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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o 

que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

(Arthur Schopenhauer) 
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Resumo 

Introdução: Os cuidados paliativos surgem como resposta ao aumento das 

doenças crónicas. Não têm como objetivo prolongar a vida nem antecipar a 

morte, mas sim dar qualidade de vida a estes doentes. No entanto, nem sempre 

é fácil tornar isto possível, uma vez que as dificuldades e limitações que 

aparecem com a doença acarretam também problemas emocionais negativos, 

como o humor depressivo e ansiedade, ausência de sentido, sem dignidade e 

autoestima. Estes fatores devem ser tratados, para os doentes serem capazes 

de voltar a dar sentido á sua vida e viverem-na com qualidade. Existem terapias 

que podem ajudar nesta problemática, como por exemplo, a estimulação 

multissensorial, uma vez que melhora o bem-estar e o conforto. Objetivo: Avaliar 

o impacto de um programa de estimulação multissensorial na qualidade de vida 

em doentes internados nos cuidados paliativos. Metodologia: Estudo de caso, 

realizado a através da pesquisa qualitativa. Para medir a qualidade de vida 

utilizou-se o questionário de qualidade de vida McGill (MQOLQ-PT) e para medir 

a ansiedade e o humor depressivo usou-se a escala de ansiedade e depressão 

hospitalar (HADS). Para a realização da estimulação multissensorial realizou-se 

um plano de intervenção. Resultados: A amostra inicial foi constituída por 3 

indivíduos hospitalizados nos serviços de Cuidados Paliativos do Centro 

Hospitalar Tondela – Viseu. Todos do sexo masculino com idade entre os 75-90 

anos. Apenas um individuo termina o plano de intervenção. Os resultados 

obtidos pelo MQOLQ-PT foram positivos, mostrou melhoria na qualidade de vida 

total e na percecionada pelo utente, após a intervenção. E a HADS, entre a 

primeira e segunda avaliação, demonstrou resultados positivos para a 

ansiedade, uma vez que diminuíram os valores e em relação ao humor 

depressivo, mantiveram-se estáveis. Conclusão: Ao observar os resultados 

verificou-se que após a intervenção houve resultados mais positivos referentes 

ao MQOLQ-PT e à HADS. No entanto, não é possível afirmar que estes 

resultados se deveram apenas à intervenção multissensorial, pois o individuo 

também estava sujeito a outras terapias. E uma vez que a amostra era apenas 

um individuo, não é possível fazer generalizações. Concluímos então que são 

necessárias mais investigações a este nível. 
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Palavras–Chave: Cuidados Paliativos, Qualidade de Vida, Estimulação 

Multissensorial. 

 

Abstract 

Introduction: Palliative care appears as a response to the increased number of 

chronic diseases. The goal is not to prolong life nor anticipate death, but rather 

to provide quality of life for these patients. However, it’s not always easy to make 

it possible considering the difficulties and limitations the disease implies 

concerning negative emotional problems, such as depression and anxiety, lack 

of purpose, feeling undignified and low self-esteem. These factors should be 

treated accordingly so these patients are able to give meaning to their lives again 

and to live with quality. There are therapies which can help in this matter such as, 

for example, multisensorial stimulation, providing improvements in well-being and 

comfort and relieving stress. Objective: Evaluate the impact of a multisensorial 

stimulation program on quality of life in patients under palliative care services. 

Methodology: Case study performed through qualitative research. To measure 

the quality of life it was used the McGill Quality of Life Questionnaire (MQOLQ-

PT) and to measure anxiety and depression it was used the Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS). To perform the multisensorial stimulation an 

intervention plan was designed. Results: The initial sample was composed of 3 

individuals, hospitalized in the Palliative Care services of Tondela - Viseu Hospital 

Center. All three individuals were male with ages comprised between 75-90 years 

old. Only one individual finished the intervention plan. The results obtained from 

the MQOLQ-PT were positive, showing improvements in total quality of life, in 

parallel with the results perceived by the patient, after the intervention. The 

HADS, from first to second evaluation, showed positive results concerning 

anxiety, as its levels decreased. Concerning depression scores, they remained 

stable. Conclusion: Based on the results, it could be verified that after the 

intervention there were more positive scores referring to MQOLQ-PT and HADS. 

Nevertheless, it is not possible to state that these results were uniquely due to 

the multisensorial intervention, because the individual was also under other types 

of therapy. As the sample was low, based on a single individual, it is not possible 
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to generalize these results. We conclude, then, that further investigation is 

necessary in this field. 

 

Keywords: Palliative Care, Quality of Life, Multisensory Stimulation. 
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Introdução 

 

A morte surge cada vez mais tarde e consequentemente aumenta o número de 

doenças crónicas, sendo que esta é uma realidade recorrente dos avanços da 

medicina ao longo dos séculos (Silva & Alvarenga, 2014).  

As pessoas portadoras de doenças que não têm cura e que cujos tratamentos 

realizados apenas causam dor e sofrimento, necessitam de cuidados de saúde 

com a finalidade da manutenção da qualidade de vida, ou seja, minimizar o mais 

possível o desconforto provocado pelos sintomas da doença. Para isso existem 

os cuidados paliativos, que exigem conhecimentos científicos e técnicos que 

permitem a resolução ou pelo menos a diminuição destes problemas (Silva & 

Alvarenga, 2014). 

Atualmente, os cuidados paliativos (CP), são mais do que um direito humano, 

são uma obrigação social, uma preocupação individual que nos desafia 

enquanto pessoas e profissionais (Araújo & Silva, 2007). Estes cuidados não têm 

como objetivo antecipar a morte, nem prolongar a vida, mas sim controlar os 

sintomas e promover a qualidade de vida, pois uma vez que não existe a 

possibilidade de cura, pretende-se que o doente e a sua família consigam viver 

ativa e positivamente esta fase das suas vidas. Os cuidados paliativos não 

prestam cuidados apenas físicos, mas também apoio psicológico, à família e ao 

doente que vivem um grande sofrimento (Asseiro, 2014), destacando-se a 

qualidade de vida uma área a ter em consideração. É um conceito cada vez mais 

incontornável e a sua perceção varia de indivíduo para indivíduo, não sendo 

possível fazer generalizações, tudo depende das suas experiências e 

expectativas de vida (Silva, 2014). 

Os CP destinam-se essencialmente a doentes que cumulativamente têm um 

prognostico de vida limitado, uma perspetiva de tratamento não curativo, têm 

intenso sofrimento, problemas e necessidades de difícil resolução que exigem 

apoio específico, organizado e interdisciplinar (Capelas & Coelho, 2014). 

Deve ter-se em conta os fatores centrais na qualidade de vida dos doentes em 

cuidados paliativos em fase avançada da sua doença, que são, controlar 

corretamente a dor e outros sintomas, tais como, o humor depressivo e a 

ansiedade, evitar o prolongamento inadequado da agonia, manter o controlo da 

situação, evitar ser um fardo para os demais e fortalecer as relações familiares. 
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O facto de existirem sintomas não controlados, diminui muito a qualidade de vida 

dos doentes em CP. Poderá retirar-lhes o sentido da vida, promover uma 

sensação de impotência, reduzir a capacidade de comunicar, podendo tornar-se 

devastador para a sua integridade pessoal (Silva, 2014).  

Para que estes doentes consigam obter um bom índice de qualidade de vida, é 

importante que o seu estado emocional, embora abalado, se mantenha 

saudável. No entanto, nestes indivíduos é muito frequente o aparecimento de 

transtornos psicológicos, uma vez que os medos e incertezas da sua condição, 

da intranquilidade face ao futuro, da desesperança e o sofrimento espiritual, no 

seu conjunto são geradores de ansiedade e humor depressivo (Bertan & Castro, 

2010). Estas são frequentemente acompanhadas por sintomas físicos como 

fadiga, insónia e perda de apetite. O humor depressivo é reconhecida como um 

dos problemas psicossociais mais comuns nestes doentes, podendo levar à 

diminuição da adesão terapêutica, da capacidade de lidar com o curso da doença 

e é um fator de risco para desejos de suicídio e de antecipação de morte (Julião 

& Barbosa, 2011).  Do mesmo modo, a ansiedade é uma consequência normal 

e esperada nestes doentes devido às incertezas da doença e da aproximação 

da morte. É descrita como um medo ou um sentimento desagradável de 

desemparo, sendo um estado psicológico e fisiológico que se caracteriza pela 

soma de componentes emocionais, cognitivos e comportamentais (Guimarães, 

2012). Estes doentes têm também um contexto de participação social limitado, 

uma total dependência de outros em simples ações de higiene e cuidados 

diários, dificuldades de relacionamentos e de expressar emoções, e limitações 

na discriminação sensorial (Martins, 2011). 

Martins (2011), acerca da estimulação sensorial revela que a terapia caminha 

aliada ao lazer, relaxamento e experiências sensoriais agradáveis. Acompanha 

a pessoa na crescente aceitação da sua nova condição, na manutenção das 

suas capacidades e na sua reabilitação. Esta abordagem terapêutica é baseada 

num contexto de calma, motivador e desafiador, onde não existem exigências 

e/ou expectativas, respeita o tempo, os sentimentos e as limitações de cada um. 

