potentiometer 1M 

• Speaker  

• Mini SD card 200mb 

 

 

 

 

 

Como referido anteriormente foi necessário criar um código de 

programação (Fig. 76) na linguagem C++ e programá-lo com o Arduino Uno para 

se conseguir obter as funcionalidades desejadas, como por exemplo a função de 

pressionar durante 3 segundos um botão para reiniciar a música escolhida. 
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Fig. 77 –  Exemplo do código ut i l izado (excerto)  
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5.2 - Protótipo Final 
 

Analisando os resultados do teste de usabilidade anteriormente referido, foi 

possível identificar os erros e por consequência as alterações necessárias aos 

primeiros protótipos. 

Estando definido a forma preferida dos utilizadores, as alterações 

necessárias (Fig. 78) foram:  

• Grande aumento no tamanho dos botões; 

• Aumento e mudança de local do controlador de volume; 

• Adição de duas luzes, uma para identificar quando o objeto está 

ligado e outra para identificar que o objeto está com pouca bateria; 

• Alteração estética das saídas de som; 

• Criação de sistema de segurança anti queda; 

 

 

 

O objeto foi ainda dividido em três zonas diferentes (Fig. 78), consoante as 

funções de operação do objeto.  

a) A zona número 1 representa a parte principal do objeto e conta com 

os botões principais de reprodução das músicas do utilizador. Esta zona é 

destinada essencialmente à pessoa com demência, havendo apenas três 

botões com grande destaque (Fig. 81).  

 

b) A zona número 2 destina-se á conectividade do objeto, nesta zona 

encontra-se a informação do estado da bateria do objeto, como também o 

interruptor que permite ligar este objeto. Esta zona incluí ainda uma entrada 

USB que tem como função o carregamento da bateria do objeto como 

também permite fazer o “upload” das músicas do utilizador. Esta zona 

destina-se essencialmente ao cuidador/familiar. 

 

c) A zona número 3 permite controlar o volume do som emitido pelo 

objeto. O controlador de volume foi colocado nesta zona para não haver 

interferência com os botões principais do objeto. O controlador contem 
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reentrâncias que permitem criar atrito entre a mão e o objeto para uma 

maior facilidade de utilização (Fig. 80). Este controlador foi pintado da cor 

do corpo principal do objeto para não retirar a atenção dos botões principais 

que estão destacados com cores diferentes. Nesta zona é ainda incluído 

um cordão de segurança que deverá estar colocado no pulso do utilizador, 

evitando quedas ou arremessos (Fig. 80). 

 

 

Fig. 78 –  Alterações na forma f inal 



111 
 

 

 

Fig. 79 –  Forma f inal 
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Fig. 80 –  Detalhe controlador de volume e cordão de segurança 
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Fig. 81 –  Detalhe dos botões principais  
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Fig. 82 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  
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Fig. 83 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  
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Fig. 84 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  
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Fig. 85 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  
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Fig. 86 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  
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Fig. 87 –  Fotograf ia do Protót ipo f inal  

 

 

 
 

 



121 
 

 

  



122 
 

 

  



123 
 

Conclusão 
 

Com a realização deste projeto obtivemos uma maior sensibilização para o 

problema da demência: considerando o Design na aplicabilidade das suas 

ferramentas de pesquisa, análise e de materialização em função das 

necessidades especificas dos utilizadores que neste caso concreto vão para 

além de necessidades comuns; e,  simultaneamente, mostrar com este estudo 

que o Design não consegue “existir” a solo, do quanto ele precisa de se colocar 

em zonas de “desconforto” científico, permitindo-se cooperar em equipas 

interdisciplinares. Deste modo, conseguimos ainda mostrar a outras disciplinas 

que o Design e o designer podem ser considerados na busca de soluções em 

problemáticas como estas que aqui se retratam.  

É preciso que o Design intervenha cada vez mais nesta área, com o 

principal objetivo de melhorar e potenciar a qualidade de vida daqueles que lidam 

com esta problemática diariamente. Sendo a demência uma doença progressiva, 

o Design deve olhar para os seus sintomas e tentar criar e experimentar soluções 

que combatam as dificuldades causadas pelos mesmos.  

O Design pode ter uma influência bastante positiva quando entra em 

contacto com terapias alternativas aos fármacos, apropriando-se 

essencialmente dos estímulos sensoriais das pessoas com demência, 

proporcionando soluções que melhoram a qualidade de vida não apenas dessas 

mesmas pessoas, como também de cuidadores de saúde e familiares (Zeisel 

2013). 

