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Os anos que fazemos

Também nos fazem a nós

Os anos que fizemos nos fizeram

Os anos que faremos nos farão

É de anos que somos feitos,

De breve e misterioso tempo.

Em nós estão os anos que já fomos

Esses anos que fizemos somos nós,

Do cimo da cabeça à ponta dos pés.

Quanto tempo somos?

Quanto tempo és?

De que é feito o tempo que nos faz?

Quanto tempo há?

Para onde vai o tempo que foi?

Onde está o tempo que virá?

Álvaro Magalhães
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Resumo

Actualmente assiste-se a um envelhecimento demográfico marcado. Torna-se,
assim, premente diminuir a morbilidade decorrente das perdas biopsicossociais associadas
à velhice. A preservação e recuperação das funções cognitivas e da autonomia física,
psicológica e social, passam pela adesão a actividades mentais e físicas novas. Como
outras actividades, a utilização de videojogos têm mostrado benefícios para esta população,
nomeadamente a nível cognitivo.

Neste estudo procurou-se estudar os efeitos cognitivos dos videojogos nos idosos.
Também se estudou estes efeitos no auto-conceito e na qualidade de vida. Procurou-se
igualmente avaliar o efeito mediador do auto-conceito. Os instrumentos de avaliação
utilizados foram a sub-escala cognitiva da Alzheimer Disease Assessment Scale, o
Inventário Clínico de Auto-Conceito e o WHOQOL-bref. O estudo envolveu a participação
de 43 idosos distribuídos por 3 condições experimentais (n=15 utilizaram videojogos, n=17
relaxamento e n=11 nenhuma intervenção). Foram realizados dois momentos de avaliação,
antes e depois de oito semanas de intervenção.

Verificou-se que os participantes da condição de videojogos apresentaram uma
diminuição da deterioração cognitiva do pré para o pós teste (t(14)=3.505, p=.003, r=.68),
ao contrário dos grupos de controlo. O auto-conceito piorou significativamente na
condição de relaxamento (t(16)=2.29, p=.036, r=.50) e no grupo de controlo passivo
(t(10)=3.44, p=.006, r=.74). A qualidade de vida não apresentou diferenças do início para o
fim do estudo. Também não se encontraram correlações para que pudéssemos afirmar a
associação do maior tempo de utilização de videojogos e a obtenção de maiores diferenças.
Confirmou-se o efeito mediador do auto-conceito nas diferenças obtidas na ADAS-Cog
(rS=.57, p=.014) e no ICAC (rS = -.47, p=.039). As variáveis demográficas e institucionais
não influenciaram os resultados obtidos.

Em suma, os resultados indicam que a utilização de videojogos leva à melhoria do
funcionamento cognitivo dos idosos e podem contribuir para a manutenção do auto-
conceito e da qualidade de vida. Também se conclui que quanto mais elevado é o auto-
conceito, maiores são os efeitos cognitivos alcançados. É de todo importante que medidas
promotoras de melhores condições de vida das pessoas mais idosas, como a apresentada
por este estudo, sejam implementadas. Para que tal aconteça é importante que se
ultrapassem preconceitos que existem contra estas pessoas, como o ageism e o techno-
ageism.

Palavras-chave: Envelhecimento, Videojogos, Recuperação Cognitiva, Idosos.
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Abstract

Nowadays the percentage of old people in the population is growing worldwide. It
is therefore urgent to decrease the morbidity resulting from biopsychosocial losses
associated with old age. The preservation and recovery of cognitive functions and of
physical, psychological and social autonomy are provided through new mental and
physical activities. As have other activities, the use of video games has shown benefits for
this ageing population, in particular at the cognitive level.

This thesis studies the cognitive effects of videogames on the elderly. It also studies
these effects on self-concept and on the quality of life. It also evaluates the mediator effect
of self-concept. The instruments used are the Cognitive Sub-scale of Alzheimer's Disease
Assessment Scale, the Clinical Inventory of Self-Concept and the WHOQOL-bref. The
study involved the participation of 43 elderly people distributed between 3 experimental
conditions (n = 15 used videogames, n = 17 relaxation and n = 11 had no intervention).
There were two moments of assessment, before the intervention and after eight weeks of it.

It was found that the videogames participants showed a decline in cognitive
deterioration from the pre to post intervention tests (t (14) = 3,505, p =. 003, r =. 68),
unlike the control groups. The self-concept deteriorated up significantly under relaxation
condition (t (16) = 2.29, p =. 036, r =. 50) and on passive control group (t (10) = 3.44, p =.
006, r =. 74). The quality of life did not show any differences from the start to the end of
the study. Nor were any correlations found correlations between the time of use of
videogames and larger effects. The mediator effect of self-concept on differences obtained
in the ADAS-Cog (rS =. 57, p =. 014) and in the ICAC (rS = -. 47, p =. 039) was
confirmed. The demographic and institutional variables did not influence the results.

In sum, the results shows that the use of videogames leads to the improvement of
cognitive functioning in the elderly and to the maintenance of the self-concept and the
quality of life. They also suggest that the higher the self-concept, the better are the
cognitive effects achieved. This study reveals one way to improve the living conditions of
older people. It is important to promote all the ways to improve the living conditions of the
elderly. In order to do that it is necessary to overcome prejudices against old people, such
as ageism and techno-ageism.

Key-words: Ageing, Videogames, Cognitive Recovery, Elders.
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Introdução

A melhoria das condições higiénicas, a par do aumento dos conhecimentos

médicos, têm conseguido alcançar uma das mais antigas ambições do Homem: aumentar a

longevidade! Concomitantemente tem-se verificado uma diminuição da natalidade, o que

faz com que se assista ao abrupto crescimento da percentagem de idosos, especialmente

nos países desenvolvidos. Em consequência deste crescimento, ocorre um crescimento

proporcional na patologia relacionada com o envelhecimento. Confrontados com este

crescimento marcado, possuímos um novo desafio: diminuir a morbilidade associada à

velhice e, consequentemente, aumentar a qualidade de vida nesta fase de vida!

A premência deste desafio na Europa, como em Portugal, é elevada, já que esta

região apresenta das populações mais envelhecidas do mundo (United Nations, 2001). Em

Portugal, é de notar que esta situação é mais acentuada no interior do país, o que alerta

para a necessidade de se encontrar medidas implementáveis nestas localizações, que têm a

especificidade de não ter fácil acessibilidade a alguns serviços.

É consensual que uma população envelhecida está exposta a maior vulnerabilidade,

por conta das perdas biopsicossociais que podem estar associadas ao processo de

envelhecimento individual. Embora seja importante realçar que o envelhecimento

individual é muito heterogéneo, não se pode negligenciar que existem perdas que

aumentam a probabilidade de ocorrência com o avançar da idade. A nível fisiológico, todos

os sistemas do organismo podem reflectir o envelhecimento dos seus órgãos (fenómeno

para o qual têm sido avançadas diversas explicações), inclusivamente o sistema nervoso

(que se reflecte em alterações a nível dos neurotransmissores, na atrofia cerebral, nas

alterações celulares, na diminuição da oxigenação e fluxo sanguíneo cerebral, entre outras).

As perdas sociais que a passagem dos anos mais vulgarmente envolve dizem respeito à

perda de pessoas significativas (por morte de pares e familiares ou somente por distância

física), de apoio social (isolamento), de poder (financeiro ou somente social, devido à

entrada na reforma, à desactualização de conhecimentos ou ao fenómeno de Ageism1). A

1 Optámos por manter o termo original, porque este fenómeno não tem, na nossa opinião, uma tradução
equivalente para Português. Esta foi uma palavra criada por Bulter, partindo de fenómenos de discriminação
contra outros grupos populacionais, mais especificamente do racismo (contra os negros) e do sexismo (contra
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nível psicológico, existe bastante evidência de declínio cognitivo associado à idade (Albert

& Killiany, 2001), o que parece estar associado a sintomas depressivos, especialmente nos

declínios moderados (e.g., Forsell, Jorm & Winblad, 1994) e, por consequência, à

diminuição de outras variáveis psicológicas importantes, como o auto-conceito e a

qualidade de vida (que são afectadas por todo o conjunto de perdas associadas à idade).

A partir do modelo médico actual, mais humanista, é pertinente que se dê

prioridade às medidas terapêuticas que se propõem a promover a qualidade de vida, em

detrimento das que visam somente a remissão dos sintomas. Assegurar a adopção deste

tipo de medidas para a população idosa é ainda mais importante, atendendo à

vulnerabilidade a que uma elevada proporção populacional está sujeita. Infelizmente,

verifica-se que tais medidas são raramente tomadas na prática com esta população,

encontrando-se mesmo em risco as medidas de intervenção médicas mais básicas,

conforme adverte Bowling (1999), que defende que o número de vezes em que se utilizam

intervenções que podem potencialmente salvar e melhorar vidas diminuem com os

pacientes mais velhos, atribuindo a responsabilidade ao fenómeno de Ageism. Urge, assim,

contrariar os estereótipos existentes acerca das pessoas mais velhas para que se consiga

aumentar a qualidade de vida desta população, contribuindo para o aumento de um apoio

social geral de qualidade e especialmente do que é fornecido pelos mais jovens, que parece

implicar vários benefícios (Kessler & Staudinger, 2007).

Ditosamente a eficácia das intervenções do foro mais fisiológico tem apresentado

um avanço considerável nas últimas décadas, o que se tem reflectido claramente no

aumento da esperança média de vida a que já nos referimos. O mesmo nível de

conhecimentos e de eficácia terapêutica não foi ainda alcançado para as alterações

neuropsicológicas associadas à idade, como é o caso das demências (Guerreiro, 2005b).

as mulheres) (Butler, 2005). Em Português se adoptássemos o mesmo processo de construção da palavra,
daríamos origem à palavra Idadismo, que não existe no léxico Português actual e, no nosso ponto de vista,
também não revelaria o preconceito contra os idosos, pois revelaria mais um preconceito baseado na idade
sem se especificar a sua direcção. Esta palavra assemelhar-se-ia, então, a outra já existente em Português do
Brasil - Edaísmo. Outra opção seria designarmos este preconceito de Adultismo, mas esta designação, para
além de também não estar ainda oficialmente integrada no léxico Português, já é utilizada algumas vezes para
fazer referência ao preconceito contra os jovens, conforme podemos verificar no glossário da página da
Internet de Anti-discriminação da União Europeia (Ver http://www.stop-discrimination.info/1832.0.html). É
de referir que Fonseca (2005) optou pela adopção do termo Idadismo, que nós não consideramos tão
elucidativo quanto o termo original por não especificar a direcção do preconceito.
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As aptidões cognitivas que se apresentam mais comprometidas nas pessoas mais

velhas são a velocidade perceptiva, a memória, as funções visuo-perceptivas e motoras, o

raciocínio indutivo e as aptidões numéricas e verbais. Os factores de protecção do declínio

cognitivo associado à idade identificados resumem-se ao “exercício da inteligência” (e.g.

Barreto, 1984), à prática de exercício físico (e.g. Weuve et al., 2004) e à restrição calórica

moderada (Vinters, 2001). Apesar de não se negligenciar a importância dos factores mais

fisiológicos mencionados, o nosso trabalho centra-se no estudo do factor de protecção

relativo ao “exercício da inteligência”. Este factor torna-se bastante compreensível se

atendermos a que os estudos encontram invariavelmente associação entre um melhor

funcionamento cognitivo com graus de instrução mais elevados, bem como com

experiências profissionais e de lazer mais complexos e exigentes. Em contraponto, os

factores de risco mais referidos referem-se à falta de utilização das capacidades cognitivas

(Schaie, 1996), à deterioração dos substratos neuronais (Raz, 2000) e à diminuição da

acuidade auditiva e visual (Lindenberger & Baltes, 1994). Atendendo a estes factores,

podemos considerar que a população idosa Portuguesa constitui uma população de risco de

declínio cognitivo, pois, para além de possuir uma população muito envelhecida (conforme

já referimos), possui índices de analfabetismo, de baixa escolaridade e de profissões

indiferenciadas mais elevados da Europa, em especial, nas faixas etárias mais idosas

(Nunes, 2005).

Incorrer num processo de declínio cognitivo associado à idade não significa

ingressar num processo sem retorno e de evolução demencial inevitável. A recuperação das

funções cognitivas é possível através do já mencionado “exercício da inteligência”,

conforme é defendido por estudos empíricos que verificam que o treino cognitivo consegue

levar à recuperação das funções visadas (Schaie, 1994). Esta possibilidade faz sentido se

pensarmos na propriedade de plasticidade neuronal (capacidade do cérebro para compensar

perdas), que parece permanecer, ainda que diminuída em idades mais avançadas, durante

toda a vida (Mahncke, Bronstone & Merzenich, 2006). Como também faz sentido se

pensarmos no conceito de reserva cognitiva, que se refere à capacidade de resiliência a

danos cerebrais e que pode ser aumentada, através de estimulação, com vista à diminuição

das manifestações clínicas das áreas deterioradas (Franco-Martín e Orihuela-Villameriel,

2006). Barreto (2007) também advoga esta ideia, afirmando que a estimulação cognitiva
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pode reverter situações de declínio cognitivo normal ou patológico através da utilização da

reserva cognitiva que possuímos, possibilidade que se torna elucidativa no gráfico

seguinte.

Figura 1. Efeito do treino cognitivo no desenvolvimento

das capacidades intelectuais.

As medidas de preservação e recuperação das aptidões intelectuais são tanto mais

importantes quanto mais conhecemos as consequências da sua deterioração. Entre estas

consequências, encontram-se o efeito devastador das disfuncionalidades cognitivas e as

implicações na saúde mental e inclusivamente física, comprometendo até a capacidade de

sobrevivência (Vinters, 2001; Ghisletta, McArdle & Lindenberger, 2006).