É realizada através da exploração dos cinco sentidos a partir de atividades 

adaptadas aos indivíduos. O seu principal objetivo é promover a exploração do 

ambiente envolvente, o relaxamento mental e físico, sentimentos de satisfação 

e competências sociais (Lopes, Araújo , Ferreira, & Ribeiro, 2015). O cérebro 
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humano participa e apreende o meio envolvente, e percebê-lo é uma condição 

indispensável para haver respostas comportamentais que organizam o próprio 

corpo. Mas também a ação, contribui para ter capacidade e sucesso a 

percecionar, e seguir com acuidade, as transformações da interação que se tem 

com o ambiente (Martins, 2015). Os estudos encontrados (Lopes, 20015; 

Martins,2015; Santos, 2007) revelam que a estimulação multissensorial melhora 

o bem-estar, o conforto e diminui o stress. Contudo, não há intervenções destas 

realizadas em doentes em estado avançado da sua doença. Esse facto torna 

esta investigação relevante, no sentido de perceber se também estes indivíduos 

neste ambiente podem ter melhorias na sua qualidade de vida, pois afinal é esse 

um dos grandes desafios dos cuidados paliativos. 

O interesse no presente estudo surgiu na perspetiva de inserir nos cuidados 

paliativos a intervenção multissensorial que tanto tem sido utilizada noutros 

contexto e têm aparecido bons resultados (Baker, 2001; Schofield & Davis, 

2000).  Assim sendo, tem como objetivo perceber o impacto de um programa de 

estimulação sensorial na qualidade de vida em doentes internados nos cuidados 

paliativos de um centro hospitalar da zona interior do país. E responder à 

seguinte questão:  Será que a intervenção multissensorial melhora a qualidade 

de vida destes doentes? 

Recorreu-se então à realização de um estudo de caso em um serviço de 

cuidados paliativos, onde se realizou uma intervenção multissensorial com 

utentes em internamento.  

Para lá chegar foi necessário levar a cabo um enquadramento teórico que é 

descrito nos três primeiros capítulos deste trabalho, sendo que o primeiro 

capítulo é dedicado aos cuidados paliativos e à qualidade de vida. O segundo 

capítulo é dedicado aos subfactores da qualidade de vida, que vão ser 

trabalhados durante esta intervenção, sendo eles a ansiedade, humor 

depressivo, dignidade, autoestima e ausência de sentido. Estes subfactores, 

interferem na qualidade de vida dos utentes, e por isso devem ser trabalhados e 

melhorados. O terceiro capítulo é dedicado à estimulação multissensorial. É 

apresentado o significado desta terapia, as vantagens que pode trazer e de que 

forma se pode transferir de forma positiva para os cuidados paliativos. 

O estudo empírico é constituído pelos três últimos capítulos. O quarto capítulo é 

dedicado à metodologia utilizada e ao percurso percorrido durante toda a 
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intervenção. O quinto capítulo é dedicado à apresentação dos resultados e à sua 

análise. E por fim temos o sexto e último capítulo que integra as principais 

conclusões e as suas limitações, bem como algumas questões pertinentes para 

futuras investigações.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Parte I - Enquadramento Teórico 
O impacto de um programa de estimulação multissensorial na qualidade de 

vida, depressão e ansiedade num doente internado nos cuidados paliativos de 

um centro hospitalar da zona interior do país: estudo de caso. 
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Capítulo 1 – Aspetos gerais dos Cuidados Paliativos e da 

Qualidade de vida 

 

 

1.1. Cuidados Paliativos 
 

Em Portugal, a esperança média de vida (EMV) tem vindo a aumentar aliado ao 

aumento da prevalência de doenças crónicas, incuráveis, progressivas e 

incapacitantes (Vasconcelos, Cruz, & Bragança, 2015). O aumento da EMV 

deve-se aos progressos na medicina, à melhoria das condições 

socioeconómicas, à nutrição adequada, ao saneamento básico e ao acesso à 

água potável. No entanto, apesar de todos estas melhorias e avanços, a ciência 

continua a ser impotente diante da morte (Machado, 2009). Isto levou a que 

houvesse o desenvolvimento dos cuidados paliativos (CP) com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias, através da 

prevenção e do alívio do sofrimento, a partir da identificação precoce, avaliação 

sistemática e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e 

espirituais (Vasconcelos, Cruz, & Bragança, 2015). 

Os cuidados paliativos têm como filosofia afirmar a vida, considerando a morte 

um processo normal, ou seja, não se deve acelerar nem atrasar a morte, não se 

deve submeter os doentes a tratamentos curativos inúteis e desnecessários. 

Deve-se sim procurar o alívio da dor e de outros sintomas, integrar os aspetos 

psicológicos e espirituais nos cuidados, oferecer um sistema de suporte aos 

doentes para que vivam o mais ativamente possível até à morte e apoio à sua 

família a lidar com a doença e no luto (Querido, 2005).  

A origem da palavra paliativo está frequentemente associada à palavra em latino 

pallium, que significa manto, ou seja, proteção, sendo a partir desta definição 

que o termo cuidados paliativos foi aplicado (Asseiro, 2014). 

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu cuidados paliativos 

como sendo “uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e 

das suas famílias enfrentando o problema associado à vida – doença 

ameaçadora, através da prevenção e alívio do sofrimento por meio da 

identificação precoce, a avaliação correta e o tratamento da dor e outros 

problemas, físicos, psicossociais e espirituais” (WHO, 2014, p.15). Nesta 
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definição está explicito o enorme respeito pela vida humana, pela autonomia e 

pela liberdade de escolha (Asseiro, 2014).  

Os CP são constituídos por equipas interdisciplinares e têm como pilares o 

controlo de sintomas, a comunicação adequada, o apoio à família e o trabalho 

interdisciplinar. Ou seja, é a partir destes pilares que os CP se organizam e 

viabilizam os cuidados, permitindo a aplicação dos mesmos. Estas quatro 

vertentes devem ser encardas sempre com a mesma igualdade de importância 

(Asseiro, 2014).  

É importante haver uma referenciação precoce para as equipas de cuidados 

paliativos, ou seja, à medida que as necessidades do doente vão avançando e 

a doença progredindo é fundamental que haja uma transição progressiva dos 

cuidados curativos para os cuidados paliativos, evitando perdas a nível 

económico e ao nível da qualidade de vida. Portanto, é essencial que o início da 

abordagem paliativa ocorra desde o diagnóstico, num modelo de intervenção 

flexível, que permita a prestação de cuidados com continuidade, partilhados e 

preventivos (Vasconcelos, Cruz, & Bragança, 2015). 

A referenciação é feita por equipas intra-hospitalares de suporte e equipas 

comunitárias de suporte, nas situações que o utente se encontra internado no 

hospital do sistema nacional de saúde ou no domicílio, respetivamente (SNS, 

2017). E a população-alvo deste tipo de cuidados inclui crianças e adultos com 

mal formações congénitas ou outras situações que dependam de terapia de 

suporte de vida e/ou apoio de longa duração para atividades de vida diária; 

pessoas com doença aguda, grave ou ameaçadora de vida, onde a cura ou 

reversibilidade é uma realidade, mas o tratamento tem efeitos negativos, 

piorando a qualidade de vida e sofrimento; em caso de doenças crónicas 

progressivas; doenças ameaçadoras de vida, que escolheram não fazer 

tratamento orientado para a doença ou suporte da vida; pessoas com lesões 

crónicas e limitativas, resultantes de acidentes ou outros traumas; quando estão 

seriamente doentes ou em fase terminal (Capelas & Coelho, 2014).  

O processo de adaptação do individuo aos CP depende da sua idade, 

desenvolvimento familiar, da natureza e da fase em que se encontra a doença, 

da experiência prévia individual ou familiar em relação à problemática, do nível 

socioeconómico e das variáveis culturais inerentes (Neves, 2012). O doente 

deve ser encarado de um modo holístico, isto é, como uma pessoa na sua 
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globalidade, um individuo que tem um corpo doente, mas também uma 

personalidade, pensamentos, capacidades, atitudes, emoções, desejos, valores, 

crenças, fantasias, sonhos e esperanças (Querido, 2005). Desta forma, deve ser 

visto como alguém que pertence a uma família, a uma rede de relações sociais 

e a uma determinada cultura.  Este doente desempenha determinados papeis 

sociais no seu contexto sociocultural, que com o aparecimento da doença são 

mudados, obrigando o individuo a mudar os seus comportamentos e atitudes 

(Nunes, 1992, citado por Querido, 2005). Esta situação faz com que muitas 

vezes tenham desejos de fazer coisas que nunca conseguiram fazer ou saborear 

algo que gostem, mas que estão proibidos. No entanto, por vezes existe receio 

de concretizar os mesmo por estarem num estado frágil. Mas é importante ter 

em atenção que estes indivíduos ainda não estão mortos, estão vivos e a escuta 

e atendimento desses desejos pode representar uma resinificação da vida 

(Santana, Pessimi, & Sá , 2015). 

Com tudo isto que foi dito anteriormente, é possível concluir que os CP respeitam 

o doente e a sua família, permitem manter a autonomia, identidade e dignidade, 

o alívio do sofrimento, ser informado adequadamente, ser ouvido, participar nas 

decisões, recusar tratamentos e serem identificadas as necessidades e 

preferências do doente, permitindo assim uma melhor qualidade de vida. 

 

1.2. Qualidade de Vida  

 

O grande objetivo dos CP é manter a qualidade de vida dos seus utentes, sendo 

assim fundamental manter um olhar humanizado para a pessoa, 

proporcionando-lhe bem-estar no tempo de vida que lhe resta (Santana, Pessimi, 

& Sá , 2015). O conceito qualidade de vida não é novo, tem sido utilizado desde 

os anos 60 e teve origem no contexto político. No entanto, com o passar do 

tempo foi-se amplificando e passou também a estar ligado ao desenvolvimento 

social, ou seja, à saúde, educação, habitação, lazer, crescimento individual, 

entre outros (Pires, 2007). Contudo, não há uma definição deste conceito que 

seja universalmente aceite, pois é muito subjetivo. O significado de QV altera-se 

de pessoa para pessoa e na mesma pessoa em diferentes momentos da sua 

vida (Silva, 2014). No início da década de 90, a subjetividade e a 
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multidimensionalidade surgem com dois aspetos relevantes em relação ao 

conceito QV. Em relação à subjetividade, esta tem por base a perceção que os 

indivíduos têm acerca da sua saúde e sobre os aspetos relacionados com a sua 

situação pessoal em cada um dos seus contextos de vida. No que diz respeito à 

multidisciplinariedade é composta por várias dimensões, a física, psicológica, 

relacionamento social e ambiente (Silva, 2014). 