O Design deve ainda, chamar as pessoas com demência envolvendo-as 

nas fases de criação, observando assim as dificuldades e problemas enfrentados 

por estas, registando as opiniões e sugestões relativamente a possíveis 

soluções para esses mesmos problemas, conseguindo assim utilizar uma 

abordagem de Design Centrado no Utilizador (Human-Centered Design). 

É de notar, que ao projetar para a demência, o designer deve ter em conta 

que cada individuo é um ser único e que a demência é uma doença progressiva, 

devendo então optar por soluções personalizáveis que consigam relacionar-se 

de forma correta com cada utilizador, como também para acompanhar cada 

utilizador nas diferentes fases do estado da sua doença. 
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Durante o desenvolvimento do projeto, constatou-se o efeito positivo que a 

música tem sobre as pessoas com demência. Contudo não é possível afirmar 

que as músicas alusivas às vivências dos determinados espaços temporais 

passados dos doentes, tenham efeitos positivos no relembrar de memórias 

autobiográficas, pois o estudo de caso realizado - Questionários de Memórias 

Autobiográficas - apresenta uma pequena amostra de indivíduos.  

Deste modo, podemos apenas afirmar, pelos casos experienciados ao 

longo do projeto, que a música teve efeitos positivos no que toca a estados de 

espírito e comportamentais das pessoas com demência. As pessoas com 

demência quando sujeitas ao estímulo musical tiveram reações imediatas, seja 

no esboçar de um sorriso, no cantar da música que está a ser ouvida, no 

batimento de pernas e braços numa tentativa de acompanhar o ritmo, ou até 

mesmo, no relembrar de memórias passadas. 

Acreditamos então que o objeto projetado, pode ter influência positiva na 

qualidade de vida das pessoas com demência como também nas relações 

interpessoais com os cuidadores de saúde e familiares.  

Embora o objeto projetado, não se encontre ainda pronto para produção e 

comercialização, entendemos que este é já um forte contributo para o 

desenvolvimento mais técnico necessário para uma possível produção, assim, 

como poderá representar um contributo para futuros projetos relacionados com 

a temática.  

Futuramente, sugere-se que o mesmo passe por mais sessões de 

usabilidade e de interação com pessoas com demência, com o objetivo de 

identificar possíveis alterações a serem efetuadas à forma definida. 

É importante também testar a parte eletrónica com pessoas com demência, 

para que se possa perceber se existe algum problema na relação 

utilizador/objeto, como por exemplo, o da não compreensão em alguma das 

funções.  

Aconselha-se ainda a serem testados os diversos componentes do objeto, 

testando por exemplo a pressão exercida ao carregar num botão ou até mesmo 

a escolha do tipo de cordão de segurança.  

Para uma maior sustentação teórica e conceptual deste objeto, é também 

necessário a realização de mais testes, alargando a amostra do questionário de 
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memórias autobiográficas, para que se possa afirmar que as músicas alusivas 

às vivências dos determinados espaços temporais passados dos doentes, 

exerce de facto influência na recordação de memórias autobiográficas. 

 

Em suma, a demência é uma doença que afeta milhões de pessoas em 

todo o mundo, sendo obrigatório uma maior consciencialização social deste 

problema para que seja possível, através das diversas áreas, nomeadamente 

pela área disciplinar do Design, haver um maior investimento na criação de 

soluções que procurem responder e explorar os obstáculos quotidianos 

provocados pela demência. 
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Apêndices 

 

Questionário e Dados dos primeiros testes de 
usabilidade 

 

Cor: 

1- Qual a sua cor preferida? 
a. Branco (2) 
b. Azul (3) 
c. Vermelho (2) 
d. Laranja (1) 
e. Rosa (1) 
f. Amarelo (1) 
 

2- Qual das tiras coloridas gosta mais? (1 pessoa não respondeu) 
a. Azul escuro/ médio / claro (3) 
b. Preto / Branco / Vermelho (2) 
c. Vermelho escuro /médio / claro (3) 
d. Amarelo escuro / médio / claro (1) 
 

3- O que lhe transmite / faz sentir a cor Vermelha? 
a. “Alegre” (5) 
b. “Lindo / Bonita” (3) 
c. “Bom” (2) 
 

4- O que lhe transmite / faz sentir a cor Azul? 
a. “Dia bem-disposto” (3) 
b. “Porto / F.C. Porto” (2) 
c. “Dá para o bem e para o mal” (2) 

d. “Alegre” (3) 
 