Para as teorias de envelhecimento bem sucedido (Fonseca, 2005), conseguir

envelhecer bem, ou seja, com autonomia física, psicológica e social, parte da capacidade

do idoso de se envolver activamente na preservação do seu bem-estar através da

diversificação das actividades pessoais, do não cumprimento rígido de rotinas e da adesão

a actividades novas mentais e físicas. Em suma, conseguir envelhecer bem passa pela

implementação de um estilo de vida que mantém o corpo e a mente saudável, para o que

pode contribuir bastante o envolvimento em actividades de lazer que não sejam demasiado

exigentes do ponto de vista da força física (Lima, 2004). A importância do envolvimento

em actividades físicas, mentais e sociais na preservação e recuperação de um bom

funcionamento individual nos idosos é consensualmente sublinhada (Barreto, 2007; Vaz-

Serra, 2006; Guerreiro, 2005b; Zimmerman, 2000). E as terapias não farmacológicas, cuja

intervenção se centra essencialmente na estimulação física (estimulação sensorial),

cognitiva e social, têm-se mostrado eficazes na recuperação de sintomas comportamentais

da demência, na diminuição de sintomas depressivos e no aumento da auto-estima e da
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qualidade de vida dos idosos com disfuncionalidade cognitiva patológica (Overshott &

Burns, 2006), bem como, se revelam promissoras na recuperação dos défices cognitivos

patológicos (Guerreiro, 2005b; Franco-Martín e Orihuela-Villameriel, 2006). É também

neste sentido que Santos e Paúl (2006), defendem que facilitar o acesso à interacção social,

cultural e de lazer (especialmente dos que se encontram mais sós) é uma necessidade dos

cuidados de saúde. Mas alertam que existe pouca investigação nesta área, que se revela de

grande importância para a promoção da qualidade de vida desta população. Apesar da

lacuna de investigação nesta área, os poucos estudos que têm estudado a eficácia de

protocolos terapêuticos que englobam estas actividades têm encontrado resultados

promissores (Farina et al., 2007).

De entre as formas de protecção e superação de declínio cognitivo ligadas a

actividades culturais e de lazer, podemos referir a alguns exemplos, como o exercício

físico (Weuve et al., 2004); a aprendizagem musical (e.g., Bugos, Perlstein, McCrae,

Brophy & Bedenbaugh, 2007); o jogo do Bingo (Sobel, 2001); as actividades comuns

cognitivamente estimulantes, como ver televisão, ouvir rádio, ler jornais, ler revistas, ler

livros, jogar jogos (cartas, damas, palavras cruzadas ou similares) e ir a museus (Wilson et

al., 2007) e ao bilinguismo (Craik & Bialystok, 2006). A par do bilinguismo, que possui

suficiente suporte científico para se poder afirmar o seu efeito protector, Craik e Bialystok

(2006) nomeiam também a utilização de videojogos, que mostram um aumento da

capacidade de resolução de tarefas cognitivas em mais tarefas do que o próprio

bilinguismo (Bialystok, 2006), afirmando-se, assim, como potenciais protectores. Existem,

contudo, poucos estudos metodologicamente fidedignos deste efeito em idosos, não se

podendo afirmar que o efeito de estimulação cognitiva verificado consiga diminuir a

probabilidade de declínio cognitivo decorrente do envelhecimento. É objectivo deste

estudo contribuir para a diminuição desta lacuna de investigação.

Relativamente à utilização de videojogos é interessante notar que Green e Bavelier

(2003, 2006, 2007) verificaram efeitos relevantes a nível da função sensorial visual, cuja

deterioração é um forte factor de risco de declínio cognitivo (Lindenberger & Baltes,

1994), conforme dissemos. Green e Bavelier (2007) chegam mesmo a sugerir a

possibilidade de se utilizar videojogos na reabilitação de défices visuais típicos do

envelhecimento.
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Os videojogos são uma tecnologia de informação e comunicação (TIC) específica,

pelo que se coloca a hipótese de que possuam potencialidades equiparadas às TIC em

geral. E vários estudos têm feito referência aos benefícios da utilização das TIC nos idosos,

nomeadamente a nível de apoio social (e.g. Wright, 2000; White et al., 1999, 2002), de

melhoria das funções cognitivas (e.g. Bond, Wolf-Wilets, Fiedler & Burr, 2001), de

sintomatologia depressiva (e.g. Whyte & Marlow, 1999) e de qualidade de vida (e.g.,

Leung & Lee, 2005; McConatha, MacConatha & Demigny, 1994). Destes destaca-se o

benefício de apoio social, que parece ser obtido também devido à possibilidade de acesso à

rede de Internet e à consequente possibilidade de contacto com um elevado número de

pessoas.

Estudos realizados especificamente com Videojogos, na população em geral,

também têm concluído que estes instrumentos específicos trazem diferentes benefícios aos

utilizadores (Lager & Bremberg, 2005; Fergusson, 2007), a diferentes níveis: visual (Green

& Bavelier, 2003, 2006, 2007; Risenhuber, 2004; Castel, 2005); de visualização no espaço

(Subrahmayam & Greenfiled, 1994); nos tempos de reacção (Bialystok, 2006); na

coordenação óculo-manual (Griffith, 1983) e na qualidade de vida (Leung & Lee, 2005).

Green & Bavelier (2006a) colocam a hipótese de que estes benefícios possam estar

relacionados com o aumento de dopamina cerebral que os videojogos provocam, que se

encontra em declínio na idade avançada (conforme já mencionámos) e que tem sido

sugerido como um factor importante na modificação cerebral depois de treino cognitivo em

animais.

Apesar de serem escassos os estudos que se dedicaram ao estudo da aplicação dos

videojogos em idosos e de vários apresentarem problemas metodológicos, os que o fizeram

também defendem que estes podem trazer benefícios para esta população específica. Antes

de mais, é importante referir que desde os primeiros estudos se verificou que estes

instrumentos podem ser aplicados a idosos e que desencadeiam o seu interesse enquanto

actividade de entretenimento, ao contrário do que é geralmente expectável devido ao

Techno-ageism2. Aliás, esta é uma actividade que tem vindo a ser cada vez mais utilizada

por esta população (Hori & Cussack, 2006; Schiesel, 2007). Os benefícios que têm sido

encontrados nos idosos dizem respeito especialmente aos tempos de reacção (e.g.,

2 Para melhor compreensão do conceito proposto ver o Capítulo 2.
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Dustman, Emmerson, Steinhauss, Shearer & Dustman, 1992; Clark, Lanphear & Riddick,

1987; Goldstein, 1987); às funções cognitivas em geral (Farris, Bates, Resnick & Stabler,

1994); à inteligência (Drew & Waters, 1986); à coordenação óculo-manual (Drew &

Waters, 1986); ao aumento da atenção e concentração (Weisman, 1983), à auto-estima e à

qualidade de vida (McGuire, 1984; Goldstein, 1997).

É de salientar que, para além das funções cognitivas, os videojogos revelam-se

potencialmente profícuos também noutras áreas que podem ser problemáticas nas idades

mais avançadas, como no isolamento, aparentemente bastante prevalente nos idosos

portugueses, segundo os dados do estudo de Magalhães (2003), e na qualidade de vida.

Esta ilação relativa ao isolamento é retirada dos estudos com as TIC em geral; dos estudos

que afirmam que os videojogos promovem o contacto e a cooperação social (Holmes &

Pellegrini, 2005); do facto de existir a possibilidade de acesso a um número ilimitado de

pessoas (através do jogo com outros jogadores na Internet) e do facto destes também

poderem promover a interacção com os mais jovens (pois é uma actividade que estes

dominam e gostam), o que parece poder promover uma interacção inter-geracional que tem

sido afirmada como muito benéfica (Kessler e Staudinger, 2007). A possibilidade de

promoção da qualidade de vida, para além de já ser defendida por alguns estudos com

idosos (McGuire, 1984; Goldstein, 1997), também está ligada à possibilidade de

diminuição de factores de vulnerabilidade (como os défices cognitivos, o isolamento e a

disfuncionalidade psicológica, que pode ser diminuída por esta actividade por se tratar de

uma tarefa de mestria e prazer, que consiste numa técnica psicoterapêutica bastante

difundida). A fornecer ainda mais validade teórica a esta ilação encontram-se as teorias do

envelhecimento bem-sucedido, a que já fizemos referência, que estabelecem que os

alicerces de um envelhecimento bem sucedido são fundados em estilos de vida que

mantêm o corpo e a mente saudável através do exercício, nos bons hábitos de nutrição, no

envolvimento em actividades interessantes que desafiam a mente (salientando as

actividades de lazer que não sejam demasiado exigentes em termos de força física), da

manutenção de um sistema de apoio social e da manutenção do auto-conceito (Lima,

2004). Os videojogos parecem, assim, enquadrar-se nos estilos de vida que potenciam um

envelhecimento bem sucedido.
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Devido às suas potencialidades, os videojogos já têm sido utilizados em outras

áreas, como nas educativas, por exemplo, no treino de cirurgiões (Rosser et al., 2007) e nas

terapêuticas (Griffiths, 2005), por exemplo no treino da atenção-concentração, entre outras.

A possibilidade de aplicação na reabilitação cognitiva de idosos faz todo o sentido se

atendermos também à semelhança das actividades de alguns videojogos com as de

programas de reabilitação informatizados já utilizados (como o Gradior e o Rehacom).

Esta semelhança pode decorrer dos videojogos possuírem características das técnicas de

estimulação cognitiva. Estes instrumentos obedecem, por exemplo, às características das

técnicas de estimulação cognitiva defendidas por Franco-Martín e Orihuela-Villameriel

(2006), pois constituem uma actividade que:

 pode ser continuada, sistematizada, reforçadora e estimuladora para o paciente,

evitando a rotina e a reiteração;

 pode ser significativa para os doentes;

 abrange a estimulação de outras funções, para além das mnésicas, especialmente

das capacidades de atenção-concentração, cujo treino aumenta a eficácia da

estimulação das outras funções;

 incide sobretudo sobre as funções que estão conservadas;

 pode ser prolongada no tempo.

Para além de obedecerem a estas características, também obedecem aos requisitos

defendidos por Thompson & Foth (2005) para as técnicas de estimulação cognitiva para

aplicação a idosos, isto é, possuem um acesso fácil, não são demasiado dispendiosos e são

de utilização agradável.

Existe também bastante semelhança nas tarefas envolvidas nas técnicas de estimulação

cognitiva e as tarefas envolvidas nos videojogos. Para além das tarefas de memória, em

que se encontram tarefas francamente similares nos videojogos de memória (que podemos

visualizar no capítulo 4), muitas das tarefas englobadas nos videojogos assemelham-se às

de estimulação de raciocínio e de estimulação da velocidade de processamento. De forma a

tornar esta semelhança mais clara, citámos a descrição efectuada por Guerreiro (2005b)

destes dois tipos de estimulação. Segundo a autora referida, o treino de raciocínio passa por

tarefas como identificar padrões numa série de letras ou de números, e o treino da

velocidade de processamento, por tarefas que envolvem competências de pesquisa visual e

a capacidade para identificar e localizar rapidamente informação visual, sendo que estas
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tarefas devem apresentar uma complexidade crescente (com a diminuição da duração do

estímulo, a adição de distractores visuais e cognitivos, o aumento do número de tarefas a

realizar em simultâneo e/ou a apresentação de estímulos em espaços cada vez maiores).

Como poderemos ver na descrição dos videojogos utilizados no presente estudo, esta

descrição poderia estar a descrever muitos dos videojogos utilizados, sendo a característica

de complexidade crescente conferida pelos níveis de jogo. Apesar de se constatar estas

semelhanças com os exercícios de estimulação cognitiva, não conhecemos estudos que

tenham tirado conclusões quanto às funções cognitivas específicas que são estimuladas

com a utilização destes instrumentos, bem como também não se conhece quais são as

características dos jogos envolvidos nesta estimulação (conforme também constatou Green

& Bavelier, 2004). Ainda que conscientes desta lacuna empírica, nós consideramos que

estes instrumentos podem estimular várias funções cognitivas e que é esta estimulação de

funções específicas que produz os efeitos cognitivos gerais que têm sido apontados. Assim,

para além de considerarmos que estes instrumentos podem estimular o raciocínio e a

velocidade de processamento, julgámos que também podem estimular a capacidade de

atenção e concentração (conforme também é apontado na revisão de Griffiths (2005)), bem

como outras funções cognitivas, conforme tentaremos expor em seguida. Deduzimos que a

memória de trabalho seja treinada durante a utilização destes instrumentos, pois estes

exigem que permaneçam presentes os objectivos do jogo e as acções necessárias à

prossecução dos mesmos. Da mesma forma, são treinadas as funções executivas e as

capacidades práxicas, já que os jogos envolvem a execução de sequências de acções que

têm de ser tomadas com vista a um fim. O reconhecimento de objectos necessários à

evolução do jogo parece poder treinar as gnosias visuais. A existência de tempo limite para

execução de algumas actividades e a necessidade de movimentação em ambientes virtuais

(possibilitada só em alguns videojogos) podem estimular a capacidade de orientação

temporal e espacial, respectivamente.