Assim a OMS foi capaz de definir o conceito qualidade de vida como sendo a 

“perceção individual da sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais se insere e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (WHOQOL Group, 1994, p.28). Com a definição é 

possível perceber que a qualidade de vida engloba sistemas associados à 

doença e ao tratamento, à função física, aos aspetos psicológicos e sociais, os 

associados à família ou ao trabalho e os aspetos económicos (Silva, 2014).  

A qualidade de vida é reconhecida como cada vez mais importante para doentes 

crónicos, uma vez que estes têm uma maior necessidade de cuidados, limitações 

funcionais e mais desfechos negativos na sua saúde (Frazer & Mobley, 2017). 

No entanto, o garantir da sua manutenção, apresenta-se como um dos grandes 

desafios dos cuidados de saúde (Alves & Martins, 2016). Até porque muitas 

vezes a sua ausência está associada ao desenvolvimento e/ou agravamento do 

humor depressivo, ansiedade, desejo de morte, desesperança e sensação de 

“peso” para os outros. Deve desta forma, ser dada atenção a estes fatores e 

trata-los, pois em cuidados paliativos a qualidade de vida, na maioria dos casos 

é mais valorizada pelo doente, do que o controlo sintomático (Alves & Martins, 

2016).  

A QV dos doentes em cuidados paliativos é complexa e depende do tipo de 

doença, das combinações de doenças e de fatores não físicos (Frazer & Mobley, 

2017), tais como, as prioridades e as preocupações de cada um, consoante as 

suas influências culturais, sociais, políticas e económicas. Torna-se então 

importante perceber quais os fatores que influenciam de forma negativa ou 

positiva a QV de cada um (Alves & Martins, 2016). 

A avaliação da qualidade de vida em CP é, desta forma, um procedimento 

importante para a identificação da condição global do doente, assim como da 

qualidade dos serviços oferecidos (Silva, 2014). 
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Muitas doenças não têm cura, ou seja, não existe nenhum tratamento médico ou 

cirúrgico que reverta a doença. Desta forma, tentar tratar da doença, submeter 

o doente a tratamentos invasivos, não irá de forma alguma melhorar a sua 

qualidade de vida, até pelo contrário.  É assim muito importante ajudar o doente 

a gerir os efeitos secundários da sua doença e adaptar-se às alterações 

permanentes na sua imagem corporal, função ou atividade social (Santos & 

Ribeiro, 2001).  

Em conclusão, percebemos que não é apenas importante viver, mas sim viver 

com qualidade. Não é possível proporcionar qualidade de vida, de igual forma, 

para toda a gente, esta varia de pessoa para pessoa consoante as suas 

necessidades e desejos. Sendo por isso, importante terapias e tratamentos, 

adaptados a cada um. 

 

Em suma, é possível perceber que quando se fala em cuidados paliativos tem 

de se falar obrigatoriamente em qualidade de vida, uma vez que a mesma é 

fundamental neste tipo de cuidados. 
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Capítulo 2 – Subfactores da qualidade de vida 

 

2.1. Humor depressivo e Ansiedade  
 

O humor depressivo e ansiedade têm um grande impacto na qualidade de vida 

dos doentes em cuidados paliativos e nem sempre é dada a devida atenção a 

esta problemática, no entanto, o não tratamento destes estados emocionais leva 

ao aumento da incapacidade física, da dor e da morbilidade (Buzgová, Jarosová, 

& Hajnová, 2015). 

 

2.2.1. Humor Depressivo 
 

Segundo a DSM-V (2014), o humor depressivo é caracterizado pela presença de 

humor triste, vazio e irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas 

que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do individuo. 

O individuo tem uma visão negativa acerca de si mesmo, do futuro e do mundo, 

ou seja, altera a maneira como vê o mundo e sente a realidade, entende as 

coisas, manifesta emoções, e sente disposição e prazer com a vida. Ou seja, a 

visão negativa acerca de si leva-o a subestimar a suas capacidades pessoais, 

criticando-se e autoacusando-se por achar que não é capaz de atingir os seus 

objetivos. A visão negativa do mundo faz com que considere que este é uma 

fonte de dificuldades e obstáculos, que o impede de atingir os seus objetivos e 

por fim a imagem negativa do futuro que faz com que pense que não é capaz de 

mudar a sua situação atual, acham que só terá sofrimento e fracasso. Isto irá 

afetar a forma como a pessoa se alimenta e dorme, como se sente em relação 

a si próprio e como pensa sobre as coisas. A gravidade e duração são variáveis, 

sendo que é frequente ser acompanhada por diversos sintomas físicos e 

mentais, que envolvem o pensamento, os impulsos e a capacidade crítica. Por 

norma, quando os sinais se agravam ou persistem durante muito tempo, é 

reconhecida por familiares ou amigos e muitas vezes pela própria pessoa 

(Afonso, 2004).  

O termo humor depressivo, em situação de doença, é caracterizado por 

alterações afetivas e manifesta-se de formas diferentes em cada individuo, 

consoante as características da sua personalidade. Nos cuidados paliativos é 
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difícil de definir e de reconhecer, devido à sobreposição de sintomas como a 

tristeza, a angústia, a desmoralização e sintomas físicos provocados pela 

doença, principalmente em fase terminal (Julião & Barbosa, 2011). Assim os 

critérios de diagnóstico de humor depressivo em CP, não têm a mesma 

sensibilidade e especificidade, contudo, quando existe uma inadaptação à 

doença e um estado de profundo sofrimento que interfere com a vida do doente, 

deve ser considerado humor depressivo clínico (Guimarães, 2012).  

Os aurores Julião e Barbosa (2011), foram capazes de identificar diversos 

fatores de risco que tornam o doente mais predisposto a sofrer de humor 

depressivo, e são eles, a idade, ou seja, os mais jovens lidam com mais 

dificuldade com doenças terminais;  o mesmo acontece no género, em que o 

feminino é mais vulnerável; histórias de humor depressivo anteriores; 

descontrolo sintomático, por exemplo o excesso de dor; maior diminuição do 

estado funcional com a evolução da doença; o tipo de doença e os fatores 

relacionados com o próprio tratamento; e as preocupações existenciais e de 

espiritualidade. Deve então ser feito um rastreio de humor depressivo em todos 

os doentes de cuidados paliativos, ou que apresentam fatores de risco numa 

avaliação inicial, pois este quadro clínico é uma grande fonte de sofrimento, 

diminuindo a qualidade de vida do doente, podendo ser a causa para o desejo 

de antecipação de morte.  

As dúvidas e receios à cerca do futuro, que existem nos doentes em CP, causa 

tristeza e desesperança, deixando de acreditar a si, nas suas capacidades e no 

seu bem-estar. Sendo importante tratar estes problemas de maneira a dar-lhes 

qualidade de vida e vontade de viver. 

 

2.2.2. Ansiedade 
 

A ansiedade é um fenómeno universal que ocorre naturalmente e de forma 

inerente à condição humana, ou seja, é uma reação comum a todas as pessoas, 

quando estas pensam que algo mau ou ameaçador pode acontecer. Esta é 

saudável e normal, tendo contribuído, como todas as emoções, para a 

sobrevivência da espécie humana (Leigh, Pare, & Marks, 1981). 
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As ameaças que receiam podem ser físicas, como é o caso de doenças, 

acidentes e morte; sociais, quando há a possibilidade de serem rejeitadas, 

humilhadas; ou psicológicas, quando há receio de perderem o controlo ou até 

mesmo as suas faculdades mentais. E nestas situações o corpo transmite sinais, 

que é o que assusta os indivíduos, pois não percebem o que está a acontecer, 

mas todos estes sinais têm uma explicação. Pois, aquilo que acontece é que em 

situações de ansiedade há libertação de adrenalina de forma a ativar o sistema 

nervoso autónomo, o que contribui para que as pessoas estejam mais alerta e 

concentradas, tornando o desempenho mais eficiente (Leigh, Pare, & Marks, 

1981).  

Segundo a DSM-V (2014), o transtorno de ansiedade é caracterizado por medo 

excessivo. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou 

percebida, mas a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. São dois 

estados que se sobrepõem, mas também se diferenciam, uma vez que o medo 

é associado a períodos de excitabilidade automática, necessária para a luta ou 

fuga perante o perigo, e ansiedade é associada a tensão muscular e vigilância 

em preparação para um perigo futuro.  

Assim sendo, ansiedade é definida como um estado de humor desconfortável 

vivenciado como sentimento difuso de medo e apreensão, ou seja, é um estado 

psicológico e fisiológico que se caracteriza pela soma de componentes 

emocionais, cognitivos e comportamentais. Este estado emocional é 

considerado normal em CP pois o doente encontra-se numa situação de stress 

relacionada com a fase terminal da doença, o medo do futuro, a incerteza e a 

separação da família (Guimarães, 2012).  

É natural a presença da ansiedade “saudável” nos doentes em cuidados 

paliativos, uma vez que a sua doença traz muitas incertezas quanto ao futuro. 