5- O que lhe transmite / faz sentir a cor Amarela? 
a. “Triste” (5) 
b. “Doença” (1) 
c. “Desespero” (1) 
d. “Não Gosto” (1) 
e. “Gosto / Bondoso” (1) 
f. “Não é Mal” (1) 
 

6- O que lhe transmite / faz sentir a cor Preta? 
a. “Morte / Luto” (6) 
b. “Triste” (3) 
c. “Bom” (1) 
 

7- O que lhe transmite / faz sentir a cor Branca? 
a. “Alegre (ovo / céu)” (5) 
b. “Bem e Mal” (1) 
c. “Linda (noiva)” (2) 
d. “Não faz sentir bem / Tristeza (coisas pequenas)” (1) 
e. “Não sei” (1) 
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Usabilidade (Protótipos) 

Nota: Um dos indivíduos abandonou temporariamente os testes. 
1- Percebeu as funcionalidades do produto? 

a. Os indivíduos responderam de uma forma unanime que perceberam as 
funcionalidades do produto, embora se sentisse que não estavam certos da resposta 
que deram. Um dos indivíduos comentou que tinha percebido, mas que precisava de 
treinar para não esquecer e fixar mentalmente as funcionalidades do mesmo. 

 
2- Carregue no botão pequeno Vermelho, Amarelo e Azul. Considera-

os pequenos? 
a. “Sim” (7) 
b. “Não” (2) 
 

3- Rode o botão preto para aumentar o volume. Considera-o 
pequeno? 

a. “Sim” (9) 
 

4- Pressione o botão principal Vermelho para reproduzir a música. 
Considera-o intuitivo? 

a. “Sim / Carregava em primeiro” (8) 
b. “Não” (1) 
 

5- Segure os 3 protótipos. Qual o mais confortável / gosta mais? 
a. “2” (2) 
b. “3” (5) 
c. “2 e 3” (2) 
 

6- Os protótipos lembram-lhe uma maraca / instrumento musical? 
a. “Sim (violino / microfone / campainha / baquetas)” (6) 
b. “Não” (3) 
 

7- O que não gosta do protótipo 1? 
a. Esta questão colocou algumas dúvidas tendo apenas 1 individuo 

respondido que não gostava de o “círculo não estar completo” (parte facetada do 
objeto). 

 
8- O que não gosta do protótipo 2? 

a. Não houve nada negativo apontado pelos indivíduos. A resposta foi 
quase sempre “está bem”. 

 
9- O que não gosta do protótipo 3? 

a. Apenas apontaram a dimensão pequena dos botões, contudo referiram 
que não alteravam nada e que “está bem assim”. Os pontos 

positivos deste protótipo foram evidenciados com mais certeza por parte dos 
indivíduos. 

 

Aromas: 

Nota: O individuo que se retirou na parte de usabilidade dos protótipos, voltou para o 
teste dos aromas, retomando assim a amostra inicial de 10 indivíduos. 

1- Qual dos aromas prefere, Canela ou Café? 
a. “Canela” (10) 
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Questões autobiográficas do estudo de 
(Foster e Valentine 2001): 

 

Remote 
1- What is your name? 
2- What is your date of birth? 
3- Where were you born? 
4- Wich school did you attend? 
5- At what age did you finish your education? 
6- Have you worked? (Yes: Q7a; No: Q7b) 
7a- What was your first job? 
7b- What were your daily activities? 
8- What is your father’s name? 
9- What is your mother’s name? 
10- Please name your grandparent’s surnames? 
 
Medium-Remote 
11- Where were you living at the start of World War II? 
12- Have you ever been married? 
13- Please tell me the name of your (first) spouse. 
14- How many children have you had? 
15- Can you remember the name of the school which they attended? 
16- Have you got any grandchildren? (nephews and nieces if no grandchildren) 
17- What did you do upon retiring? 
18- What is the most distant place you have ever visited? 
Recent 
19- Wich country are we in now? 
20- What town are we in now? 
21- What is the name of the building we are in now? 
22- Where do you live now? 
23- What season is it? 
24- What political party is currently in government? 
25- What month is it? 
26- What type of transport brought you here today? 
27- What year is it? 
28- What is my name? 
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Respostas obtidas através do filho do 
indivíduo 1 

 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Manuel António Vieira Moreira 
 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
22/09/1944 
 