Apesar da falta de estudos a este nível, consideramos que existe bastante consenso

relativo à melhoria dos tempos de reacção em idosos através da utilização dos videojogos,

o que fornece algum suporte à hipótese de beneficiação da velocidade de processamento

cognitivo e da capacidade de atenção concentração.
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Um aspecto que pode constituir uma vantagem dos videojogos diz respeito ao facto de

desencadearem um nível elevado de interesse nos seus utilizadores (bem como de várias

emoções específicas), conforme se concluiu no estudo de Zagalo, Torres e Branco (2005),

o que potencia o envolvimento dos indivíduos nas tarefas e possibilita a obtenção dos

benefícios que podem advir desta utilização. A posse desta característica parece-nos

relevante, porquanto os exercícios de estimulação cognitiva, desenvolvidos

especificamente para esse objectivo, não apresentam muitas vezes esta característica, o que

provavelmente se deve a que a sua finalidade não se trate do entretenimento puro, como é

o caso dos videojogos em geral.

Para além destas características, os videojogos apresentam outra característica

relevante, que consiste no facto de estarem acessíveis a idosos que estão mais isolados

geograficamente, o que é um aspecto importante, pois são exactamente as regiões do

interior de Portugal que possuem um envelhecimento populacional mais marcado,

conforme já fizemos alusão no início desta introdução.

Atendendo a tudo o que foi exposto, consideramos que se mostra relevante verificar

quais são os efeitos da utilização de videojogos nos idosos portugueses, especialmente a

nível cognitivo, mas também a nível do auto-conceito e da qualidade de vida. No ponto1

do Capitulo 3, explicaremos em maior detalhe as variáveis e as interacções em estudo no

presente trabalho.

A relevância que fornecemos à qualidade de vida e ao auto-conceito deve-se ao

conhecimento de que se tratam de variáveis psicológicas que devem ser promovidas pelas

intervenções, especialmente as dirigidas a esta população (e.g., Guerreiro, 2005b; Vaz-

Serra, Firmino & Fael, 1989). O interesse pelo estudo do auto-conceito partiu igualmente

da existência da possibilidade deste poder tratar-se de uma variável mediadora nos efeitos

da intervenção, conforme é verificado noutros estudos, como o de Herzog, Markus, Franks

& Holmberg (1998).

A pertinência do desafio a que nos propomos é ainda mais saliente se atendermos a

que, segundo Paúl e Fonseca (2005), tem sido dada pouca atenção à consideração de

medidas preventivas no sentido do controlo e da redução das perdas desta fase de vida.
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O nosso estudo parece também ir de encontro às prioridades estabelecidas no segundo

encontro da Assembleia Mundial do Envelhecimento das Nações Unidas (United Nations,

2002). Mais especificamente, da necessidade de promoção do bem-estar e de saúde na

velhice; do fornecimento de ambientes de apoio social; de promoção da participação total

desta população no processo de desenvolvimento, bem como, do acesso aos benefícios

alcançados com o mesmo; da diminuição das incapacidades desta população e da

potenciação da independência e participação total desta população em todos os aspectos

das sociedades em que se inserem. E, simultaneamente parece estar em concordância com

o que é defendido pela Comissão Europeia (2006), que tem incentivado a realização de

trabalhos de investigação que promovam a inclusão digital, particularmente dos idosos, de

forma a tornar as TIC ferramentas de suporte para a saúde, bem-estar e mobilidade desta

população.

Atendendo a que este estudo consiste na investigação das implicações na saúde mental

de um produto tecnológico (os videojogos), e que a disciplina de Gerontotecnologia

consiste numa área de investigação científica interdisciplinar, em que a tecnologia é

direccionada para as aspirações e oportunidades das pessoas idosas, consideramos que este

estudo se insere no âmbito desta disciplina emergente. Acrescentamos que esperamos que

esta disciplina tenha um desenvolvimento crescente, já que pensamos que tal

desenvolvimento pode contribuir para o combate dos preconceitos existentes em relação às

pessoas mais idosas (Ageism), e, especificamente, dos preconceitos relativos às aptidões

desta população para utilizar tecnologias da comunicação e da informação (Techno-

ageism), o que consequentemente pode contribuir para a qualidade de vida desta

população. O nosso trabalho, afirma-se, assim, como uma esforço contributivo para o

desenvolvimento desta área de conhecimento.
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Parte I – Enquadramento do Tema

A expansão do envelhecer não é um problema.

É sim uma das maiores conquistas da Humanidade.

O que é necessário é traçarem-se políticas ajustadas para envelhecer

são, autónomo, activo e plenamente integrado.

Kofi Annam, 2002, II Assembleia Mundial das Nações Unidas
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Capítulo 1 – Envelhecimento Humano

É logo desde a infância que possuimos a noção de que todos os seres vivos

“nascem, crescem e morrem”. Esta é, então, uma noção básica e universal. Contudo, a

complexidade deste vasto processo, que vai desde o nascimento até à morte e que pode ser

designado por maturidade, é muito mais complexo do que parece à partida, o que faz com

que deixe de ser uma noção primária e acessível a todos. O envelhecimento humano é,

então, muito mais do que um mero processo de alterações físicas, pois engloba a interacção

complexa de diversos factores biológicos, cognitivos, emocionais, relacionais e sociais.

Não é, contudo, nossa pretensão deter-nos de toda essa complexidade, focar-nos-emos

especialmente nos factores cognitivos e emocionais que interactuam na fase tardia de vida,

ainda que sem negligenciar os outros factores com que estes estabelecem interligações

intransponíveis.

Actualmente a velhice também está ligada a uma definição legal, no sentido em que

está associado à idade em que a maioria das pessoas se reformam (aos 65 anos, no caso de

Portugal). A idade cronológica é aliás utilizada na maioria dos estudos científicos como

padrão de comparação nos estudos sobre envelhecimento humano. No entanto, a maioria

dos autores que se dedicam ao estudo do envelhecimento defendem que a idade

cronológica não é um bom indicador, especialmente nas investigações que pretendem

conhecer os processos de mudança desenvolvimental (e.g. Schaie & Willis, 2002;

Cavanaugh, 1997). Tal desadequação deve-se a que o interesse último dos investigadores

não é tanto a passagem do tempo, mas sobretudo as mudanças desenvolvimentais e de

comportamento que emergem ao longo desse processo. E essas mudanças estão

indubitavelmente mais relacionadas com as experiências de vida do que com a quantidade

de tempo de vida (elemento que engloba maior heterogeneidade)3. No nosso estudo iremos,

contudo, utilizar a idade cronológica como referência, até porque, mais do que dar conta de

aspectos decorrentes do desenvolvimento, pretende-se avaliar a acção de uma intervenção

específica e limitada no tempo. Desta forma, desde o actual capítulo que vamos utilizar

3 Os autores que tecem esta critica, sugerem, então, que se utilize uma conceptualização específica de idade,
como a idade mental ou a idade funcional.
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indiscriminadamente os termos “população ou pessoa idosa” e “pessoas mais velhas”,

referindo-nos às pessoas com 65 ou mais anos.

Devido a diversas causas, às quais nos referiremos durante este capítulo, tem vindo

a assistir-se ao prolongamento do tempo de envelhecimento individual. Associado a este

aumento da longevidade encontra-se o aumento do envelhecimento demográfico. O século

XXI, em que nos encontramos, tem sido inclusivamente definido como o século do

envelhecimento, por ser caracterizado pelo aumento abrupto da proporção de pessoas

idosas na população total. Com o aumento das pessoas idosas é presumível que ocorra, em

paralelo, um aumento da patologia relacionada com o envelhecimento. É neste contexto,

que neste capítulo, após a contextualização da situação demográfica actual, vamos procurar

apresentar as alterações que o processo de envelhecimento individual pode provocar,

focalizando-nos sobretudo nas alterações a nível mental. Também neste capítulo serão

abordadas algumas medidas terapêuticas e preventivas, que têm em vista, de forma mais

abrangente, o aumento da qualidade desta fase da vida.

É de salientar que, ainda que se verifique que o interesse científico nesta área venha

a apresentar um crescendo significativo desde os anos 50, os conhecimentos sobre o

desenvolvimento do adulto, consiste numa área relativamente recente no seio da Psicologia

e, por isso, ainda não se possui uma abordagem tão compreensiva quanto se possui noutras

área, como o desenvolvimento da criança (e.g. Schaie & Willis, 2002).
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1. Aspectos Demográficos da População Idosa

O marcado envelhecimento da população é um fenómeno actual especialmente nos

países desenvolvidos. Este fenómeno caracteriza-se pelo aumento da proporção de pessoas

idosas no total da população. Apesar de terem sido os países desenvolvidos a iniciar este

processo de transição demográfica (em que a população jovem começou a evoluir segundo

taxas negativas desde 1970), os países em desenvolvimento apresentam taxas de

crescimento relativamente baixas, prevendo-se que se aproximarão do valor nulo a partir

de 2030 (Nações Unidas, 2001).

As Nações Unidas prevêem que, nos países desenvolvidos, até 2050, a população

jovem continue a diminuir e a população idosa a apresentar os maiores aumentos, ou seja,

que o envelhecimento demográfico seja ainda mais agravado. Nos gráficos que se seguem

conseguimos observar isso mesmo: existe uma franca diminuição das faixas etárias mais

jovens e a faixa etária a partir dos 65 anos de idade é a que apresenta um crescimento

maior.

Figura 2. Projecção do crescimento da população, por grupos etários, nos países mais desenvolvidos

(Adaptado da Divisão de Politica Social e de Desenvolvimento das Nações Unidas).

Segundo a classificação das Nações Unidas, as regiões mais desenvolvidas

compreendem a Europa, a América do Norte, a Austrália/Nova Zelândia e o Japão,

tratando-se o Japão e a Europa das mais envelhecidas (o que se consegue subentender

também pela leitura dos gráficos relativos à distribuição da população mundial de idosos

por região, inseridos abaixo). As projecções das Nações Unidas apontam que a população

mundial em 2050 seja constituída por 21% de jovens e 15,6% de idosos.
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Figura 3. Distribuição da população mundial acima dos 60 anos por região, em 2002 e 2025

(Nações Unidas, 2001) . NAm: North América; LAmC: Latin América and the Caribean.

Figura 4. Proporção da população idosa (65 ou mais anos) na União Europeia, em 2002

(Adaptado de Carrilho, M. J. & Gonçalves, C., 2004).

Em Portugal verificam-se alterações demográficas similares às apresentadas pelo

continente em que se insere, a Europa. Aliás, Portugal apresenta até uma proporção da

população idosa muito próxima da proporção média europeia (Proporção de Portugal:

16,7%; Proporção Europeia: 16,8%, em 2002), como podemos confirmar na figura 4.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a proporção de

pessoas com 65 ou mais anos, em Portugal, duplicou nos últimos quarenta anos, passando

de 8% em 1960, para 11% em 1981, 14% em 1991 e 16% em 2001 e, de acordo com as

projecções demográficas, estima-se que esta proporção volte a duplicar nos próximos 50
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anos, representando, em 2050, 32% do total da população (Carrilho, M. J. & Gonçalves,

C., 2004).

Figura 5. Evolução da população idosa portuguesa de 1960 a 2001 e projecção da evolução até 2050

(Adaptado de Carrilho, M. J. & Gonçalves, C., 2004 )

Em 31 de Dezembro de 2006 a população residente em Portugal foi estimada em 10

599 095 indivíduos, dos quais 17,3% eram idosos (e 4,1% muito idosos, com 80 ou mais

anos), repartindo-se em 41,8% de homens (763 752 pessoas) e 58,2% de mulheres (1 064

865 pessoas), reflectindo a maior longevidade feminina (INE, 2007). Esta assimetria na

longevidade dos géneros sexuais tende a esbater-se, segundo as projecções para 2050, que

prevêem uma aproximação da longevidade em ambos os sexos (Carrilho, M. J. &

Gonçalves, C., 2004). A longevidade da população portuguesa tem, assim, aumentado

desde 1990, sendo a esperança média de vida à nascença de 74,1 anos em 1990 e de 78,5

em 2006, mais especificamente, de 75,2 anos para os homens e 81,8 anos para as mulheres

(INE, 2007). Abaixo é possível observar a realidade demográfica portuguesa actual a que

nos referimos anteriormente.
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Figura 6. Gráficos da População Residente em Portugal por sexo e faixas etárias (Fonte: INE, 2006)

À semelhança do que se verifica a nível mundial, também a nível nacional existem

assimetrias regionais demográficas. Assim, apesar de o envelhecimento da população ser

um fenómeno de âmbito nacional, verifica-se, conforme se pode observar nos mapas

seguintes, que o interior do país é mais envelhecido do que o litoral e que a região Centro e

o Alentejo são as mais envelhecidas, em oposição à região Norte e às regiões autónomas,

que são as mais jovens.
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Figura 7. Mapas da Distribuição Nacional da Proporção da População Idosa e Muito Idosa

(Adaptado de Carrilho, M. J. & Gonçalves, C., 2004)

O envelhecimento demográfico a que nos referimos neste capítulo deve-se

especialmente a dois factores, ao progressivo aumento da esperança média de vida e à

diminuição da natalidade (envelhecimento pelo topo e pela base). No diagrama que

desenvolvemos, em baixo, tentamos resumir os factores causais que levaram a estas

alterações e às consequências do envelhecimento demográfico em si mesmo. Conforme

apresentamos, o aumento da esperança média de vida é consequência de factores como o

aumento dos conhecimentos e dos tratamentos médicos, a melhoria das condições

higiénicas e de nutrição, enquanto que a diminuição da natalidade está relacionada

sobretudo com a eficácia dos métodos contraceptivos e com o controlo sobre a fecundidade

que estes permitem.
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Figura 8. Factores Causais e consequências do Envelhecimento demográfico

O envelhecimento da população, por consistir num aumento da proporção das

pessoas idosas na população total, traz consigo um aumento da patologia associada ao

envelhecimento. Porque, apesar das pessoas idosas apresentarem processos de

envelhecimento muito heterogéneos, o passar do tempo traz prejuízos graduais de várias

funções corporais e intelectuais. É assim, que as pessoas vão ficando mais dependentes de

outras pessoas que as ajudam a garantir os seus cuidados, à medida que esses prejuízos

levam ao comprometimento das suas competências e do seu funcionamento diário. E é pela

mesma razão que vão sofrendo a perda de pessoas que as acompanharam ao longo da vida,

o que faz com que muitas vivam sós, devido à indisponibilidade crescente das populações

mais jovens.