Mas quando esta ansiedade se torna de desadaptada/excessiva, é importante 

ser tratada, pois o doente vive em permanente medo que não o deixa viver bem, 

ou seja, retira-lhe a qualidade de vida.  
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2.2. Dignidade 

 

A promoção da proteção da dignidade nos cuidados paliativos é fundamental. 

Os doentes devem ser tratados com respeito, de forma aberta e sensível aos 

valores, crenças, cultura, religião, práticas e leis de cada área, região ou pais, de 

forma a não se sentirem desrespeitados (Torres, 2012). 

A dignidade da pessoa humana é inerente a todos os seres humanos. Este 

conceito é muito subjetivo e é variável no tempo e espaço. Pode definir-se com 

uma expressão da autonomia dos indivíduos, adquirindo neste sentido, uma 

ligação com o principio da liberdade, onde o ser humano não deve já mais ser 

tratado como mero objeto e ao mesmo tempo é uma evocação da necessidade 

da sua proteção por parte da comunidade e do estado, principalmente quando o 

individuo não é capaz de exprimir a sua vontade, como é o caso dos indivíduos 

que não se encontram aptos (Cavalcante, 2007).  

Portanto, a dignidade baseia-se na liberdade individual, manifesta-se 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e 

traz consigo a pretensão ao respeito das demais pessoas, constituindo um 

mínimo invulnerável que deve ser assegurado (Cavalcante, 2007).  

A dignidade é um dos pontos fulcrais dos cuidados paliativos, pois se os 

indivíduos não se sentirem respeitados na sua autonomia, não virem respeitadas 

as suas próprias decisões, tal poderá refletir-se negativamente na qualidade de 

vida.  

 

 

2.3. Autoestima 

 

Para uma vida satisfatória, é indispensável a presença de uma autoestima 

positiva, que leva o individuo a sentir-se confiante, adequado à vida, competente 

e merecedor  (Branden, 1995). 

A forma como cada um se sente acerca de si mesmos, afeta todos os aspetos 

da sua vida, desde a relações familiares e amorosas, a maneira como se age no 

trabalho e até aos objetivos que cada um tem para si. As reações aos 

acontecimentos do dia-a-dia, os conflitos, as preocupações, os receios são 
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determinados por quem e pelo que cada um pensa ser, ou seja, a autoestima é 

a chave para o sucesso ou para o fracasso (Branden, 1995). 

Este conceito tem dois componentes, sendo eles o sentimento de competência 

pessoal e o sentimento de valor pessoal. Ou seja, é a soma da autoconfiança 

com o autorrespeito, que reflete a capacidade de lidar com os desafios da vida, 

entender e dominar os problemas e o direito de ser feliz, respeitar e defender os 

próprios interesses e necessidades (Branden, 1995).  

Quando a autoestima é negativa, a pessoa sente inadequada, infeliz, achando 

que ela é o erro e o que acontece de mal é culpa dela. Isto acontece muito com 

os doentes em CP. Estudo realizado por Martins, Franca & Kimura (1996), 

demonstra que mais de metade dos doentes crónicos sente que a doença 

interfere na sua autoestima. Referindo que a interferência era devido a 

alterações do estado emocional, caracterizado por tristeza, desanimo, falta de 

vontade, desmotivação, nervosíssimo, insegurança, perda de prazer, sensação 

de inutilidade e insatisfação com a autoimagem. 

Estes estados emocionais devem-se ao facto de o individuo não estar satisfeito 

consigo próprio, pois sente-se incapaz de realizar atividades que gostava, devido 

as limitações causadas pela doença, fazendo com que se sinta incapaz e 

incompetente. Depois também muitas das vezes há amputações de membros e 

alterações de pele que o deixam desconfortável com o seu próprio corpo, 

acabando por sentir vergonha e receio daquilo que os outros iram dizer e pensar, 

acabando muita vez por se isolar (Guimarães, 2012). 

Com tudo isto, foi possível perceber que muitos dos doentes internados em 

cuidados paliativos têm uma autoestima é negativa, havendo um grande 

sofrimento devido às suas limitações e imagem corporal. Sendo por isso muito 

importante trabalhar com eles no sentido de lhes mostrar aquilo que ainda são 

capazes de fazer e dar atenção as emoções e preocupações que sentem. 

 

 

2.4. Ausência de sentido 
 

Quando a morte não acontece de forma inesperada, o processo de morrer é 

presenteado com uma introspeção e reflexão acerca do sentido da vida e da 
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morte. É então quando o doente vê surgir várias perguntas sobre a possibilidade 

de ainda haver um futuro, de tentar colocar em ordem todos os seus assuntos, 

de demonstrar afetividade mais intensa pelos seus entes mais próximos, quando 

tenta perdoar, comunicar-se e despedir-se de familiares e amigos (Coelho & 

Ferreira, 2015). 

O ser humano requer cuidados, que devem procurar resguardar e ressignificar a 

vida, reconstruindo o seu sentido. O cuidado relaciona-se com o respeito pelo 

outro, pelos seus desejos, a sua aceitação, o acolhimento das suas 

necessidades e a compartilha das suas angústias. É necessário tempo, 

interiorização, abertura e respeito. Isto mostra a importância dos cuidados 

paliativos na vida dos seus doentes, permitindo então que os mesmos tenham 

esperança, desejo de viver, bem-estar existencial e espiritual e na existência do 

sentido da vida, levando à qualidade de vida (Coelho & Ferreira, 2015). 

Segundo o estudo de Costa (2013), os doentes paliativos quando não são 

capazes de obter as respostas que procuram, a ausência de sentido está 

presente na sua vida, sentindo-se perdidos e pouco preparados para enfrentar o 

que está para vir. Não entendem qual o sentido que teve tudo que viveram, qual 

a razão de estarem a passar por tudo isto, qual foi a utilidade de terem vivido. É 

assim que se levantam as perguntas sobre o sentido da sua existência. Quem 

encontra as respostas fortalece-se, dando sentido à sua vida, quem não 

encontra, perde o gosto de viver, existindo ausência de sentido na sua vida.  

É então necessário uma introspeção e interrogação acerca do percurso pessoal, 

ou seja, uma busca interior. Pois o sentido da vida é diferente consoante quem 

vive, sendo que os nossos sentimentos e emoções dependem de cada um de 

nós e daquilo com que nos identificamos (Coelho & Ferreira, 2015). 

A ausência de sentido é muito frequente nos doentes paliativos, pois perante a 

morte vêm questionados sobre o sentido da sua vida e o que ainda lhes falta 

fazer. Assim sendo é muito importante orientar entes indivíduos de forma a 

encontrarem as respostas às sua perguntas, para assim darem sentido e 

qualidade à sua vida. 

 

Em suma, é importante estar atento aos fatores que afetam a qualidade de vida 

dos doentes, tal como o humor depressivo, a ansiedade, dignidade, autoestima 

e ausência de sentido, de forma a intervir positivamente sobre os mesmos. 
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Capítulo 3 – Intervenção Multissensorial  
 

 

3.1. Estimulação Multissensorial 
 

Por norma, a reabilitação está associada a doenças estáveis, onde os indivíduos 

podem participar ativamente no processo e aplicam aquilo que aprende na vida 

diária. No entanto, uma nova população tem sido incorporada neste tipo de 

tratamento. Estamos a falar de doentes com incapacidades graves crónicas e 

estáveis de mau prognostico funcional e as doenças graves e progressivas. O 

que acontece com estes doentes é que não possuem grandes expectativas de 

ganho de função, mas sim um declínio generalizado, que pode ser rápido ou 

lento. Então, os objetivos e estratégias de reabilitação para estes pacientes, em 

contexto de CP, focam-se nos ganhos de qualidade de vida (Jorge & Othero, 

2012).  

Temos como terapia de reabilitação a estimulação multissensorial (EMS), que 

oferece aos indivíduos oportunidades nas quais os seus sentidos serão 

estimulados, com diferentes finalidades e a partir de diversas situações (Martins, 

2015). É uma estimulação ativa dos sentidos primários sem necessidade de 

recorrer a processos complexos, podendo resultar numa maior reabilitação das 

competências cognitivas e psicomotoras, através do desenvolvimento de 

atividades que fortalecem e ampliem as conexões neurais no cérebro (Martins, 

2015). 

Toda a informação recebida pelo cérebro é processada por sensores. Estes 

constituem um meio por excelência para a construção de sinapses e restituição 

de funções cognitivas e sensoriomotoras. O meio ambiente é muito rico em 

estímulos e é a partir da interação entre o individuo e o meio que ocorre a 

estimulação multissensorial. Sendo por isso fundamental o enriquecimento do 

ambiente e da regulação multissensorial (Seixas, 2015). 

A estimulação está presente em todas as etapas da vida, sendo essencial e 

necessária para o desenvolvimento e crescimento de cada um. Tendo como 

objetivo promover a exploração do ambiente envolvente, o relaxamento mental 

e físico, os sentimentos de satisfação e as competências sociais. Há então uma 

exploração controlada dos sentidos, tátil, visual, olfativo, auditivo, vestibular e 
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propriocetivo (Lopes, Araújo , Ferreira, & Ribeiro, 2015). Ouvir música, cheirar 

flores, utilizar fotografias ou imagens chamativas ou até mesmo beber chá são 

atividades que contribuem para estimulação dos sentidos, cujas finalidades são 

reconhecidas como terapêuticas e proporcionadoras de bem-estar (Santos, 

2007). 

Face ao exposto, a EMS implica um conjunto de atividades que, com a utilização 

de um ou mais sentidos, têm como finalidade o desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo, bem como a compreensão do seu ambiente (Santos, 2007). 