3- Onde nasceu? 
Sanfins do Torno – Lousada 
 
4- Em que escola andou? 
Escola do Padre Luís em V. N. Gaia 
 
5- Com que idade acabou a escola? 
Com 11 anos o ensino básico 
 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Começou desde cedo a ajudar os pais na agricultura, e, posteriormente à escola, como 

primeiro emprego esteve como aprendiz de pintor de automóveis; 

 
7b- Quais eram as suas atividades diárias? 
Não aplicável 

 
8- Qual o nome do seu Pai? 
Alexandre Moreira 

 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Maria da Conceição Vieira 

 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Avós Paternos: António e Leonor, Avós Maternos: Manuel e Gracinda 
 
 
 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
V. N. de Gaia 
 
12- Alguma vez foi casado? 
Sim 
 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Maria Fernanda   

 
14- Quantos filhos teve? 
Dois 

 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Eu, Escola Superior Artística do Porto (E.S.A.P.), meu irmão Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar - ICBAS 
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16 – Tem netos? 
Sim 
 
17- O que fez após se reformar? 
Continuou a trabalhar até aos 72 anos, como empresário na comercialização de 

produtos do ramo automóvel 
 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Angola, Luanda 

 
 
 
 

Recente 
19- Em que pais estamos? 
Portugal 

 
20- Em que cidade estamos? 
Vila Nova de Gaia 

 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Lar da Santa casa da Misericórdia 

 
22- Onde vive agora? 
Num quarto no Lar 

 
23- Que estação do ano estamos? 
Primavera 

 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Partido Socialista 

 
25- Em que mês estamos? 
Abril 

 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
A pé 

 
27- Em que ano estamos? 
2018 

 
28- Qual é o meu nome? 
Carolina e Diogo 
(Consideramos corretas algumas das respostas do indivíduo 1 que foram muito 

aproximadas às respostas fornecidas pelo filho.) 
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Teste 1 / silêncio (indivíduo 1) 
 
Remota 
 
1- Qual é o seu nome? 

Manuel António Vieira Moreira 
2- Qual é a sua data de nascimento? 

73 anos 22 de setembro (não sabe o ano) 
3- Onde nasceu? 

Não respondeu 
4- Em que escola andou? 
Escola de Oliveira do Douro 
5- Com que idade acabou a escola? 

Não respondeu (apenas disse que era cedo e que foi logo a seguir para a tropa) 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 

Sim 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
 Pintor de Automóveis e Agricultor com os pais  
8- Qual o nome do seu Pai? 
 Alexandre Moreira 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
 Maria da Conceição Vieira 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
 Não se lembra 
 
Médio Remota 
 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
 Não se lembra 
12- Alguma vez foi casado? 
 Sim 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
 Maria da conceição 
14- Quantos filhos teve? 
 2 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
 Não se lembra/ lembra-se apenas da profissão de um dos filhos 
16 – Tem netos? 
 Sim, mas não sabe quantos? 
17- O que fez após se reformar? 
 Foi para o lar??? 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
 Angola 
 
Recente 
 
19- Em que pais estamos? 
 Não se lembra 
20- Em que cidade estamos? 
 V.N. Gaia  
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
 Lar 
22- Onde vive agora? 
 Quarto no Lar 
23- Que estação do ano estamos? 
 Inverno 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
 Não sabe 
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25- Em que mês estamos? 
 Não sabe 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
 Foi a pé 
27- Em que ano estamos? 
 Não sabe 
28- Qual é o meu nome? 
 Não sabe 
 
Remota: 7/10 
Médio Remota: 4/8 
Recente: 4/10 
Total: 15/28 

 

 

 

Teste 2 / “four seasons” de Vivaldi (indivíduo 
1) 

 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Manuel António Vieira Moreira 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
Setembro 
3- Onde nasceu? 
Sra. Da Aparecida (pertence à freguesia do Torno do concelho de Lousada) 
4- Em que escola andou? 
Gaia 
5- Com que idade acabou a escola? 
4 classe 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Agricultura e Pintor de Automóveis 
8- Qual o nome do seu Pai? 
Alexandre Moreira  
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Maria da Conceição Vieira 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Não se lembra 
 

Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Não se lembra 
12- Alguma vez foi casado? 
Sim 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Maria Fernanda de oliveira moreira 
14- Quantos filhos teve? 
2 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Não mas lembra-se das profissões dos 2 
16 – Tem netos? 
Sim, 5. 3 + 2 
17- O que fez após se reformar? 
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Ando por aqui 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Angola 
 