O envelhecimento demográfico traz, assim, várias consequências socio-económicas

preocupantes que são amplamente mencionadas na comunicação social actual, contudo, é

inegável que se tem conseguido alcançar uma das maiores e mais antigas ambições do

Homem: aumentar a longevidade. Confrontamo-nos, todavia, com outro desafio, que lhe é

consequente, o de diminuir a morbilidade associada ao envelhecimento, ou seja, o de

aumentar a qualidade de vida dos anos que ganhámos. O mesmo é dizer que é actualmente

mais premente “dar mais vida aos anos do que dar mais anos à vida”. Esta foi, aliás, uma
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ideia iniciada por Havighurst (1961), “adding life to the years”, com o conceito de

envelhecimento bem sucedido. E é actualmente um lema muito circulado nos media, o que

demonstra que existe um aumento da consciencialização geral sobre esta problemática

actual.

É neste seguimento que, nos pontos subsequentes deste primeiro capítulo, teremos

oportunidade de caracterizar melhor esta fase de vida do ser humano e de nos referirmos

aos problemas que geralmente lhe surgem associados, bem como, aludir às estratégias de

intervenção que têm sido sugeridas e utilizadas para melhoria das condições de vida destas

pessoas.
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2. Aspectos Sociológicos Gerais do Envelhecimento
As pessoas idosas podem manter as actividades e interacções sociais que possuíam

anteriormente nas suas vidas. Contudo, existem algumas conjunturas que podem ocorrer

naturalmente nesta fase de vida e que podem colocar obstáculos a essa situação ideal. Estas

conjunturas dizem respeito, especialmente, às perdas de pessoas significativas, à reforma, e

ao ageism / preconceito etário.

Segundo os dados de um estudo recente, os níveis de suporte social diminuem com

a idade, bem como diminuem o contacto com os amigos, a satisfação com o suporte

recebido e o suporte antecipado (Shaw, Krause, Liang & Bennett, 2007). O que é reforçado

por estudos anteriores, como o de Kalmijn (2003), que verificou que as redes de amizade

diminuem ao longo da vida. Em 2001, Antonucci tinha revisto, contudo, que apesar do

número total de relações diminuir com a idade, o número de relações próximas e a

quantidade de suporte emocional é relativamente estável durante toda a vida até uma idade

muito avançada. Este autor salienta, contudo, que as pessoas com níveis sócio-económicos

mais baixos se encontram desfavorecidas a este nível, apresentando redes sociais mais

pequenas, trocas de apoio com poucas pessoas e menor satisfação com o apoio recebido.

A perda das pessoas significativas está potenciada nesta fase de vida, devido ao

avanço da idade dessas pessoas. Muitas vezes essas perdas estão relacionadas com a morte,

mas não só. Estão igualmente ligadas à ocorrência de doenças graves que impedem a

continuação do elo estabelecido ou, outras vezes, à distância dessas pessoas, o que também

se torna mais difícil de ultrapassar à medida que a idade aumenta. À medida que essas

perdas sucessivas vão ocorrendo, maior é a possibilidade de percepção de isolamento e de

consequentes sintomatologias depressivas. A entrada na reforma pode contribuir para o

agravamento desta percepção, já que representa a perda do contacto, pelo menos frequente,

com uma parte da rede social, os colegas de trabalho.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, existe uma grande proporção de

pessoas idosas a viver sós, aliás, esta população representa a maioria das pessoas que

vivem sós, especialmente no sexo feminino (Magalhães, 2003). Conforme este estudo

refere, as operações censitárias de 2001 revelaram que 54,4% das pessoas a viver sós

tinham 65 ou mais anos de idade (sendo a proporção de mulheres, de 42,4%, quase o

quádruplo da de homens, de 12,1%), 39,7% tinham 65 a 79 anos e 14,7% tinham mais de
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80 anos. Em comparação com o Censo de 1991, observou-se um aumento de pessoas

idosas a viver sós em todo o território. Este estudo revela, assim, que “viver sozinho é um

facto cada vez mais comum entre a população idosa, particularmente no caso das mulheres,

sobretudo viúvas” (p. 65). Outra característica predominante das pessoas a viver sós,

apontada por este estudo, é a condição de reformado, que representa metade do total de

pessoas que viviam sós em Portugal em 2001. Outro dado revelado diz respeito às regiões

do interior (mais envelhecidas), que apresentam maior proporção de pessoas a viver sós.

Comparativamente aos restantes países Europeus, Portugal não apresenta uma

percentagem de idosos a viver sós muito elevada (ver tabela inserida abaixo), o que não

retira importância ao facto destas pessoas representarem a maioria das pessoas a viver sós

no nosso país.

Figura 9. Estado Residencial das Pessoas Idosas, Projecção para 2010

(Comissão Europeia, 2003).

O facto de a maioria das pessoas a viver sós no nosso país serem idosas pode

espelhar uma atitude de discriminação da nossa sociedade em relação a estas pessoas, que
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pode levá-las a ficarem mais susceptíveis a sentimentos de solidão. Há que salientar,

contudo, que não é o facto objectivo de se viver só que determina o sentimento de solidão,

conforme explícita Victor, Scamber, Bond e Bowling (2004), ao mencionar que este

sentimento está mais relacionado com o que as pessoas sentem acerca do seu mundo social

do que com a sua realidade objectiva. Ainda que se acredite que esta condição pode

predispor a este sentimento, como espelha o estudo de De Jong Gierveld (1998). Victor,

Scamber, Bond e Bowling (2004) advertem ainda que os sentimentos de solidão

comprometem claramente a Qualidade de Vida dos idosos. Nos idosos com idade superior

a 80 anos observa-se uma correlação positiva significativa com os sentimentos de solidão

(Pinquart & Sorensen, 2001). E o estudo de Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005), com

uma amostra da população portuguesa, verificam que estes idosos sentem alguma solidão,

especialmente as mulheres, as pessoas não casadas e as que possuem menores níveis de

educação e de rendimento.

Existem outras consequências da reforma para além da que já referimos. Conforme

elucida Giddens (1997), a perda de uma posição social e de rotinas que podem ter

estruturado uma vida durante muitos anos pode gerar um sentimento de vazio difícil de

superar. E, devido ao ritmo das inovações tecnológicas e outras, os conhecimentos das

pessoas reformadas tornam-se desactualizados mais rapidamente, o que faz com que o

reconhecimento e o respeito dos mais jovens já não sejam os mesmos que se verificavam

nas sociedades tradicionais. A reforma implica ainda, potencialmente, uma perda de

rendimento. Sabe-se que muitas das pessoas idosas habitam em condições de alguma

pobreza, especialmente as mulheres que residem sozinhas. E os idosos portugueses

apresentam um risco de pobreza mais elevado do que a média dos países europeus,

conforme podemos verificar na tabela inserida abaixo (Comissão Europeia, 2003).
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Figura 10. Percentagem de Pobreza na população idosa

da Europa em 1998 (Comissão Europeia, 2003).

Os idosos portugueses também trabalham até mais tarde do que os idosos do resto

da Europa, apresentando uma diferença impressionante conforme podemos verificar na

tabela adiante. Uma possível explicação para este facto pode ser a procura de situações

económicas satisfatórias, que não conseguem ser garantidas pelas reformas fornecidas.

Figura 11. Percentagens de emprego na Terceira Idade em 2000

(Comissão Europeia, 2003).

Existe um aspecto relativo à condição de reformado que deve ser salientado, que se

refere a que a entrada na reforma pode ser percepcionada pelos indivíduos como a “entrada
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na velhice”, o que acaba por se imiscuir e confundir o que é efeito de uma e de outra

condição, como adverte Fonseca (2005). Este autor salienta igualmente que a passagem à

reforma pode ter consequências positivas e faz referência ao ganho da liberdade de uso do

tempo e da autonomia para tomar decisões e controlar a própria vida; ao reforço dos

contactos familiares e sociais e à possibilidade de ocupação do tempo disponível com

actividades gratificantes. Aliás, segundo o estudo deste autor, os idosos portugueses

parecem não revelar problemas graves de ajustamento, apesar de também não ser unânime

a demonstração de uma satisfação plena. Para este autor, o bem-estar dos idosos só fica

comprometido neste processo de passagem à reforma quando a pessoa está só (o que

acontece a uma elevada proporção de idosos, conforme já mencionámos), quando não tem

saúde, quando não ocupa o quotidiano com actividades gratificantes e/ou quando não

possui objectivos. O mesmo é dizer que o que promove uma adaptação bem-sucedida à

reforma é “a manutenção de um sentido de continuidade de envolvimento na vida” e “a

aposta no estabelecimento de relações mais próximas com os outros e na realização de

actividades que proporcionam bem-estar e constituem ocasiões de desenvolvimento

psicológico” (Fonseca, 2005, p. 72).

Conforme mencionámos no início, uma das conjunturas que pode impedir a

manutenção da frequência e qualidade das actividades e interacções sociais nos idosos é o

fenómeno de Ageism. Este fenómeno consiste num preconceito etário que visa os mais

velhos, ou seja, diz respeito às atitudes e práticas negativas que levam à discriminação dos

idosos. Butler definiu-o, em 1969, como “um estereótipo e discriminação sistemático

contra as pessoas devido a serem idosas”, em que “os idosos são categorizados como senis,

rígidos no pensamento e na forma de ser, antiquados na moralidade e nas competências”, o

que “permite às gerações jovens olhar para os idosos como diferentes deles e a cessar

subtilmente de se identificarem, com os idosos, como seres humanos” (1989, p.75).

Segundo este autor, uma das formas de combater este fenómeno está na posse dos próprios

idosos, que devem mostrar as suas capacidades no controle das suas vidas, dando evidência

aos mais jovens de que os idosos não são improdutivos, deprimidos, desligados, inflexíveis

ou senis e que essas características estão, antes, associadas a patologia e não ao processo

normal de envelhecimento. Em 2005, Butler mencionou que este preconceito ainda está

entranhado em muitas áreas da sociedade, apesar de se verificar uma redução das atitudes
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relacionadas com ele. E chamou a atenção para a necessidade de se continuar a combater

este fenómeno. Conforme podemos constatar em Schaie e Willis (2002), existem, de facto,

diversas crenças negativas associadas às pessoas mais velhas, relativas a diferentes

aspectos da vida destas pessoas, desde as (in)capacidades físicas e sexuais, às

(in)capacidades psicológicas, profissionais e familiares. E apesar de este fenómeno

discriminatório ser bastante generalizado, conforme se pode constatar em pequenos sinais

quotidianos como as mensagens depreciativas contidas nos postais de aniversário, é

simultaneamente muito negligenciado, quando comparado com o sexismo e o racismo, por

exemplo. Para Nelson (2002) esta negligência pode ser explicada, em grande parte, pela

aceitação social deste fenómeno, afirmando que ainda existe muita conivência com este

fenómeno de discriminação.

Este fenómeno de tratamento diferencial dos idosos é, segundo alguns autores (e.g.

Cuddy & Fiske, 2002), ambivalente. Assim, as pessoas idosas são estereotipados como

física e psicologicamente incompetentes mas simultaneamente como sensíveis

socialmente. Ainda assim, não se pode negligenciar que as associações negativas que

existem relacionadas aos mais idosos, que abundam nos países ocidentais, se reflectem,

pelo menos numa parte desta população, por exemplo, na diminuição da capacidade de

realização de tarefas com sucesso (Whitbourne & Sneed, 2002).

Para alguns autores, o fenómeno de Ageism é perpetuado por um ciclo vicioso

gerado pelas atitudes e ambientes criados pelos mais novos, que transmitem as ideias

negativas acerca das capacidades dos idosos, proporcionando a dependência dos mesmos,

que, por sua vez, correspondem às expectativas, reforçando-as (Golub, Filipowicz &

Langer, 2002). Esta ideia vai de encontro ao que é revisto por Lima, Simões e Tavares

(1997), que sintetizam que as estereotipias negativas relativas à inteligência, memória e

criatividade, ao serem interiorizadas, podem levar a profecias de fracasso, que se auto-

realizam. Estes estudos vêem advertir para a necessidade de se questionar os estereótipos

acerca dos idosos (de desamparo, fragilidade e debilidade), para que não se continue a

reforçar e perpetuar este ciclo vicioso.

Depois de termos exposto as conjunturas que podem colocar obstáculos ao bom

funcionamento social na velhice, é importante salientarmos quão importante é este factor.

Conforme afirma Vaz-Serra (1999), o ser humano não sobreviveria se, desde o acto de
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nascimento, não pudesse contar com apoio social. A este respeito, é consensual que um

apoio social de boa qualidade é fulcral na saúde mental das pessoas, independentemente da

idade que possuem (Canavarro, 1999), consistindo num factor de protecção contra a

deterioração da saúde e do bem-estar (Vaz-Serra, 1999). Para além de contribuir para a

saúde e para o bem-estar, também constitui uma ajuda para os idosos se prepararem,

superarem e recuperarem de muitas das exigências da vida associadas à idade, como a

doença (Antonucci, 2001). A falta de suporte social nesta idade, ao invés, tem sido

apontada, à semelhança do que acontece com as pessoas em geral, como um factor de risco

para a disfuncionalidade psicológica (e.g. Gurung, Taylor & Seeman, 2003). No mesmo

sentido aponta o estudo de Wang, Karp, Winblad & Fratiglioni (2002), ao concluírem que

a interacção social constitui um factor protector de disfunções cognitivas.