Promovendo o bem-estar, dando à pessoa um maior número de recursos 

possíveis, aumentando dessa forma o seu campo expressivo, permitindo-lhe 

maior plasticidade mental, auxiliando no despertar e a estimular as suas 

potencialidades, viabilizando a aquisição de novas competências e promovendo 

o desenvolvimento do potencial humano. Proporcionando um ambiente de 

liberdade expressiva, baseada num clima terapêutico de aceitação, de 

tolerância, de abertura a iniciativas e opções de cada individuo (Pena, 2014). 

Esta intervenção é centrada na pessoa, sendo que o essencial não é o produto 

final, mas sim todo o processo em si mesmo. O modo como a pessoa vive essa 

experiência com o intuito de a ajudar a exprimir as suas emoções, 

proporcionando-lhe bem-estar, autoconhecimento e o seu desenvolvimento 

social (Pena, 2014). 

Segundo Pena (2014), durante a intervenção, o terapeuta tem um papel muito 

importante. Uma vez que é necessário a criação de empatia e confiança com o 

doente, pois só assim conseguirá que partilhe as suas preocupações, emoções 

e esteja disponível para a realização das tarefas. 

A EMS foca-se no doente e nas suas necessidades. Estimula as suas 

capacidades, permitindo que mantenha ao máximo a sua autonomia, 

independência e se sinta confortável em exprimir as suas emoções. Assim é 

possível melhorar a vida destes indivíduos, permitindo que tudo o que está a 

acontecer seja aceite o melhor possível.  
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3.2. A intervenção multissensorial e cuidados paliativos  
 

Inicialmente, a estimulação multissensorial era usada para ajudar nas 

dificuldades de aprendizagem, no entanto, ao longo dos anos verificou-se que 

tinha grande impacto enquanto intervenção terapêutica. Tornou-se então uma 

ferramenta terapêutica amplamente aceite e utilizada no desafio continuo de 

promover a qualidade de vida a indivíduos gravemente afetados (Spaull, Leach, 

& Frampton, 1998).  

Uma das abordagens da EMS é e Terapia Snoezelen. Este conceito foi definido 

por dois terapeutas holandeses, Jan Hulsegge e Ad Verheul, no fim dos anos 70 

(Sánchez & Abreu, 2005).  

A Terapia Snoezelen é uma terapia não farmacológica que auxilia na promoção 

da qualidade de vida de qualquer individuo. Esta proporciona conforto, através 

de estímulos controlados, que em combinação com um ambiente seguro, 

promove o autocontrolo, autonomia, exploração e descoberta. Pode usar efeitos 

de forma individual ou combinada, cruzando música, sons, luzes, cores, 

vibrações suaves, texturas e aromaterapia (Hirlemann, 2014). 

Segundo Sánchez & Abreu (2005), citando Pinkney (1999), a terapia Snoezelen 

quando combinada em vertente ativa, ou seja, estimulação ativa, e em vertente 

passiva, como quem diz relaxamento, oferece alguns benefícios, tais como a 

redução do stress e produção de relaxamento. 

O Snoezelen pode oferecer um ambiente descontraído e agradável, com sons, 

experiências tácteis, massagem, vibração e efeitos luminosos, que permitem que 

surja uma autorregulação ou melhoria na resposta adequada aos estímulos 

sensoriais. Além disso, o Snoezelen oferece um ambiente de oportunidades de 

interação e envolvimento quer a nível do corpo, quer da mente, quer do espírito 

(Martins, 2011).  

Baker (2001), realizou um estudo para avaliar os efeitos da estimulação 

multissensorial em indivíduos com demência. Foram realizadas 8 sessões 

padronizadas de EMS e para controlo outros indivíduos realizaram 8 sessões de 

atividades padronizadas, simultaneamente e nas mesmas condições. 

Diretamente após a sessões, os utentes foram classificados como mais felizes, 

ativos e menos aborrecidos/inativos do que antes. Também conversam mais 

espontaneamente, por sua própria iniciativa e relacionam-se melhor com os 
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outos. Estando também mais atentos ao meio ambiente. No entanto, houve dois 

aspetos em que as sessões de EMS se mostraram mais benéficas, sendo eles 

a estabilização da cognição e menos comportamentos desadaptativos em casa. 

O que leva ao aumento da qualidade de vida do utente e dos cuidadores.  

Também na gestão da dor, esta terapia tem contributos, reduzindo os níveis de 

dor percecionada, humor depressivo e disfunções na funcionalidade. Schofield 

& Davis (2000) no seu estudo onde testam a estimulação sensorial (snoezelen) 

versus relaxamento, comprovaram que o grupo experimental cuja intervenção 

era a estimulação sensorial, tiveram melhores resultados que o grupo de 

controle, que eram o relaxamento. Ambos os grupos tiveram 2 lotes de 3 horas 

de sessão, em que os sujeitos são escolhidos aleatoriamente. Ao analisar os 

resultados depararam-se que o grupo de controle após um mês de intervenção 

aumentou a intensidade da dor e diminuiu fatores psicossociais. Pelo contrário o 

grupo experimental obteve diminuição da dor, o que pode sugerir que o ambiente 

sensorial exerce um efeito mais eficaz do que o relaxamento.  Estes indivíduos 

sentem-se capazes de exercer mais controlo sobre a dor, fazendo com que se 

sintam mais confiantes. Ambos tiveram redução da incapacidade e em termos 

de ansiedade e humor depressivo não houve grandes alterações, o que pode 

acontecer pelo tempo de intervenção ter sido reduzido.   

Uma vez que o principal objetivo dos CP é proporcionar qualidade de vida aos 

doentes, a intervenção multissensorial, pelos seus variados benefícios vistos 

anteriormente, vai de encontro às necessidades destes utentes. Pois, não é uma 

terapia invasiva, pelo contrário tem sempre como objetivo manter o conforto do 

individuo e ajuda a que se sintam mais felizes, ativas e atentas ao ambiente, 

podendo em muitos casos diminuir a perceção da dor.  

 

Em suma, a estimulação multissensorial tem sido cada vez mais usada e talvez 

os seus benefícios possam ser também observados em contextos de CP. Com 

o intuito de melhorar a qualidade de vida dos doentes. 
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Parte II - Estudo Empírico 
O impacto de um programa de estimulação multissensorial na qualidade de vida, 

depressão e ansiedade em doentes internado nos cuidados paliativos de um 

centro hospitalar da zona interior do país: estudo de caso. 
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Capítulo 4 – Objetivos e Metodologia 

 
4.1. Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é determinar o impacto de um programa de 

estimulação multissensorial em doentes internado nos cuidados paliativos na 

melhoria na qualidade de vida. 

E, como, objetivos específicos temos:  i) Perceber se a estimulação 

multissensorial diminui sentimentos e pensamentos negativos, tais como, 

tristeza, nervosismo, preocupação; ii) Compreender se a intervenção 

multissensorial ajuda a dar mais valor e sentido à vida; iii) Perceber se a 

estimulação multissensorial ajuda a sentir prazer nas coisas que costumava 

fazer e a cuidar da sua imagem; e iv) Compreender se a intervenção 

multissensorial auxilia o doente a sentir-se mais autónomo em relação à sua 

própria vida. 

Neste sentido, será que esta intervenção multissensorial nos doentes em CP 

contribui para a melhoria da qualidade de vida? 

 

 

4.2. Tipo de estudo 
 

Para desenvolver a presente investigação, optou-se pela utilização do estudo de 

caso na população de indivíduos hospitalizados nos serviços de Cuidados 

Paliativos do Centro Hospitalar Tondela – Viseu.  

O método de investigação escolhido foi o estudo de caso. Este é uma abordagem 

qualitativa e tem como finalidade explicar ou descrever uma situação ou evento 

de forma aprofundado, de maneira a adquirir um amplo e detalhado 

conhecimento. Os estudos de caso podem ser casos únicos ou múltiplos, 

dependendo das características da investigação (Gil, 2002).  

A pesquisa não é uma pesquisa de amostragem, no entanto, a seleção de casos 

deve ser feita de modo a maximizar o que pode ser estudado no período de 

tempo disponível para a investigação. A unidade de análise é um fator importante 

no estudo de caso, geralmente, é um sistema de ação e não um individuo ou 

grupo de indivíduos. Os estudos de caso tendem a ser seletivos, com foco em 
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uma ou duas questões fundamentais para a compreensão do estudo (Tellis, 

1997). 

Na sua realização são utilizadas várias técnicas para a obtenção de dados. Isto 

é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos, pois estes 

devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações 

obtidas de diferentes procedimentos. Só assim é possível conferir a validade do 

estudo, evitando que ele fique subordinado à subjetividade do investigador (Gil, 

2002). 

No entanto, segundo Gil (2002) é importante ter em atenção que a analise deste 

tipo de estudos, fornece uma base muito frágil, tornando-se difícil fazer 

generalizações. Desta forma, é necessário ter em atenção que as deliberações 

deste método não são proporcionar o conhecimento preciso das características 

de uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do problema ou 

identificar possíveis fatores que influenciam ou são influenciados por ele. (Gil, 

2002). 

Neste estudo, devido às características da amostra, não era possível realizar um 

tipo de estudo em que fosse necessária uma amostra grande. Pois iria ter de 

recrutar um grande número de doentes e neste caso iria correr o risco de ficar 

sem grande parte deles, por falecimento ou incapacidades cognitivas e físicas 

graves. Assim sendo, o estudo de caso foi o método possível, para a realização 

desta investigação.  