Recente 
19- Em que pais estamos? 
Oliveira do douro 
20- Em que cidade estamos? 
Não respondeu 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Não sabe 
22- Onde vive agora? 
Tem um quarto no lar 
23- Que estação do ano estamos? 
Inverno 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Não sabe 
25- Em que mês estamos? 
Junho 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
A pé pelas escadas 
27- Em que ano estamos? 
Janeiro 
28- Qual é o meu nome? 
Não se lembra 
 
Remota: 9/10 
Médio Remota: 6/8 
Recente: 2/10 
Total: 17/28 
 
 
(Ao utilizar música de fundo sentiu-se uma ligeira distração por parte do indivíduo 1) 

 

 

Teste 3 / Músicas da vida (indivíduo 1) 
 
 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Manuel António Vieira Moreira 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
Tem 73 anos 
3- Onde nasceu? 
Oliveira do Douro 
4- Em que escola andou? 
Gervide em Oliveira do Douro 
5- Com que idade acabou a escola? 
Não se lembra 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Pintar automóveis além de ajudar os pais na agricultura 
8- Qual o nome do seu Pai? 
Alexandre Moreira 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
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Maria da Conceição Vieira Moreira 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Não se lembra 
 
 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Oliveira do Douro 
12- Alguma vez foi casado? 
Sim 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Maria Fernanda 
14- Quantos filhos teve? 
2 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Lembra-se da profissão de um dos filhos 
16 – Tem netos? 
sim 
17- O que fez após se reformar? 
Não se lembra 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Angola 
 

Recente 
19- Em que pais estamos? 
Vila nova de Gaia 
20- Em que cidade estamos? 
Vila nova de Gaia 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Não sabe 
22- Onde vive agora? 
Vive aqui no lar 
23- Que estação do ano estamos? 
Inverno 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Não sabe 
25- Em que mês estamos? 
Não sabe 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
Descemos as escadas 
27- Em que ano estamos? 
Não sabe 
28- Qual é o meu nome? 
Não sabe 
 
Remota: 7/10 
Médio Remota: 6/8 
Recente: 3/10 
Total: 16/28 
 
(Ao utilizar música de fundo sentiu-se uma ligeira distração por parte do indivíduo 1. Com 

estas músicas houve uma reação imediata do indivíduo 1 onde o próprio começou a bater os 
pés ao som da música) 
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Respostas obtidas através do familiar do 
indivíduo 2 

 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Maria Sameiro Fernandes Leite de Faria Santos 
 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
26/06/1941 
 
3- Onde nasceu? 
Braga – Freguesia de S.Vitor 
 
4- Em que escola andou? 
Colégio em Braga, avenida (não sabe o nome exato) 
 
5- Com que idade acabou a escola? 
Não sabe (pergunta anulada) 
 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Escritório loja de ferragens; Loja de Penhores; Secretária em consultório de advogados 
 
7b- Quais eram as suas atividades diárias? 
Telefonista, rececionista, fazia pagamentos e contabilidade 
 
8- Qual o nome do seu Pai? 
José 
 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Maria das Dores Machado Fernandes 
 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Avô Materno: José 
 

 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Guimarães 
 
12- Alguma vez foi casado? 
Casou 2 vezes 
 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Francisco Tavares 
 
14- Quantos filhos teve? 
1 
 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram?  
JI São Lazaro da Misericórdia  
Escola no topo da avenida Camilo  
Escola em Fernandes Magalhães  
Universidade Lusíadas 
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16 – Tem netos? 
Sim, 3 
 
17- O que fez após se reformar? 
Curso de Florista  
 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Espanha 
 
 
 
 
Recente 
19- Em que pais estamos? 
Portugal 
 
20- Em que cidade estamos? 
Vila Nova de Gaia 
 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Lar da Santa casa da Misericórdia 
 
22- Onde vive agora? 
Num quarto no Lar 
 
23- Que estação do ano estamos? 
Primavera 
 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Partido Socialista 
 
25- Em que mês estamos? 
Abril 
 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
A pé 
 
27- Em que ano estamos? 
2018 
 
28- Qual é o meu nome? 
Ana e Diogo 
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Teste 1 / silêncio (indivíduo 2) 
 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Maria Sameiro Fernandes Leite de Faria Santos 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
Não sabe 
3- Onde nasceu? 
Braga 
4- Em que escola andou? 
Braga 
5- Com que idade acabou a escola? 
Pergunta anulada 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Não sabe 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Não sabe  
8- Qual o nome do seu Pai? 
Não sabe 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Não sabe 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Não sabe 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Não sabe 
12- Alguma vez foi casado? 
Não sabe 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Francisco 
14- Quantos filhos teve? 
Não sabe 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Não sabe  
16 – Tem netos? 
Sim, 3 netos 
17- O que fez após se reformar? 
Não sabe  
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Não sabe 
 