Segundo alguns estudos, o apoio social dos idosos é fornecido mais por amigos do

que por membros da família (Pinquart & Sorensen, 2001). Apesar desta observação não ser

completamente consensual, as relações significativas nesta fase da vida parecem tornar-se

mais abstractas, em consequência de a pessoa desenvolver uma relação mais geral com a

humanidade e simultaneamente mais focada em alguém de quem é preciso cuidar ou nos

amigos que ainda vivem (Vaz-Serra, 1999). Conforme o estudo de Stevens, Matina e

Westerhof (2006), a combinação de novos e melhores relacionamentos têm-se mostrado

eficazes na redução significativa dos sentimentos de solidão. Pelo que todas as medidas de

intervenção que desenvolvam a qualidade e a quantidade das relações sociais na velhice se

revelam benéficas para esta população. Os contactos inter-geracionais têm-se mostrado

igualmente proveitosos para esta população (Kessler e Staudinger, 2007), pelo que também

é desejável que sejam incentivados.
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3. Alterações Fisiológicas decorrentes do Envelhecimento

Tencionamos não nos prolongarmos muito neste ponto, já que consideramos que

não se refere a aspectos nucleares do mesmo. Propomo-nos, assim, elaborar uma síntese

das alterações físicas associadas ao processo de envelhecimento, que possuem uma relação

mais directa com as funções cognitivas e com a saúde mental.

Conforme foi revisto por Vaz-Serra (2006) ao descrever o processo de

envelhecimento, o envelhecimento leva ao enfraquecimento muscular e ao prejuízo de

numerosas funções corporais, ainda que nem todas as funções biológicas declinem ao

mesmo tempo. Este autor caracteriza este declínio físico centrando-se na diminuição da

acuidade dos órgãos dos sentidos (dando relevância à diminuição da visão e da audição) e

no declínio de funções de órgãos importantes, mais especificamente do coração, pulmões e

rins, sem deixar de se referir ao prejuízo do equilíbrio homeostático, da massa muscular,

dos níveis hormonais e do cérebro.

No Compêndio de Psiquiatria de Kaplan, Sadock e Grebb (1997) encontramos uma

síntese bastante completa das alterações físicas que parecem estar associadas ao

envelhecimento. Estes autores salientam, logo inicialmente, o mesmo aspecto que o autor

anterior, ao afirmarem que os declínios relacionados com o envelhecimento não ocorrem

de forma linear em todos os sistemas, bem como, não apresentam um padrão comum para

todas as pessoas. Começam depois por explicar que o envelhecimento de uma pessoa se

processa através do envelhecimento celular, avançando que é aceite que as células

possuem um número pré-determinado de divisões (e, consequentemente de replicação),

que, ao ser alcançado, determina a morte celular. Existem outras alterações a nível celular

que são associadas ao processo de envelhecimento, a saber: mudanças estruturais,

caracterizadas pela degeneração dos organelos intracelulares; alterações da estrutura de

DNA e RNA4; cilios receptores e sensibilidade alterados; diminuição dos processos de

anabolismo e catabolismo; aumento do colagénio e elastina intercelulares e, ao nível das

células cerebrais, verifica-se degeneração das células do Sistema Nervoso Central,

primariamente nas zonas temporal superior, pré-frontal e temporal inferior. Para além das

4 O Ácido desoxirribonucleico (DNA) e o ácido ribonucleico (RNA) são as sequências proteicas que
englobam a informação genética de uma pessoa.
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alterações celulares, os autores também enumeraram outras alterações, que agruparam da

seguinte forma: alterações no sistema imunológico; alterações musculo-esqueléticas;

alterações tegumentares; alterações genitais e reprodutoras; alterações dos sentidos;

alterações neuropsiquiátricas/ de aprendizagem; alterações de memória; alterações a nível

dos neurotransmissores; alterações cerebrais; alterações cardiovasculares; alterações

gastro-intestinais; alterações endócrinas e alterações respiratórias. Muitas das alterações

sintetizadas nesta esquematização encontram-se pouco relacionadas com o âmbito deste

trabalho. Assim, optámos por nos centrarmos nas que dizem mais directamente respeito à

temática do mesmo, ainda que se salvaguarde que todas as alterações podem ter

implicações a nível cognitivo ou na saúde mental, já que todos os sistemas de um

organismo se encontram em funcionamento interligado. Assim, fica assente que todas as

alterações físicas podem modificar a capacidade dos mais velhos para lidar com as

exigências do dia-a-dia. Entre as que mais nos interessam encontram-se as alterações

neuropsiquiátricas, que se caracterizam pelo aumento do tempo necessário para se

conseguir a aprendizagem de novos materiais, ainda que se possa manter a capacidade de

aprendizagem completa. A este nível também se observa uma diminuição da velocidade

psicomotora. A memória também apresenta alterações que possuem interesse científico

para o presente trabalho, como o aumento da dificuldade de realização de tarefas que

exigem mudança de atenção, a diminuição da capacidade de codificação e de recuperação

de informação. Estas alterações também serão discutidas no ponto 4.1 deste trabalho. As

alterações cerebrais e as relacionadas com os neurotransmissores também se encontram

explicitamente relacionadas com este trabalho. Segundo os autores que temos vindo a

mencionar, verifica-se a diminuição da noradrenalina e o aumento da monoaminoxidase e

da serotina no cérebro. Junqué e Barroso (2001) mencionam que também há diminuição da

dopamina e de outros sistemas (como a acetilcolina e o GABA) e que praticamente todas

as enzimas relacionadas com a síntese de neurotransmissores também diminuem. A nível

cerebral constata-se a diminuição de volume, caracterizada pela ampliação dos sulcos

corticais, a atrofia das circunvalações e o aumento dos ventrículos. Paralelamente regista-

se uma diminuição do peso cerebral, um aumento do transporte através da barreira hemato-

encefálica e uma diminuição da oxigenação e do fluxo sanguíneo cerebral.

Também Raz (2000) enumera alterações neuronais associadas ao envelhecimento,

referindo, nomeadamente, a já referida redução de volume cerebral, a acumulação de
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marcadores patológicos (especialmente lesões pontuais nas regiões extra-ventriculares) e a

diminuição da integridade estrutural de substância branca5. Este autor considera que as

alterações de integridade estrutural da substância branca podem estar na base do declínio

da velocidade de processamento associado ao envelhecimento. Estudos posteriores à

revisão deste autor encontraram também diferenças de gradiente da substância branca

cerebral relacionadas com envelhecimento, especialmente nas regiões do cérebro anteriores

(Head et al., 2004), o que fornece suporte à importância destas alterações. Raz (2000)

aponta e especifica ainda outras alterações cerebrais associadas ao envelhecimento, a

saber:

 diminuição de grande extensão de volume do córtex pré-frontal e de menor

extensão das áreas de associação posteriores, do neoestriado e na formação

hipocampal, zona que, ao contrário do que acontece no envelhecimento normal, se

apresenta muito afectada nos casos de demência e, mais especificamente, de

demência de Alzheimer;

 alterações quantitativas e qualitativas na activação cerebral durante os processos de

codificação e recordação mnésica;

 diminuição do fluxo sanguíneo nas áreas que são activadas durante a realização de

tarefas executivas, o que pode explicar os efeitos negativos da idade que os estudos

comportamentais têm encontrado a este nível. Na explicação destes efeitos também

pode adjuvar a deterioração do sistema dopaminérgico e os já mencionados

declínios no córtex pré-frontal;

A atrofia cerebral, a diminuição da percentagem de substância branca, a diminuição

dos níveis de dopamina e as alterações estruturais mínimas do hipocampo também são

referidas na revisão efectuada por Albert e Killiany (2001), relativa às alterações

neurológicas associadas à idade. Estes autores fazem ainda referência à redução do

tamanho dos neurónios e à diminuição da densidade sináptica e da arborização dendrítica.

5 O cérebro é constituído por substância branca e cinzenta, que diferem entre si somente na presença ou
ausência de mielinização dos axónios dos neurónios que as constituem. A substância branca corresponde às
zonas de neurónios mielinizados, que, devido a esta característica, possuem um tempo de transmissão mais
rápido do que os que não são mielinizados, já que a transmissão se faz através dos nódulos de Ranvier, ao
invés de se processar ao longo de todo o axónio.
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E sublinham que as alterações associadas ao envelhecimento não são todas caracterizadas

por défices, já que também se tem encontrado maior activação neuronal nos idosos

comparativamente com os mais novos, por exemplo nas tarefas de memorização de

estímulos visuais, em que os idosos apresentam maior activação do córtex parietal. Os

autores referem que estas diferenças de activação reflectem uma modificação de estratégias

relacionadas com a idade.

A diminuição da acuidade dos órgãos dos sentidos e o aumento da probabilidade de

doença com a idade é também referida por Schaie e Willis (2002). Estes autores

acrescentam que se estima que a partir dos 75 anos exista uma diminuição de 5 a 10% dos

neurónios corticais (o que é naturalmente agravado nos casos das pessoas que sofreram

doenças que levam à destruição de grande quantidade de tecido cerebral, como as doenças

cardiovasculares e o alcoolismo).

Outra alteração fisiológica que parece estar associada ao declínio das funções

cognitivas nos mais velhos é o aumento da secreção de cortisol, conforme se defende no

estudo longitudinal de Lupien et al. (2005), que verificaram que a exposição longa a níveis

endógenos elevados de cortisol está associada a défices de memória e à atrofia do

hipocampo.

Junqué e Barroso (2001) advertem que as alterações associadas ao aumento da

idade não são uniformes, explicando que o córtex relacionado com o sistema extra-

piramidal (que tem um papel importante na precisão e velocidade dos movimentos) sofre

uma perda contínua durante toda a vida adulta, enquanto que o córtex frontal orbital (mais

relacionado com aspectos cognitivos e sociais complexos) só diminui depois dos 65 anos.

Estes autores fazem referência a que o aumento dos sulcos é maior nas regiões fronto-

temporais.

Conforme é revisto por Vinters (2001), uma forma possível de minorar as

alterações cerebrais associadas ao envelhecimento é a moderada restrição calórica, que se

mostrou eficaz em estudos animais na atenuação das diminuições a nível da densidade

arterial cerebral, das anastomoses inter-arteriais e da densidade venular (que são

mediadores do fluxo sanguíneo cerebral).
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4. Aspectos Psicológicos do Envelhecimento

4.1 O Envelhecimento Cognitivo

A referência à existência de um declínio cognitivo associado ao avançar da idade

tem vindo a ser bastante difundida há alguns anos. Esta é, no entanto, uma ideia muito

vaga. Felizmente vários estudos têm-se dedicado ao estudo das alterações cognitivas

associadas à idade, o que tem aumentado o nosso conhecimento sobre este processo e

revelado que este não é assim tão linear. Neste ponto do trabalho procuramos debruçar-nos

sobre os conhecimentos que têm sido adquiridos nesta área.

Não se pode negar que existe bastante evidência acerca do declínio cognitivo

associado ao envelhecimento, mais especificamente, a nível da memória explícita, das

funções executivas e da linguagem (Albert & Killiany, 2001). Tem-se, aliás, conseguido

associar empiricamente o declínio cognitivo à atrofia cerebral (e.g. Raz, 2000; Albert &

Killiany, 2001), que se trata de uma alteração fisiológica associada ao envelhecimento, que

já foi abordada neste trabalho.

Este declínio parece, contudo, ser mais acentuado em algumas pessoas do que

noutras, conforme foi revelado, a exemplo, no estudo epidemiológico de Barreto, já em

1984. Neste trabalho concluiu-se que os indivíduos em situação de inactividade são os que

se encontram em particular risco de deterioração mental, a par dos indivíduos que possuem

determinadas doenças físicas, como as de tipo cerebrovascular. Desde este trabalho que o

autor tem vindo, então, a defender que “o exercício da inteligência é uma condição da sua

preservação” (p.429). Esta é uma ilação que também se depreende do estudo de Schaie

(1996), que concluiu que o declínio cognitivo na velhice se deve, em muitos casos, mais ao

resultado da falta de utilização das capacidades cognitivas, do que à deterioração dos

substratos neuronais.

Interessa, pois, esclarecer quais os padrões deste declínio, ainda que se sublinhe que

existe uma heterogeneidade marcada nestes processos.

Optámos por inicialmente nos determos de dois estudos de revisão portugueses, por

se tratarem de estudos recentes e com informação muito completa e relevante sobre este

tema. São eles os elaborados por Simões (2006) e por Vaz Serra (2006).
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Simões (2006) afirma que existem diversas formas de abordagem da inteligência do

adulto. Salienta a distinção entre inteligência psicométrica e inteligência prática. A

inteligência psicométrica é àquela que se avalia através dos testes psicométricos

tradicionais, enquanto a inteligência prática se refere à capacidade para resolver problemas

que se encontram no dia-a-dia. A maioria dos estudos têm sido realizados com base na

inteligência psicométrica, que, segundo o autor, apesar de ser considerada como uma

perspectiva válida da inteligência humana, não prediz eficazmente o sucesso nas tarefas do

dia-a-dia, variável que parece ser central na auto-avaliação das capacidades das pessoas

mais velhas. Outra abordagem da inteligência dos adultos consiste no estudo da

performance em tarefas de tipo Piagetiano. Esta abordagem propõe um estádio de

operações pós-formais, que é caracterizado “mais pela capacidade de colocar do que

resolver problemas e de encontrar soluções variadas para esses problemas” (p.26). Outro

conceito é o de inteligência bem sucedida, que é definida pela capacidade em se adaptar,

moldar e seleccionar os ambientes, com vista a atingir certos objectivos pessoais e da

própria sociedade e cultura. Uma das capacidades que integram esta inteligência, a

capacidade prática, está implicada na inteligência prática que já referimos. A inteligência

psicométrica é claramente a que está mais estudada, não sendo possível delinear

trajectórias dos outros tipos de inteligência aqui nomeados.