 

 

4.3. Recolha da amostra e procedimentos 
 

Após contacto com a administração hospitalar, para obter autorização para a 

execução deste estudo (Anexo 1), pediu-se autorização ao paciente (Anexo 2) e 

iniciaram-se as sessões do Programa de Intervenção Multissensorial. Para 

efeitos de recolha da amostra utilizaram-se os seguintes critérios: estar internado 

e ser portador de doença avançada e progressiva, sem possibilidades 

terapêuticas de cura, idade superior a 18 anos e estar consciência das suas 

palavras e ações. 

Na primeira visita ao serviço de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Tondela 

– Viseu, é destacado o facto de os internamentos terem curta duração, pois o 
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que antes era uma unidade de cuidados paliativos, recentemente terá passado 

a ser apenas um serviço. Assim sendo os internamentos têm apenas a duração 

de 15 dias e após terem vaga num serviço de cuidados continuados ou lar, são 

para lá transferidos. Devido a toda esta situação, foi dada uma lista de 7 utentes 

que preenchiam os critérios de inclusão, aos quais é explicado os objetivos da 

intervenção e qual o seu fim. Apenas 3 aceitaram e assinaram o consentimento 

informado da sua participação. 

Na segunda visita ao serviço, pede-se aos 3 utentes que preencham o MQOLQ-

PT e a HADS. Depois foi-lhes explicado que as sessões iam decorrer 2 vezes 

por semana, durante 30 minutos e no horário da tarde, pois era quando tinham 

tempo disponível, sem outras terapias. 

No dia 15 de março, foi realizada a primeira sessão. Durante as várias semanas 

as sessões decorrem dentro do esperado, no entanto, no dia 24 de abril foi dada 

a informação de que o utente A está em isolamento devido a uma infeção e o 

utente B faleceu. Não foi possível voltar a trabalhar com o utente A, uma vez que 

após sair do isolamento, surgiu a vaga para ir para uma unidade de cuidados 

continuados. 

As sessões, têm continuidade com o utente C, nas quais se perceciona 

melhorias a nível emocional e nas capacidades físicas. A última intervenção 

realiza-se no dia 8 de maio e no dia 10 de maio são novamente passados os 

questionários e realizada a despedida. 

 

 

4.4. Amostra  
 

A amostra, num primeiro momento, é constituída por 3 utentes, do sexo 

masculino e com idades entre os 75-90 anos. Todos eles estão acamados, 

conseguindo apenas mobilizar-se de cadeira de rodas. O utente A tem uma 

perna amputada e a sua capacidade de raciocínio encontra-se debilitada, 

mostrando-se sempre muito cansado na realização das tarefas. O utente B tem 

paraplegia, no entanto, continua a ter um bom raciocino e apesar de se mostrar 

cansado está sempre pronto a participar nas atividades. Não foi possível saber 

o quadro clínico do utente A e B, pois não foi dada permissão. Quanto ao utente 

C, apresenta esclerose lateral amiotrófica, não mexe os membros inferiores e 
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apresenta dificuldades de mobilidade dos membros superiores, principalmente o 

esquerdo. 

 

 

4.5. Instrumentos 

 

4.5.1. Questionário de Qualidade de Vida McGill (MQOLQ-PT)  

 

Para avaliar a qualidade de vida utilizou-se o Questionário de Qualidade de Vida 

McGill (MQOLQ-PT). Este questionário teve origem em 1995, tendo sido 

construído por Cohen, Mount, Strobel e Bui. Foi desenvolvido e validado em 

1997, avaliando a qualidade de vida de doentes em cuidados paliativos, de uma 

forma geral e mais especificamente nas dimensões: física, psicológica, 

existencial e de apoio. Sendo traduzido para português em 2010 (Duarte, 

Querido, & Dixe, 2010). 

É constituído pelas partes A, B C E D. A parte A, considera os aspetos da vida 

do doente, nos últimos dois dias, ou seja, avalia a sua qualidade de vida global 

através de uma escala que varia de 0 a 10, que significa má e excelente, 

respetivamente (Nicolau, 2013).   

As partes B e C são constituídas por 16 questões, orientadas no sentido positivo, 

avaliadas numa escala numérica de 0 a 10, cujo total apresenta a medida da 

qualidade de vida da pessoa referente aos dois dias anteriores. Estas questões 

agrupam-se consoante o fator a que pertencem, sendo que existem 4 fatores, a 

qualidade de vida física corresponde aos itens 1, 2, 3, 4;  sintomas psicológicos 

são os itens 5, 6, 7, 8; bem-estar existencial corresponde aos itens 9, 10, 11, 12, 

13, 14; e apoio são os itens 15 e 16. Para fazer a média das 16 respostas, os 

itens 1,2,3,5,6,7 e 8 deveram ser invertidos (Duarte, Querido, & Dixe, 2010). 

A parte D, é uma questão aberta que avalia a perceção da pessoa sobre fatores 

determinantes da sua qualidade de vida no período dos dois últimos dias. Não 

interferindo no total da escala (Duarte, Querido, & Dixe, 2010). 
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4.5.2. Escala de Depressão e Ansiedade Hospitalar (HADS) 
 

Para avaliar o humor depressivo e ansiedade utilizou-se a Escala de Depressão 

e Ansiedade Hospitalar (HADS).  A HADS foi desenvolvida por Zigmond e Snaith 

em 1983 e foi traduzida e validade para português em 2006 (Silva, Pais Ribeiro, 

& Cardoso, 2006). Possui 14 itens, sendo 7 para a ansiedade e 7 para a 

depressão. Avalia o estado emocional ao longo da última semana, tendo sido 

desenvolvidas escalas de gravidade, com valores que variam de 0 a 3, para cada 

um dos itens das duas subescalas, em que os valores mais elevados indicam a 

presença de sintomas de ansiedade ou humor depressivo com maior gravidade. 

Procurou evitar-se o viés nas respostas à escala, alternando a ordem das 

respostas de forma em que num item a primeira resposta indicasse máxima 

gravidade e, no seguinte, indicasse gravidade mínima. Para além disso, a 

possibilidade de optar por quatro respostas possíveis procurou prevenir que os 

indivíduos optassem sistematicamente pela resposta do meio (Silva, Pais Ribeiro 

& Cardoso, 2006). 

Os valores da HADS iguais ou inferiores a 7 não são considerados como sinal 

de perturbação, entre 7 e 10 são interpretados como casos em que pode existir 

dúvida e por fim os valores iguais ou superiores a 11 são considerados como 

estando presente a perturbação do humor clinicamente significativa (Silva, Pais 

Ribeiro, & Cardoso, 2006). 

Não visa fornecer diagnóstico psiquiátrico, mas enfatizar a separação entre 

estados ansiosos e humor depressivo (Snaith, 2003).  

 

 

4.5.3. Plano de Intervenção Multissensorial  

 

A intervenção multissensorial teve duração de cerca de 2 meses e meio, sendo 

que eram realizadas duas sessões por semana, exceto quando não existiam 

condições para mesma se realizar. Foram então realizadas 16 sessões (Anexo 

3), cada uma com duração de 30 min.  

De seguida a tabela 1, apresenta o plano elaborado para a realização da 

intervenção multissensorial. 
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Tabela 1 – Plano de Intervenção Multissensorial 

Área Sub-área Objetivo Geral Objetivos Específicos Aplicação Estratégias Objetivos operacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualidade 

de vida 

Dignidade Promover a 

aptidão de 

continuar a 

fazer as 

próprias 

escolhas 

- Ser autónomo; 

- Sentir conforto; 

- Sentir segurança; 

- Sentir respeito pelas 

próprias decisões. 

- Realizar de atividades 

sensoriais; 

- Utilizar música; 

- Utilizar luzes; 

- Usar materiais de 

diferentes texturas; 

- Usar cores; 

- Sentir o cheiro de 

alimentos; 

- Reconhecer sons. 

 

- Realizar as atividades 

que gosta; 

- Fazer as atividades da 

forma mais agradável 

para ele; 

- Fazer orientações 

verbais; 

-Realizar orientações 

físicas; 

- Executar gestos; 

- Motivar para as 

sessões seguintes; 

- Mostrar os benefícios 

desta intervenção; 

-Adaptar às capacidades 

do individuo.  

- Reduzir sinais de 

ansiedade; 

- Diminuir sinais de 

humor depressivo; 

- Melhorar o 

relaxamento; 

- Sentir-se descontraído; 

- Sentir-se 

acompanhado e ouvido; 

- Sentir-se confiante; 

- Perceber que é capaz 

de realizar a atividades; 

- Perceber que existem 

diferentes formas de se 

fazer o que gosta e 

necessita; 

Ansiedade e 

stress 

Desenvolver a 

capacidade de 

relaxamento 

- Incrementar perceção 

de controlo; 

- Induzir atitudes 

positivas; 

- Desenvolver os 

próprios recursos de 

coping; 

- Evitar o isolamento; 

- Diminuir as 

preocupações. 
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Autoestima Trabalhar a 

sua autoestima 

-Conseguir aceitar-se; 

- Aceitar as alterações 

da imagem corporal; 

- Deixar de se sentir um 

fardo. 

  

 

- Estimular os seus 

sentidos; 

- Incentivar a interação; 

- Melhorar a cognição; 

- Trabalhar a memória e 

cognição. Ausência de 

sentido 

Promover a 

aceitação da 

sua 

problemática 

-Recuperar a 

capacidade de 

interesse; 

-Sentir suporte social; 

-Sentir que é capaz de 

realizar atividades 

sociais;  

-Promover a motivação. 