Recente 
19- Em que pais estamos? 
Não sabe 
20- Em que cidade estamos? 
Não sabe  
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Não sabe 
22- Onde vive agora? 
Não sabe 
23- Que estação do ano estamos? 
Não sabe 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Não sabe 
25- Em que mês estamos? 
Não sabe 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
Não sabe 
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27- Em que ano estamos? 
Não sabe 
28- Qual é o meu nome? 
Não sabe 
 
Remota: 3/9 
Médio Remota: 2/8 
Recente: 0/10 
Total: 5/27 

 
 
 

Teste 2 / “four seasons” de Vivaldi (indivíduo 
2) 

 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Maria Sameiro Fernandes Leite de Faria Santos 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
26/06 
3- Onde nasceu? 
Braga 
4- Em que escola andou? 
Avenida 
5- Com que idade acabou a escola? 
Pergunta anulada 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Não sabe 
8- Qual o nome do seu Pai? 
Não sabe  
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Maria das Dores Machado Fernandes 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Não sabe 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Não sabe 
12- Alguma vez foi casado? 
Sim, 2 vezes 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Não sabe 
14- Quantos filhos teve? 
Não sabe 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Não sabe 
16 – Tem netos? 
Sim, 3 netos 
17- O que fez após se reformar? 
Não sabe 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Não sabe 
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Recente 
19- Em que pais estamos? 
Não sabe 
20- Em que cidade estamos? 
Não sabe 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Não sabe 
22- Onde vive agora? 
Aqui, lá em baixo e lá em cima 
23- Que estação do ano estamos? 
Não sabe 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Não sabe 
25- Em que mês estamos? 
Não sabe 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
Não sabe 
27- Em que ano estamos? 
Não sabe 
28- Qual é o meu nome? 
Não sabe 
 
Remota: 6/9 
Médio Remota: 2/8 
Recente: 1/10 
Total: 9/27 

 
 

Teste 3 / Músicas da vida (indivíduo 2) 
 
 
Remota 
1- Qual é o seu nome? 
Maria Sameiro Fernandes Leite de Faria Santos 
2- Qual é a sua data de nascimento? 
Não Sabe 
3- Onde nasceu? 
Braga - Centro 
4- Em que escola andou? 
Não Sabe 
5- Com que idade acabou a escola? 
Pergunta anulada 
6- Trabalhou? (Sim: Q7a; Não: Q7b) 
Sim 
7a- Qual foi o seu primeiro trabalho? 
Descreveu o trabalho de secretária (atender chamadas / fazer recados etc.) 
8- Qual o nome do seu Pai? 
Não Sabe 
9- Qual o nome da sua Mãe? 
Maria das Dores Machado Fernandes 
10- Quais os nomes dos seus avós? 
Não Sabe 
 
Médio Remota 
11- Onde estava no início da II Guerra? 
Não Sabe 
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12- Alguma vez foi casado? 
Sim, 2 vezes 
13- Diga-me por favor o nome da sua primeira esposa? 
Não Sabe 
14- Quantos filhos teve? 
1 
15- Consegue-se lembrar do nome da escola onde andaram? 
Não Sabe 
16 – Tem netos? 
Sim, 3 netos 
17- O que fez após se reformar? 
Não Sabe 
18- Qual o sítio mais distante que visitou? 
Não Sabe 
 
Recente 
19- Em que pais estamos? 
Não Sabe 
20- Em que cidade estamos? 
Não Sabe 
21- Como se chama o edifício onde estamos? 
Não sabe 
22- Onde vive agora? 
Não Sabe 
23- Que estação do ano estamos? 
Não Sabe 
24- Que partido político está no governo neste momento? 
Não Sabe 
25- Em que mês estamos? 
Não Sabe 
26- Que tipo de transporte o trouxe aqui? 
Vim consigo 
27- Em que ano estamos? 
Não Sabe 
28- Qual é o meu nome? 
Não Sabe 
 
Remota: 5/9 
Médio Remota: 3/8 
Recente: 1/10 
Total: 9/27 
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Desenho técnico 
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