Segundo a revisão do autor, a maioria dos estudos acerca do desenvolvimento da

inteligência psicométrica foram realizados com dois instrumentos: a WAIS6 e a PMA7. As

evoluções da inteligência obtidas com estes instrumentos, apesar de serem próximos,

apresentam diferenças. Segundo os resultados obtidos com a WAIS, a inteligência alcança

um patamar na segunda década de vida, a partir da qual os testes não verbais vão

declinando, existindo manutenção dos testes verbais até à sexta década, quando também

começam a apresentar declínio. Já segundo os resultados obtidos com a PMA, registam-se

ganhos contínuos até ao final da terceira década de vida e início da quarta, altura em que se

alcança um patamar até aos 60 anos, idade em que se começa a apresentar declínio. É de

salientar, contudo, que os estudos iniciais realizados com estes instrumentos foram

transversais (comparação de coôrtes), e não sequenciais ou longitudinais. De todos os

6 Wechsler Adult Intelligence Scale
7 Primary Mental Abilities
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estudos realizados, o que parece ser coincidente, refere-se especialmente ao declínio

generalizado das aptidões intelectuais, na fase de senescência tardia. As trajectórias que

parecem poder delinear-se, com base nos estudos existentes até ao momento em que foi

realizada a revisão, caracterizam-se, pelo aumento da inteligência fluida8 dos 20 aos 30

anos, e a manutenção até aos 50, altura em que esta entra em declínio, enquanto que a

inteligência cristalizada aumenta até depois dos 70 anos. É de referir que a revisão

efectuada pelo autor, que levou a estas conclusões, teve em consideração os estudos

longitudinais mais importantes realizados até então, como o Estudo Longitudinal de Seattle

e o Estudo Longitudinal de Berlim.

Vaz-Serra (2006), para além de fazer alusão à evolução da inteligência psicométrica

que já referimos, salienta que nem todas as aptidões declinam uniformemente, sintetizando

as alterações que se verificam com a idade:

 Aumento da dificuldade em compreender mensagens longas ou complexas e em

recuperar rapidamente termos específicos;

 Discurso mais repetitivo;

 Dificuldade acrescida nas tarefas de raciocínio que envolvem uma análise lógica e

organizada de material abstracto ou não familiar;

 Maior lentidão no desempenho de tarefas que implicam planear, executar e avaliar

sequências complexas de comportamento;

 Maior lentidão nos aspectos perceptivos, mnésicos, cognitivos e motores;

 Declínio da capacidade de reconhecimento e reprodução de configurações

espaciais complexas ou não familiares;

 Dificuldade em seleccionar informação, em repartir a atenção em múltiplas tarefas

ou em desviar a atenção de um para outro tópico;

 Diminuição da capacidade de execução das tarefas perceptivomotoras novas e

rápidas;

8 Raymond Cattell identificou e diferenciou a inteligência fluida e a inteligência cristalizada, como sendo
factores da inteligência global. A inteligência fluida consiste na capacidade para resolver problemas novos,
através do estabelecimento de inferências e relações entre vários conceitos. Enquanto que a inteligência
cristalizada consiste na capacidade para usar competências, conhecimentos e experiências adquiridas durante
a vida (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2005).
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 Prejuízo da memória, especialmente da memória secundária, que se refere à

aquisição de nova informação;

 Aumento da sugestionabilidade;

 Aumento de dificuldades no raciocínio indutivo, na orientação espacial, na

memória verbal, na velocidade perceptiva e nas aptidões numéricas e verbais.

Junqué e Barroso (2001) destacam como as funções cognitivas mais afectadas com o

envelhecimento, a memória, a velocidade perceptiva, as funções motoras e as funções

visuo-perceptivas. Mais recentemente, o estudo de Hooren et al. (2007) retira conclusões

muito próximas, pois realça a memória verbal, a velocidade de processamento, as funções

executivas e a fluência verbal.

É importante não esquecer que as diferenças individuais se vão acentuando ao

longo da vida, o que também se verifica ao nível das alterações cognitivas, existindo

considerável heterogeneidade. Ainda assim, é possível delinear os padrões gerais das

alterações cognitivas associadas ao envelhecimento, como tentámos fazer até aqui.

Mais do que descrever as funções cognitivas que declinam com a idade e definir as

trajectórias que estas descrevem ao longo da vida, é importante perceber quais são os

factores que influenciam o desenvolvimento da inteligência. Consideramos que estes são

especialmente importantes, porque é esta informação que pode levar ao desenvolvimento

de medidas de manutenção ou melhoria das funções cognitivas. Neste ponto existe bastante

consenso, sendo referidos os seguintes factores de influência:

 factores genéticos;

 o grau de instrução, que apresenta uma correlação positiva com o funcionamento

cognitivo na grande maioria dos estudos (e.g. Dore, Elias, Robbins, Elias &

Brennan, 2007; Hooren et al., 2007);

 o funcionamento sensorial, que quando perde acuidade influencia negativamente o

funcionamento intelectual;

 os ambientes profissionais e de lazer complexos e exigentes, que influenciam

positivamente o funcionamento cognitivo, por desenvolverem as capacidades que
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são necessárias à resolução dos desafios que estas colocam (e.g. Schaie, 1996;

Schooler & Mulatu, 2001);

 a saúde, que parece também influenciar negativamente o funcionamento cognitivo

quando se deteriora (nomeadamente, as doenças mentais e as doenças

cardiovasculares);

 a prática de exercício físico, que parece ser um factor protector do declínio

cognitivo (Weuve et al., 2004).

Na revisão proposta por Craik & Bialystok (2006) é acrescentado a estes factores o

bilinguismo. O bilinguismo, por obrigar à monitorização da atenção de dois sistemas

activos e concorrentes de linguagem e, consequentemente, fornecer um estímulo à prática

constante do controlo atencional, desacelera o declínio do controlo cognitivo (inteligência

fluida) na velhice. Conforme estes autores revêem, apesar de existir suporte empírico para

o efeito do bilinguismo na velhice, não existe para o efeito de outras experiências que

podem ocorrer naturalmente na vida e que melhoram o controlo cognitivo, não se sabendo,

portanto, se estes efeitos constituem um factor de protecção a este nível na idade avançada.

Uma deste tipo de experiências de vida, nomeadas pelos autores, consiste na utilização de

videojogos, de que vamos tratar no presente estudo.

Estes autores vêm, desta forma, dar um novo contributo ao desenvolvimento cognitivo,

ao proporem que a capacidade cognitiva depende dos processos de representação

(inteligência cristalizada) e de controlo (inteligência fluida), bem como da interacção

destes dois processos. Assim, para além de assumirem que estes processos representam

diferentes aspectos de processamento, que se desenvolvem em resposta a diferentes

contingências, estabelecem que existem muitas interacções entre elas, que são centrais na

explicação de aspectos do desenvolvimento cognitivo. Sublinham que os processos de

controlo cognitivo, que apresentam um declínio na idade avançada, condicionam a forma

como as representações podem ser usadas, já que conforme vai declinado vai produzindo

défices no acesso a conhecimentos adquiridos, à integração de nova informação e à

tradução do conhecimento na realização de acções atempadas e adaptativas. A inteligência

cristalizada e a inteligência fluida ganham, com esta conceptualização, maior

especificidade, pois a primeira engloba as representações em si, o exercício desses
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conhecimentos adquiridos e a capacidade de acesso aos mesmos, e os segundos apresentam

diferentes trajectórias dependentes das áreas cerebrais a que correspondem (sendo proposto

que as que correspondem aos lobos frontais estão facilmente mais sujeitas a declínio na

velhice, de que são exemplo o planeamento, as tomadas de decisão, a resolução de

conflitos e as funções executivas). Contrapõem, assim, uma nova evolução possível no

envelhecimento cognitivo, mais permeável a diferenças inter-individuais e à influência de

diferentes factores.

É desta forma que passamos de uma ideia vaga de declínio geral das aptidões

cognitivas, para um nível de complexidade superior, com a diferenciação da evolução da

inteligência fluida e cristalizada, e terminamos com ainda maior especificidade, com a

última conceptualização (conforme podemos observar nos gráficos inseridos abaixo).

Figura 12. Evolução da conceptualização da evolução cognitiva

(Adaptado de Craik & Bialystok, 2006)

No seguimento do que defendem estes autores, para além dos factores de

desenvolvimento intelectual previamente referidos, considerámos que podemos ter em
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consideração outros. Referimo-nos, a exemplo, à actividade de ouvir/aprender música, que

tem sido defendida como uma estratégia terapêutica no envelhecimento cognitivo

patológico (como iremos ver mais adiante neste capítulo), mas que estudos recentes têm

demonstrado que também tem efeitos positivos em idosos com envelhecimento cognitivo

normal. De forma a elucidar melhor os efeitos que se têm observado, citamos o trabalho

recente de Bugos, Perlstein, McCrae, Brophy e Bedenbaugh (2007), que mostrou que a

administração de aulas de piano individualizadas a idosos melhoram algumas funções

cognitivas normais, como as actividades executivas e a memória de trabalho.

Outro factor que pode condicionar a execução das pessoas mais velhas nos testes de

funcionamento cognitivo são as estereotipias negativas que existem, relativas ao declínio

na inteligência destas pessoas. Lima, Simões e Tavares (1997) advertem para a existência

deste factor, explicando que a interiorização desta estereotipia à medida que se envelhece

pode levar a estilos atribuicionais debilitantes, a uma motivação extrínseca e a eventuais

profecias de fracasso, que se auto-realizam. Os efeitos desta estereotipia serão explicitados

em maior detalhe ao abordarmos o conceito de Ageism (Ver ponto 2, deste capítulo).

Em relação aos factores do envelhecimento cognitivo mencionados, gostaríamos de

salientar a importância do funcionamento sensorial, pois, segundo o estudo de

Lindenberger e Baltes (1994), a acuidade visual e auditiva (em conjunto) explicam 49,2%

da variância total da inteligência na idade avançada. Existem pelo menos duas hipóteses

explicativas desta influência. Uma delas postula que a diminuição da acuidade sensorial

reduz a capacidade de beneficiar de interacções cognitivamente estimulantes com o

ambiente, estabelecendo uma relação de causalidade entre estas variáveis. Ao passo que a

segunda, que tem sido a mais defendida, insiste na possibilidade de a acuidade deste

funcionamento ser um reflexo da integridade fisiológica cerebral, considerando-o mais um

sintoma do que uma causa. Esta associação não está, portanto, completamente esclarecida.

Em forma de síntese, pode referir-se que as diferenças no funcionamento intelectual

relacionadas com a idade devem-se à interacção dos factores genéticos e das condições

culturais, ambientais e educacionais, existentes ao longo da vida.

Apesar de estar relativamente estabelecido que existem diferenças entre os dois

géneros sexuais na realização de várias tarefas cognitivas (por exemplo, nas tarefas



Efeitos dos Videojogos nas Funções Cognitivas da Pessoa Idosa

_______________________________________________________________________

42

verbais, nas tarefas matemáticas e nas relações espaciais), não existe tanto consenso no que

diz respeito às diferenças entre os sexos nas alterações cognitivas decorrentes do

envelhecimento. Conforme podemos constatar na revisão efectuada por Sinnott e Shifren

(2001), alguns estudos têm encontrado um efeito protector de algumas hormonas sexuais

em aptidões cognitivas específicas. Contudo, outros estudos não têm suportado esta

explicação hormonal-biológica, sugerindo que as diferenças que se possam encontrar estão

mais relacionadas com aspectos ambientais e culturais. Ainda que as origens das diferenças

esteja por esclarecer, é importante notar que os estudos geralmente indicam que as

mulheres apresentam melhores resultados nas tarefas de significado verbal e raciocínio

indutivo, e os homens nas de orientação espacial e no cálculo (Schaie, 1996). Para além

disso, as mulheres parecem apresentar declínios primeiramente na inteligência fluida,

enquanto os homens tendem a começar os declínios a nível da inteligência cristalizada, o

que acontece mais tarde (idem). Hooren et al. (2007) referem também que as mulheres

apresentam melhores resultados nas tarefas de memória verbal. No entanto, o género

parece ser um fraco preditor de desempenho cognitivo (e.g. Dore et al., 2007).

A questão que é imprescindível colocar neste ponto refere-se à possibilidade de

reversibilidade (ou não) das alterações cognitivas associadas ao envelhecimento. Os dados

relativos à plasticidade cerebral (à capacidade do cérebro para compensar perdas) indicam

que esta capacidade existe ao longo de todo o ciclo de vida, apesar de diminuir com a idade

(Mahncke, Bronstone & Merzenich, 2006), o que coloca a possibilidade de que mesmo os

idosos podem beneficiar de treino cognitivo. A dar suporte a esta possibilidade encontra-se

o estudo de Schaie (1994), em que se verificou, numa amostra de um total de 407 idosos,

que após 5 sessões de uma hora de intervenção (orientada para as capacidades de

raciocínio indutivo e de orientação espacial) se conseguia obter melhorias na maioria dos

indíviduos observados e que essas melhorias persistiam mesmo 7 anos depois da

intervenção. É de ressalvar, no entanto, que os idosos que mais beneficiavam de melhorias

eram os que já apresentavam declínio cognitivo antes da intervenção, apresentado os

outros menores diferenças em relação ao estado inicial. Também Thompson & Foth (2005)

defendem que o declínio cognitivo associado ao envelhecimento não é irreversível, que os

idosos beneficiam de treino cognitivo e que devem ser identificadas técnicas para o

desenvolvimento de competências cognitivas que obedeçam aos seguintes requisitos: ter

um acesso fácil, não ser demasiado dispendiosas e ser de utilização agradável. Um estudo
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recente, de Tranter e Koutstaal (2007), vem fornecer evidência experimental directa a esta

possibilidade, ao verificar que a inteligência fluida de idosos saudáveis aumenta com o

fornecimento de ambientes mais estimulantes cognitivamente. Como poderemos ver mais

adiante neste capítulo, este tipo de intervenção também se tem mostrado promissor na

aplicação a pessoas com um envelhecimento cognitivo patológico.