Humor depressivo  Trabalhar a 

vontade a viver 

- Gostar de si próprio; 

- Ter interesse em se 

preocupar com a sua 

imagem; 

- Sentir-se alegre; 

- Ser capaz de se 

divertir; 

- Pensar no que de bom 

pode reservar o futuro. 
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Capítulo 5 - Apresentação e Análise de Dados  
 

 

5.1. Apresentação de Resultados 

 

Seguidamente é apresentado na Tabela 2 os resultados da parte A, B e C da 

primeira e segunda avaliação do questionário de qualidade de vida McGill.  

 

Tabela 2- Resultados da primeira e da segunda avaliação da MQOLQ-PT 

Parte Fatores 1ª avaliação 2ª avaliação 

 Média 

A Auto-perceção da qualidade de vida 0 8 

 

 

B e C 

Qualidade de vida física 1.25 0.5 

Sintomas psicológicos 1.5 7.75 

Bem-estar existencial 5.83 6.33 

Apoio 8.5 9.5 

Qualidade de vida total 4.27 6.02 

 

Na tabela apresentada anteriormente verificamos que os valores de auto-

perceção e totais da qualidade de vida aumentaram.  

Relativamente aos sintomas experienciados pelo doente nos últimos 2 dias, 

verificou-se que na primeira avaliação o doente refere dores, dando pontuação 

de 10, sendo que a mesma varia de 0 a 10, correspondendo a sem problema e 

a problema tremendo, respetivamente. Na segunda avaliação, refere a 

expetoração como sintoma desagradável, avaliando com 9.  

Quanto à parte D, não foi obtida nenhuma resposta, uma vez que o utente 

afirmava que não tinha mais nada a acrescentar. 

 

De seguida é apresentada a Tabela 3 com os resultados da primeira e segunda 

avaliação da escala de ansiedade e depressão hospitalar.  



42 
 

 

Tabela 3 - Resultados da primeira e segunda avaliação da escala HADS 

Subescalas 1ª avaliação 2ª avaliação 

Ansiedade 9 7 

Depressão 5 5 

  

A tabela 2 mostra-nos que os valores de ansiedade são superiores em relação 

aos da depressão, no entanto, estes diminuíram e os da depressão 

mantiveram-se.  

   

5.2. Análise e discussão dos resultados 

 

O objetivo desta investigação foi determinar o impacto de um programa de 

estimulação multissensorial em doentes internado nos cuidados paliativos na 

melhoria na qualidade de vida. 

Ao analisarmos os resultados da parte A do MQOLQ-PT verificamos que houve 

uma acentuada subida na auto-perceção da qualidade de vida global (aspetos 

de vida físicos, emocionais, sociais, espirituais e financeiros), ou seja, nos 

últimos dois dias anteriores á segunda avaliação sentiu que a sua qualidade de 

vida estava melhor do que há três meses a trás. Passando de muito má a quase 

excelente. Tal como Alves & Martins (2016) afirmaram, a qualidade de vida 

depende das preocupações e prioridades de cada um e após três meses, 

algumas preocupações podem ter diminuído ou com a ajuda das terapias 

sentirem-se melhor, mais ativos e felizes (Baker, 2001). 

Quanto à parte B, verificámos que no item qualidade de vida física os valores 

diminuíram. Esta situação induz a ideia de que esse fator terá piorado. Os 

utentes em CP são, muitas vezes, portadores de doenças crónicas, 

progressivas, incapacitantes (Vasconcelos, Cruz & e Bragança, 2015) e 

considerados como praticamente incuráveis1. Deste modo, é expectável que 

com o decorrer do tempo se vá dando um agravamento sintomático com reflexos 

óbvios ao nível da dimensão física da QV (Capela e Coelho, 2014). Portanto, 

                                                           
1 Podem ter cura, mas o tratamento tem muitos efeitos negativos (Capelas e Coelho, 2014). 
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não é possível controlar os avanços dos sintomas físicos destas doenças em 

função do declínio generalizado, mais rápido ou mais lento, da doença (Silva & 

Alvarenga, 2014). Ou seja, não existe nenhuma terapia que permita retardar os 

avanços destes sintomas.,  (Jorge & Othero, 2012) 

Quanto aos itens sintomas psicológicos, bem-estar existencial e apoio, verificou-

se que contrariamente ao item anterior, os valores aumentaram. Ou seja, após 

a aplicação do plano de intervenção multissensorial, houve melhorias na 

qualidade de vida deste utente. E para além de outros fatores que influenciaram 

estes resultados, a intervenção multissensorial poderá ter tido também um papel 

relevante nos mesmos, uma vez que esta é capaz de promover o bem-estar, 

pois permite que aumente o seu campo expressivo e desperte e estimule as suas 

potencialidades (Pena, 2014). 

Por norma estes doentes têm baixo autoestima, sentem-se indignos de viver e 

para eles a vida não tem sentido. Eles sentem-se sem valor, incompetentes, sem 

autonomia sobre a sua própria vida e as suas vontades e necessitam de muito 

apoio e suporto. Estes fatores levam então a alterações do estado emocional, 

como a tristeza, insegurança, desesperança e sensação de inutilidade, tirando-

lhes a qualidade de vida (Cavalgante, 2007; Branden, 1995; Martins, França & 

Kimura, 1996; Coelho & Ferreira, 2015). E a intervenção multissensorial, ajuda 

as pessoas a exprimir as suas emoções, permitindo que tenha 

autoconhecimento à cerca da sua experiência, desenvolvimento pessoal e 

aprendam mais sobre as suas capacidades (Pena, 2014) 

Em relação à parte D, não há muito a acrescentar, uma vez que não houve 

qualquer resposta por parte doente. Este manifestava cansaço após a 

elaboração do questionário e talvez por isso não quis dar mais nenhuma 

resposta, afirmando que tudo tinha sido dito anteriormente nas outras questões. 

De maneira geral, é possível verificar que os scores de qualidade de vida são 

mais elevados no apoio e o score mais baixo é a qualidade de vida física. O 

mesmo se verifica em estudos como a validação transcultural do “McGill Quality 

of Life Questionnarie” – Qualidade de vida dos doentes em Cuidados Palitivos 

realizado por Duarte, Querido e Dixe (2010), no conforto dos doentes em fim de 

vida em contexto hospitalar elaborado por Nicolau (2013), na qualidade de vida 

em doentes em Cuidados Paliativos realizado por Augusto (2015), entre outros. 

Em todos estes estudos os resultados obtidos mostraram que em média os 
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scores de qualidade de vida são mais elevados no apoio, seguido do bem-estar 

existencial e o psicológico e o mais baixo é a qualidade de vida física. 

 

Ao analisarmos os resultados da HADS, verificamos que os valores da 

ansiedade se apresenta sempre superior aos do humor depressivo.  

Os valores da ansiedade diminuíram da primeira para a segunda avaliação, o 

que mostrou que houve melhorias a nível desta possível perturbação. Na 

primeira avaliação o valor era 9, o que significa que existem sinais de ansiedade 

e na segunda avaliação houve uma redução para o valor 7, o que nos diz que 

houve uma diminuição dos sinais. A ansiedade está relacionada com um estado 

psicológico de medo e apreensão em relação ao futuro. Estes sentimentos se 

não forem excessivos, são normais em doentes de cuidados paliativos, uma vez 

que estes indivíduos têm receio do futuro, das dificuldades que vão encontrar, 

do sofrimento e da dor (Guimarães, 2012). Então as melhorias dos valores 

apresentados podem estar relacionadas com vários fatores, incluindo a EMS 

uma vez que as suas sessões, segundo Santos (2007), ajudaram a relaxar e a 

proporcionaram-lhe bem-estar, tendo por isso teve um papel importante na 

diminuição do medo e stress deste doente. 

Os valores de humor depressivo mantiveram-se da primeira para a segunda 

avaliação, ou seja, desde o início da intervenção, não houve melhoria nem 

agravamento da mesma. Uma vez que o valor obtido foi 5, entende-se que 

apresenta alguns sinais de humor depressivo, no entanto, não são significativos, 

o que não significa que não seja preciso prestar atenção e tomar algumas 

precauções. Segundo Julião & Barbosa (2011) os sinais apresentados pelos 

doentes em CP, como tristeza, angustia e desmoralização são normais, devido 

às suas limitações e aos sintomas físicos da doença, como por exemplo a dor. 

Esta é apontada como um dos fatores de risco para o aparecimento de humor 

depressivo.  

Schofield & Daves (2000) no seu estudo, mostram que a estimulação 

multissensorial ajuda na diminuição da perceção da dor, sentindo que têm mais 

controlo sobre a mesma e sentindo-se mais confiantes. No entanto, acaba por 

não ter interferência no humor depressivo, pois também como acontece neste 

estudo, o tempo de intervenção foi reduzido. 
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Estudos realizados por Buzgová, Jarosová, & Hajnová (2015); Smith, Gomm, & 

Dickens (2003) e Castro, et al., (2011) apartir do uso da HADS, mostram que a 

maioria dos doentes em cuidados paliativos, apresentam sinais de ansiedade 

e/ou de humor depressivo. E que estes contribuem para um menor 

funcionamento fisico, emocional e social e consequentemente leva à dimunuição 

da qualidade de vida. Cocluiram que a deteção e tratamneto da ansiedade e 

humor depressivo devem ser alcançados o mais rapido possivel para ser mais 

facil o alivio de sintomas fisicos e principalmente melhorar a qualidade de vida.  
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Capítulo 6 – Conclusão 

 
O investimento nos cuidados paliativos deve ser cada vez maior, só assim somos 

capazes de proporcionar qualidade de vida aos doentes que necessitam destes 

cuidados. É também muito importante estar atento a novas terapias que possam 

ter um papel fundamental para o cumprimento do grande objetivo dos cuidados 

paliativos, ou seja, dar qualidade de vida até ao último dia de cada um. 

A intervenção multissensorial, como foi visto anteriormente, tem apresentado 

bons resultados em outros contextos e circunstâncias. No entanto, em contexto 

de cuidados paliativos não existiam estudos que testassem se a estimulação 

multissensorial teria efeitos positivos ou não, na qualidade de vida destes 

doentes. Foi assim que surgiu o objetivo principal deste trabalho, avaliar a 

implementação de um programa de intervenção multissensorial em doentes de 

cuidados paliativos. 

Ao analisar os resultados obtidos na primeira e segunda avaliação, verificou-se 

que após a intervenção, segundo o MQOLQ-PT a auto-perceção da qualidade 

de vida e a qualidade de vida total melhoraram, apenas os aspetos físicos 

pioraram. E segundo a HADS após a implementação da intervenção o utente 

apresentou melhorias a nível da ansiedade, uma vez que os seus valores foram 

inferiores na segunda avaliação. E quanto ao humor depressivo, os valores não 

sofreram qualquer alteração, mantendo-se iguais antes e após as sessões 

multissensoriais. 

A partir dos resultados obtidos, parece que a intervenção multissensorial poderá 

ser considerada como uma intervenção com  um impacto positivo na qualidade 

de vida do individuo em cuidados paliativos. Será importante considerar que o 

indivíduo esteve sujeito a outras intervenções terapêuticas no período em que 

decorreu este estudo, pelo que a melhoria dos sintomas poderá ser resultado 

disso mesmo e não apenas da intervenção multissensorial. Ainda o facto de no 

final da intervenção estar quase a voltar para casa, algo que ele queria muito, 

poderá ter contribuído para a positividade das suas respostas. 

Todos estes fatores podem ter influenciado as respostas à escala e ao 

questionário, mas ao longo das sessões foi possível observar melhorias na 

disposição do utente, uma vez que inicialmente dizia sentir-se cansado e 

apresentava uma expressão facial mais triste e isso foi mudando, mostrando um 
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sorriso sempre que chegava o horário da sessão e afirmando que estava a gostar 

muito das atividades realizadas e que estavam a ser uma mais valia para ele. 

Também é importante realçar que o individuo em estudo era portador de 

esclerose lateral amiotrófica, estando imobilizado dos membros inferiores e os 

membros superiores apresentavam já mobilidade reduzida, sendo que a mão 

esquerda era a mais afetada. Este problema trazia dificuldades em segurar, 

mover objetos e escrever, aumentado a sua dependência. No entanto, ao longo 

das sessões foi mostrando mais agilidade com a mão esquerda, aliás umas das 

últimas atividades a ser realizadas, o utente teve de segurar uma garrafa com 

essa mão e segurá-la com firmeza, algo que foi capaz de fazer com menos 

dificuldades do que aquelas que mostrava inicialmente. Também com a mão 

direita, mão com a qual escrevia, inicialmente recusava-se a escrever o seu 

nome no questionário, na escala e na elaboração das atividades onde era 

preciso escrever, dizia sempre que não era capaz. Mas nas últimas sessões 

quando era pedido que escrevesse, mesmo mostrando-se reticente começou a 

fazê-lo e a ficar surpreendido e feliz por conseguir fazê-lo. 

Foi então possível perceber que após a intervenção multissensorial houve 

melhorias a nível do  bem-estar, da alegria e da ajuda, em parceria com as outras 

terapias, na melhoria da sua mobilidade dos membros superiores.  

No entanto, este estudo sendo relevante no sentido de abrir horizontes para 

novas formas de ajudar os doentes em CP, tem muitas limitações. A primeira 

está relacionada com o facto de ser apenas um doente, ou seja, o facto de ele 

ter apresentado melhorias não significa que o mesmo aconteceria com outros 

doentes. Depois não é possível perceber se os resultados obtidos foram devido 

à intervenção ou a fatores externos a ela. Será que se o doente apenas tivesse 

sujeito à estimulação multissensorial, obteria os mesmos resultados? E também 

o facto de estar em fases distintas do internamento, pode influenciar. Pois uma 

vez que é apenas um serviço e não uma unidade de CP, o tempo de 

internamento é limitado. Seria diferente se o internamento fosse por tempo 

indefinido, pois não trazia tantas alterações emocionais. 

É então essencial realizar mais estudos a este nível, com uma amostra 

significativa, condições externas controladas e uma maior duração do tempo de 

intervenção. 
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Anexo 1  
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Anexo 2 
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Anexo 3 (Exemplo de um plano de sessão) 
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11º Plano de Sessão 

População: Utente em CP 
Idade: 70 
Género: Masculino 

Técnicos: Psicomotricista Francisca Lopes 
Local: Unidade de cuidados paliativos do Hospital Tondela-Viseu 

Sessão: 11 
Data: 08 de maio de 2018 
Hora: 16hmim –16h30min 
Duração:30 min 

Estado emocional: Alegre 

Objetivos Gerais: Promover a estimulação sensorial 

Materiais: 1 caixa com aberturas, 20 círculos de cor e tamanho diferentes, 5 garrafas, sal, arroz, açúcar, massa, água, 8 desenhos feitas com traços, 10 traços. 

Hora/ 
Tempo 

Atividade Descrição da Atividade Objetivos Específicos Critérios de Êxito 
(O utente deverá ser capaz 

de…) 

Material Esquema 

16h00 Diálogo 

Inicial 
O utente encontra-se sentado, em frente a uma 

mesa. A técnica pergunta como está a correr a 

semana, como se sente e se está disposto a 

realizar as atividades, explicando o que iram 

fazer. 

- Captar a atenção do 

utente; 

- Promover a relação 

técnica utente; 

- Introduzir o tema da 

sessão; 

- Iniciar a sessão. 

- Compreender que a 

sessão já começou; 

- Prestar atenção ao que 

lhes está a ser dito;   

  

5’ 

16h05  

1º Atividade: 

“Círculos 

diferentes” 

 

O utente encontra-se sentado, em frente a uma 

mesa e a técnica está ao seu lado. Sobre a mesa 

está uma caixa com várias aberturas de 

diferentes tamanhos e cores (duas cor-de-rosa 

rosa, duas pretas, uma laranja, uma azul e uma 

amarela) e ao lado estavam círculos com a 

mesmas cores e tamanhos diferentes. Era pedido 

ao utente que colocasse os círculos nas aberturas 

da mesma cor e com o seu tamanho. A atividade 

termina quando todos os círculos estiveram na 

caixa. 

- Trabalhar a 

estimulação visual; 

- Promover a 

diferenciação de cores; 

- Estimular para as 

diferentes dimensões; 

- Promover a associação 

de tamanhos; 

- Trabalhar a praxia fina. 

 

- Saber as cores; 

- Perceber que as 

aberturas e os círculos 

têm dimensões diferentes; 

- Compreender que tem 

de pôr os círculos nas 

aberturas do mesmo 

tamanho e cor. 

- Colocar os círculos na 

caixa. 

- 1 caixa 

com 

aberturas; 

- 20 

círculos de 

cor e 

tamanho 

diferentes. 

 

9’ 

16h14  - Abanar as garrafas; - 5 garrafas;  
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5’  

2º Atividade: 

“Garrafa 

sonora” 

O utente encontra-se sentado, em frente a uma 

mesa e a técnica está ao seu lado. São dadas ao 

utente cinco garrafas cada uma tinha um 

alimento no seu interior (sal, arroz, açúcar, 

massa e água). Era pedido ao utente que agitasse 

cada uma das garrafas e partir do som, 

descobrisse qual era o ingrediente que estava no 

seu interior. A atividade termina quando 

descobrir todos os ingredientes. 

- Trabalhar a 

estimulação auditiva. 

- Promover movimentos 

longos; 

- Trabalhar a associação 

de sons e alimentos; 

- Estimulação a memória 

associativa. 

- Ouvir o som; 

- Associar o som a algum 

alimento; 

- Descobrir qual o 

alimento que está a ouvir. 

- Sal; 
- Arroz; 
- Açúcar; 
- Massa; 
- Água. 

16h19 
 

 

3º Atividade: 

“Imitação” 

O utente encontra-se sentado, em frente a uma 

mesa e a técnica está ao seu lado. Estão presentes 

desenhos feitos com traços e ao lado estão traços 

individuais. É pedido ao utente que veja o 

desenho e ao lado a reproduza com os traços 

soltos. A atividade termina, após imitar os 8 

desenhos. 

- Promover a 

estimulação visual: 

- Trabalhar a orientação 

espacial; 

- Estimular a memória a 

curto prazo; 

- Trabalhar a praxia fina. 

- Prestar atenção ao 

desenho; 

- Pegar nos traços; 

- Saber a orientação dos 

traços do desenho; 

- Fazer uma imitação do 

desenho. 

-8 

desenhos 

feitas com 

traços; 

- 10 traços. 

 

8’ 

16h27  

Diálogo 

Final 

O utente encontra-se sentado na cadeira, em 

frente à técnica. É questionado se gostou do que 

foi feito neste dia, como se está a sentir e 

reforça-se que voltarei com mais atividades.  A 

sessão termina com um aperto de mão. 

  - Promover a retenção/ 

assimilação daquilo que 

foi bom e do que podem 

melhorar; 

-Criar empatia entre 

utente e a técnica; 

- Motivar para a sessão 

seguinte. 

 - Prestar atenção à 

informação dada; 

- Perceber que sessão 

terminou; 

- Manter a comunicação; 

- Manifestar as suas 

preferências e 

dificuldades; 

- Dar um aperto de mão à 

técnica.  

  

3‘ 