Estas e todas as estratégias de preservação das funções cognitivas revelam-se ainda

de maior importância se atendermos a que o cérebro é um órgão de regulação do corpo,

conforme defende Vinters (2001). De forma a explanar esta ideia, o autor refere que

diversos sistemas fisiológicos (como o sistema endócrino, respiratório e gastrointestinal)

são directamente influenciados por funções cerebrais, podendo até estabelecer-se

associações empíricas entre lesões cerebrais e défices funcionais desses sistemas. É desta

forma que um envelhecimento cognitivo saudável também se pode revelar determinante na

manutenção da saúde visceral. Esta afirmação vai de encontro à relação que tem sido

estabelecida por alguns estudos entre o desenvolvimento cognitivo e a sobrevivência na

idade tardia, sugerindo que o estado das funções cognitivas pode predizer a sobrevivência

das pessoas mais velhas (e.g. Ghisletta, McArdle & Lindenberger, 2006).

É desta forma, que nos parece ser de todo relevante encontrar formas de

preservação das funções cognitivas dos idosos, assim contribuindo para o “exercício da

inteligência”, que temos vindo a preconizar.

4.2 O Auto-conceito da Pessoa Idosa

O psicólogo que introduziu o termo de auto-conceito foi William James. Referia-se

ao conjunto de auto-percepções que se vão formando através das interpretações da

experiência com o ambiente, conforme sintetiza Marsh e Hattie (1996). Segundo os

mesmos autores, o auto-conceito é muito influenciado pelas avaliações dos outros

significativos, pelos reforços e pelas observações dos comportamentos que se executa,

sendo organizado e estruturado por toda a informação que a pessoa tem acerca de si

própria. O auto-conceito que se possui influencia a forma como se age, e essa forma, por

sua vez, influencia as auto-percepções. É um fenómeno multifacetado e hierárquico, em

que a base é constituída pela forma como consideramos que nos comportamos em

situações específicas, o meio pelas inferências que fazemos acerca dos vários domínios
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(social, físico, etc), e o topo da hierarquia pelo auto-conceito geral. Sendo que o auto-

conceito geral (o topo da hierarquia) é o mais estável e os níveis hierárquicos seguintes,

por apresentarem uma crescente especificidade, são os menos estáveis.

O auto-conceito pode ser influenciado, conforme já podemos depreender, por várias

variáveis. Tem-se estudado a influência da idade, da raça, do sexo e de várias situações

indutoras de stress (como as doenças), entre outras variáveis. Das situações indutoras de

stress, os preditores mais fortes do auto-conceito são as perturbações que têm uma

componente psicológica mais clara, como as perturbações mentais (Prout & Prout, 1996).

No que diz respeito à influência da idade, ainda que as amostras sejam

maioritariamente constituídas por crianças e adolescentes (Prout & Prout, 1996), o auto-

conceito parece tornar-se mais multifacetado com a idade (Marsh & Hattie, 1996) e alguns

estudos têm concluído que o efeito da idade no auto-conceito é curvilíneo, ou seja, que este

declina na pré-adolescência e aumenta durante o fim da adolescência e o início da idade

adulta (Crain, 1996). Esta última tendência vai de encontro ao que é referido por

Whitbourne e Sneed (2002), que refere que os idosos mantêm uma auto-estima elevada e

sentimentos positivos acerca do seu auto-conceito, apesar do confronto diário com

avaliações depreciativas da parte da sociedade em que vivem. Esta não é, no entanto, a

tendência esperada, como se depreende pela afirmação do autor citado anteriormente e

como também sugerem Schaie e Willis (2002), ao afirmarem que seria de esperar que o

simples facto de envelhecer tivesse um impacto negativo no auto-conceito das pessoas,

especialmente daquelas que têm necessidade de se ver sempre como pessoas com

jovialidade e vitalidade. Os estudos sobre o auto-conceito em Portugal também apontam

para uma tendência de manutenção de um auto-conceito elevado na velhice, conforme se

pode constatar no estudo de aferição do “Inventário Clínico de Auto-conceito” de Vaz-

Serra (1986). Este autor afirma que os resultados obtidos revelaram que não existe

qualquer diferença significativa entre o auto-conceito dos jovens adultos e o das pessoas

com mais de 60 anos, apesar de estes últimos apresentarem a média de auto-conceito mais

elevada. Este estudo também concluiu que existe uma correlação possível com factores de

natureza sócio-económica.
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As mulheres idosas parecem apresentar um auto-conceito significativamente menos

positivo do que os homens, apesar de o género explicar somente 1% da variância (Pinquart

& Sörensen, 2001).

Ainda no que diz respeito a aspectos do auto-conceito relacionados com a idade, é

de referir que este factor ganha importância na doença mental à medida que a pessoa

envelhece (Birren, 1993), como também é o caso de outros aspectos, como a revisão que se

faz da vida e a reconciliação com as pessoas que nos rodeiam. Outro aspecto a referir diz

respeito ao auto-conceito dos idosos institucionalizados, que parece sofrer efeitos adversos

(e.g. Antonelli, Ribini & Fassone, 2000).

Conforme é revisto por Vaz-Serra, Firmino, Barreiro e Fael (1989), têm sido

encontradas várias relações com o auto-conceito, a saber:

 entre um bom auto-conceito e as expectativas positivas em relação ao meio-

ambiente;

 entre o auto-conceito e os estilos de atribuições e

 entre um mau auto-conceito e os pensamentos disfuncionais, as perturbações

emocionais, os sintomas depressivos, a ansiedade, a fobia e a somatização.

Com a parte empírica do estudo desses mesmos autores, que utilizaram uma amostra de

dimensão relativamente extensa (n= 966), verificou-se que as correlações entre o auto-

conceito (e os factores que o constituem) são sempre significativas e negativas com a

solidão, destacando-se a correlação com o factor tradutor de aceitação/rejeição social.

Apesar de os autores interpretarem esta correlação no sentido de as pessoas com uma boa

percepção de si próprias não terem tendência para a solidão, nós considerámos pertinente

atender a que as pessoas com estados elevados de solidão possam ter tendência a

apresentar baixo auto-conceito (especialmente no que diz respeito à percepção de rejeição

social). Outros resultados interessantes obtidos neste estudo indicam uma relação positiva e

altamente significativa do auto-conceito com os mecanismos de lidar com os estados de

tensão, o que os autores interpretam como demonstrador da importância do auto-conceito

para o ajustamento geral da pessoa. Este dado vai de encontro ao obtido num estudo

prévio, que verificou uma correlação positiva e altamente significativa entre auto-conceito

e estratégias de coping adaptativas numa amostra de 588 pessoas (Vaz-Serra, 1988).

Relativamente a este aspecto do auto-conceito, os autores indicam que o factor tradutor de
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auto-eficácia se demonstra particularmente importante, sendo sugerido como factor

protector de desajustamento. Á guisa de conclusão, os autores defendem que as

intervenções que desenvolvam um bom auto-conceito trarão consigo uma melhoria de

ajustamento em várias áreas, desde as expectativas formadas em relação ao ambiente em

geral, à resolução de problemas de vida.

Também foram encontradas correlações negativas significativas entre o auto-

conceito e a ansiedade social (Vaz-Serra, Gonçalves & Firmino, 1986).

Outro aspecto do auto-conceito diz respeito à sua função mediadora, conforme é

sugerido por exemplo por Lima, Simões e Tavares (1997), que sintetizaram que as

estereotipias negativas relativas à inteligência, memória e criatividade, ao serem

interiorizadas, podem levar a profecias de fracasso, que se auto-realizam. Este efeito tem

sido, aliás, verificada empiricamente, por exemplo, na mediação a nível dos efeitos no

bem-estar através da participação em actividades. Um estudo que verificou empiricamente

este efeito mediador foi o de Herzog, Markus, Franks & Holmberg (1998), em que se

verificou que a frequência de participação em actividades tem benefícios na saúde física e

na depressão, mas estes efeitos são influenciados pelo auto-conceito dos participantes.

Uma actividade que parece ter um efeito promotor no auto-conceito é a prática de

exercício físico, especialmente se intensivo (Faria & Silva, 2000).

Parece assim claro que existe um padrão de protecção associado a um bom auto-

conceito e um padrão de vulnerabilidade/risco associado a um mau auto-conceito.

Felizmente, apesar de existirem poucos estudos que tenham englobado as pessoas mais

velhas no estudo do auto-conceito, estas parecem possuir geralmente um bom auto-

conceito, o que se pode dever ao fenómeno também postulado para explicar o diminuto

decréscimo da qualidade de vida nesta idade, contrário ao esperado (ver a noção de coping

acomodativo no ponto 4.3). Embora não devâmos esquecer de que este é um aspecto

importante na saúde mental do idoso. Assim, é desejável tê-lo em consideração nas

intervenções clínicas com esta população, de forma a garantir a sua manutenção ou

melhoria, bem como é importante avaliar a sua influência na obtenção de ganhos

terapêuticos.
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4.3 A Qualidade de Vida da Pessoa Idosa

Tem-se observado que o modelo médico tem evoluído no sentido de se tornar

menos mecanicista e mais humanista. Têm-se vindo, então, a valorizar cada vez mais as

variáveis subjectivas, como a funcionalidade, o bem-estar e a qualidade de vida das

pessoas. Esta evolução está relacionada com a evolução do próprio conceito de saúde, que

deixou de se restringir à ausência de doença, para abranger a avaliação subjectiva da

pessoa. O conceito de saúde foi redefinido pela Organização Mundial de Saúde em 1948,

passando a tratar-se de um conceito mais abrangente, referindo-se a um estado de completo

bem-estar físico, mental e social. Desta forma, depreende-se que os cuidados de saúde têm

de conduzir a uma melhoria da Qualidade de Vida dos seus destinatários e não só à

remissão dos sintomas. A ênfase na Qualidade de Vida é ainda mais vincada no âmbito da

saúde mental, em que as avaliações subjectivas dos pacientes adquirem uma importância

central (Angermeyer & kilian, 2006). A avaliação da Qualidade de Vida tem-se tornado,

assim, cada vez mais indispensável na determinação da efectividade das acções

terapêuticas. Esta noção vai de encontro ao que defendemos no primeiro ponto deste

capítulo, ou seja, que no momento de evolução em que se encontram actualmente os países

desenvolvidos, é premente desenvolver estratégias de aumento da qualidade de vida.

O interesse pelo estudo desta área tem aumentado, o que se pode constatar pelo

aumento exponencial do número de trabalhos científicos publicados sobre o tema nos

últimos anos. De forma a elucidar este aumento, Walker (2005) referiu que em 1969 se

encontrava só uma referência à Qualidade de Vida na base de dados da Medline, enquanto

que, em 1995, se encontravam 2424 referências. Apesar do aumento de estudos científicos

sobre esta matéria, verifica-se que ainda existe fraco consenso na definição deste conceito

(Katchnig, 2006).

A Organização Mundial de Saúde, com o objectivo de iniciar o projecto de criação

de um instrumento suficientemente universal para avaliar a qualidade de vida, reuniu um

conjunto de especialistas, que propuseram uma definição para servir de referência a esse

instrumento. Esta definição apresenta-se pois como a mais consensual. Este grupo propôs

que a Qualidade de Vida se refere à percepção que o indivíduo possui da sua posição na

vida, no contexto da cultura e sistema de valores em que está inserido e em relação aos

seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações (Fleck, 2006).
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Nesta definição são centrais as características de subjectividade,

multidimensionalidade e bipolaridade (Fleck, 2006). O mesmo é dizer que a qualidade de

vida depende da percepção subjectiva de condições objectivas e subjectivas; envolve várias

dimensões, como a dimensão física, psicológica e social e inclui aspectos positivos (que

devem estar presentes) e negativos (que devem estar ausentes). O instrumento criado neste

projecto foi o WHOQOL-100, que avalia os seguintes seis domínios: o domínio físico, o

domínio psicológico, o nível de independência, as relações sociais, o ambiente e os

aspectos espirituais. Uma versão mais curta deste instrumento consiste no WHOQOL-Bref,

que avalia 4 domínios (Físico, Psicológico, Relações Sociais e Ambiente). Não são só estes

instrumentos que enfatizam a avaliação subjectiva, “muitos dos instrumentos de avaliação

da Qualidade de Vida colocam a ênfase no bem-estar psicológico e na satisfação de vida

subjectiva” (Katschnig, Krautgartner, Schrank & Angermeyer, 2006). O pendor na

subjectividade faz, aliás, todo o sentido, já que as pessoas reagem de forma diferente às

mesmas circunstâncias e avaliam-nas de acordo com as suas características

idiossincráticas, pelo que basear a avaliação da Qualidade de Vida preferencialmente

através de factores objectivos, mesmo tratando-se de factores importantes como a saúde,

não teria a mesma validade.

As concepções de Qualidade de Vida variam de acordo com os domínios que são

privilegiados pelos autores, assim, conforme Walker (2005) sintetizou, pode-se estabelecer

8 modelos de concepção da Qualidade de Vida, que diferem nos domínios que são

enfatizados e que se tratam dos seguintes:

1. Indicadores Sociais Objectivos de padrões de vida, como a saúde e a

longevidade;

2. Satisfação das necessidades humanas, geralmente avaliada pela satisfação

individual subjectiva;

3. Indicadores Sociais Subjectivos de satisfação de vida e bem-estar

psicológico, auto-realização, auto-estima e felicidade;

4. Capital social na forma de recursos pessoais, medidos pelos indicadores de

redes sociais, suporte, participação em actividades e integração na

comunidade;

5. Recursos ecológicos e de vizinhança, baseados em indicadores objectivos

como os níveis de crime, a qualidade das casas e dos serviços e o acesso a
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transportes, e simultaneamente em indicadores subjectivos como a

satisfação com estes recursos;

6. Saúde e funcionamento, centrando-se nas capacidades e incapacidades

físicas e mentais e, mais globalmente, no estado de saúde;

7. Modelos Psicológicos de factores como a competência cognitiva,

autonomia, auto-eficácia, auto-controlo; adaptação e coping;

8. Abordagens hermenêuticas que enfatizam os valores, interpretações e

percepções individuais.

A definição do grupo da OMS consiste, segundo esta organização, numa

abordagem hermenêutica.

O nosso interesse específico, no presente estudo, refere-se especificamente à

Qualidade de Vida dos mais velhos, que, segundo Walker (2005, p.6) “ainda continua a ser

uma área da Gerontologia relativamente negligenciada”. Apesar de este autor fazer esta

afirmação, ele sintetiza os factores que têm mostrado associação empírica com a Qualidade

de Vida, afirmando-os, por isso, como fontes de Qualidade de Vida na Velhice e que

consistem nos seguintes: saúde, capacidade funcional, sentimento de adequação, utilidade

pessoal, participação social, relações familiares intergeracionais, disponibilidade de

suporte social e estatuto socio-económico (incluindo rendimento, património e habitação).

No mesmo estudo de revisão é, no entanto, referido que se verifica que existem diferenças

de prioridades entre os grupos de idosos, como por exemplo: os idosos pertencentes a

minorias étnicas valorizam mais as características ambientais dos locais onde vivem do que

os que pertencem às maiorias; os idosos que vivem na comunidade dão prioridade à

integração social enquanto que os que estão institucionalizados a dão à qualidade do

ambiente (estes também demonstram dar maior importância ao controlo sobre as suas

vidas, à estrutura do dia, ao auto-conceito; às actividades e às relações com os

colaboradores e com os outros residentes) e os idosos dos países do Sul da Europa dão

maior ênfase à família comparativamente aos do Norte. O mesmo autor ainda adverte que

algumas fontes ou factores de Qualidade de Vida se têm mostrado mais influentes do que

outros, como a saúde e as auto-avaliações de bem-estar psicológico, ao invés, de outros

factores mais objectivos, como os económicos e os sócio-demográficos.
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Segundo Kellaher, Peace e Holland (2004), a qualidade de vida depende do

equilíbrio entre a natureza e a intensidade das conexões que uma pessoa possui com o

ambiente físico e material, bem como do nível de conexões pretendido e da possibilidade

de as gerir.

Uma associação clara entre exclusão social e Qualidade de Vida comprometida nos

idosos é afirmada por estudos como o de Scharf, Phillipson e Smith (2004). A exclusão

social, segundo o estudo dos mesmos autores, abrange cerca de dois quintos da população

idosa. No mesmo sentido, apontam Victor, Scamber, Bond e Bowling (2004), ao referirem

que o sentimento de solidão compromete claramente a Qualidade de Vida dos idosos.

Alguns estudos têm tentado compreender a perspectiva dos mais idosos acerca do

que consideram depender a Qualidade das suas vidas. Um estudo com este objectivo é o de

Gabriel e Bowling (2004). Este estudo partiu de uma pesquisa nacional de Qualidade de

Vida em Inglaterra, com 999 pessoas com 65 ou mais anos a viver na comunidade,

servindo-se de um instrumento semi-estruturado. Dessa amostra, 80 participantes foram

ainda entrevistados em maior profundidade durante um seguimento de um a dois anos. Os

temas que surgiram relacionados com Qualidade de Vida nas entrevistas de seguimento

foram os que apresentamos em seguida: possuir boas relações sociais, ajuda e suporte;

viver numa casa e numa vizinhança que fornecem prazer, segurança e acesso a transportes

e serviços; participação em actividades de lazer e manutenção de um papel activo na

sociedade; possuir uma visão psicológica optimista e de aceitação das circunstâncias

inalteráveis; possuir boa saúde e mobilidade; possuir dinheiro suficiente para satisfazer as

necessidades básicas, para participar na sociedade, para desfrutar da vida e para conservar

a sua independência e controlo sobre a vida. Os resultados destas entrevistas aprofundadas

são convergentes com os resultados encontrados na pesquisa nacional, publicados

anteriormente pelos autores. Outro estudo que procurou reunir as perspectivas dos idosos

acerca da Qualidade de Vida foi o de Wilhelmson, Andersson, Waern e Allebeck (2005).

Os resultados obtidos numa pergunta aberta sobre o que consideravam abranger a

Qualidade de Vida foram agrupados em 8 categorias, que foram as seguintes, por ordem

decrescente de frequência de resposta: relações sociais; saúde; actividades; capacidade

funcional; bem-estar; crenças e atitudes pessoais; o próprio lar e as finanças pessoais. Os

resultados destes dois estudos apresentam, assim, concordância quanto ao que os idosos

consideram englobar a Qualidade de Vida.
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Se atendermos aos factores que têm sido empiricamente associados à Qualidade de

Vida e aos factores apontados pelos próprios idosos, verificamos que a definição

desenvolvida pelo grupo de trabalho da OMS é realmente bastante completa, já que

permite englobar os vários domínios que fazem parte do conceito.

Seria de esperar que a Qualidade de Vida dos idosos sofresse um impacto negativo

das perdas associadas à idade, a nível físico, comportamental e social. Contudo, os estudos

sobre a Qualidade de Vida dos idosos portugueses fornecem uma perspectiva optimista.

Um desses estudos trata-se do estudo de Sousa, Galante e Figueiredo (2003), com

uma amostra presumivelmente representativa da população idosa portuguesa (N=1665),

que concluiu que a qualidade de vida dos idosos portugueses é, no geral, positiva. Este

estudo foi realizado com idosos com idades superiores a 75 anos e verificou que 79,7%

destes idosos são autónomos, 10,8% são quase autónomos, em oposição com 5,4%, que

são quase dependentes e 4,1%, que são dependentes. Os autores alertam que os resultados

podem estar enviesados porque 311 dos sujeitos da amostra não foram englobados nos

resultados, por não possuírem capacidade de expressar a sua opinião, devido a possuírem

diminuição cognitiva moderada ou grave (169) ou a possuírem um grau elevado de

dependência (142). Apesar desta limitação, os resultados deste estudo devem ser tidos em

consideração. Estes autores sugerem que estes idosos que foram excluídos, com

diminuição cognitiva, com comprometimento motor e com elevado grau de dependência,

constituem uma população de risco de baixa qualidade de vida, pelo que devem merecer

especial atenção. A análise da amostra estudada indicou que o aumento da dependência

cresce com a idade, que as mulheres apresentam valores de incapacidade superiores

(provavelmente por terem uma idade, em média, mais longa) e os idosos mais dependentes

são os que vivem em lar de idosos. Assim, as autoras referem que os resultados põem em

causa as imagens sociais negativas sobre os idosos e sugerem que as políticas sociais

devem enfatizar não só a vertente assistencial, mas também valorizar a ocupação, o

voluntariado, a educação, ou seja, a autonomia e a qualidade de vida dos idosos.
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O estudo de Paúl, Fonseca, Martín e Amado (2005) também encontrou resultados

optimistas, em que a maioria dos idosos não avalia a sua Qualidade de Vida

negativamente. Mais especificamente, o estudo verificou que 3% dos idosos avaliam a

Qualidade de Vida como “Muito Boa”, 24% como “Boa”, 41% como “Nem boa nem Má”,

em oposição a 21%, que a avaliam como “Má” e 11% como “Muito Má”. Estes resultados,

apesar de se poderem considerar optimistas, não o são tanto quanto os anteriores, pois só

27% se mostram efectivamente satisfeitos com a sua Qualidade de Vida, verificando-se

que a maioria (41%) não se encontra nem satisfeita nem insatisfeita.

Outro estudo português, de Simões et al. (2001), sobre o bem-estar subjectivo dos

idosos, também aponta no sentido positivo, ao concluir que, mesmo com as eventuais

limitações das capacidades e perdas, os idosos sentem-se felizes.

Ainda outro estudo português dedicado ao estudo da Qualidade de Vida dos idosos

é o de Dinis (2003), em que os resultados, obtidos com uma escala construída pela autora,

indicam que a maioria dos 345 idosos estudados (91%) apresentam uma Qualidade de Vida

satisfatória/aceitável, em oposição, a uma minoria de 9%, que apresenta uma má qualidade.

Também os estudos internacionais se mostram optimistas. A exemplo, um estudo

brasileiro, que utilizou como escala de avaliação da Qualidade de Vida, o WHOQOL-Bref,

também encontrou resultados semelhantes aos anteriormente expressos. Os resultados

revelavam que a maioria dos idosos apresentavam uma pontuação superior a 50% em cada

domínio e no total da escala (Baptista, Baptista, Ferracini & Tito, 2006). Este estudo

também revelou que: a Qualidade de Vida e a Saúde Mental apresentam uma correlação

positiva; só 20% dos idosos participantes no estudo apresentavam perturbações mentais e

os idosos com mais escolaridade apresentam menos perturbações mentais e mais

Qualidade de Vida.

O fenómeno de contraste entre o carácter positivo dos resultados de Qualidade de

Vida encontrados na população idosa e os resultados esperados foi explicado por Paúl,

Fonseca, Martín e Amado (2005) com o conceito de Paradoxo da Incapacidade. O

Paradoxo da Incapacidade refere-se ao fenómeno de as percepções dos pacientes acerca da

sua saúde, bem-estar e satisfação serem geralmente discordantes com o estado de saúde e

incapacidade objectivas (Albrecht & Devlieger, 1999). Nos idosos, apesar de aumentarem

as incapacidades, a Qualidade de Vida não sofre um impacto negativo correspondente. Este
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paradoxo nos idosos, segundo os autores portugueses supra mencionados, pode ser

explicado através do processo dual de coping apresentado por Brandtstadter (1989). Este

autor estabeleceu que até aos 70 anos aproximadamente vai aumentando o coping

assimilativo, ou seja, vão aumentando as tentativas de diminuição de perdas através de

acções compensatórias, idade a partir da qual, esses esforços se tornam menos eficazes, o

que leva os idosos a reajustar as expectativas ao desempenho possível, passando a imperar,

então, o coping acomodativo.

Apesar de o paradoxo da incapacidade revelar os seus efeitos nos resultados dos

estudos, que se mostram bastante optimistas, e de os autores afirmarem que os factores

demográficos têm só pequenos efeitos no bem-estar (e.g. Diener, Suh, Lucas & Smith,

1999), existem alguns factores associados a esta idade que alertam para a necessidade de

estarmos atentos à Qualidade de Vida deste grupo etário, como a incapacidade funcional, o

isolamento, a diminuição do poder finaceiro e a psicopatologia associada a esta idade.

Conforme tivemos oportunidade de constatar, a capacidade funcional apresenta-se

como uma das fontes de Qualidade de Vida. E, infelizmente, o nível de incapacidade a que

os idosos estão sujeitos ainda é demasiado elevado. Segundo a OMS o número de anos

esperado com incapacidade é de 5.7 a 7.2 (OMS, 2002). Em concordância, as Nações

Unidas (2002) estabeleceram no segundo encontro da Assembleia Mundial do

Envelhecimento, em Madrid, que existem 3 áreas prioritárias no plano internacional de

acção no envelhecimento: o aumento do bem-estar e de saúde na velhice, o fornecimento

de ambientes de suporte social e a promoção da participação total desta população no

processo de desenvolvimento, bem como, no acesso aos benefícios alcançados com o

mesmo. As Nações Unidas estabelecem, assim, que os objectivos do plano internacional

passam pela diminuição das incapacidades desta população e na potenciação da

independência e participação total desta população em todos os aspectos das sociedades em

que se inserem.

Em termos de psicopatologia, conforme veremos já adiante, a demência e a

depressão são os diagnósticos psiquiátricos mais frequentes nas pessoas com mais idade. E

a maioria dos estudos mostra que as pessoas deprimidas apresentam uma redução da
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Qualidade de Vida (Katschnig, Krautgartner, Schrank & Angermeyer, 2006) e que os

índices de humor deprimido aumentam ao longo do processo de demência (Gurland &

Katz, 2006), mais nas fases iniciais/moderadas do que nas avançadas (Forsell, Jorm &

Winblad, 1994; Lima, 2004). Esta população apresenta assim algum risco de baixa

Qualidade de Vida. Felizmente, existem estudos que demonstram que a Qualidade de Vida,

nestes casos, beneficia de algumas medidas terapêuticas. Para além de terapias

farmacológicas (Herrmann, 2007), nas quais não nos iremos deter, a terapia de estimulação

cognitiva, por exemplo, também tem mostrado resultados comparáveis (Spector et al.,

2003; Woods, 2006). A Qualidade de Vida na Demência, por sua vez, permanece

inconclusiva, já que existem estudos que verificam que as pessoas com demência têm

menor prevalência e duração de afecto positivo (Lawton et al., 1996), enquanto existem

outros que concluem que um grau mais severo de demência está relacionado com maior

bem-estar subjectivo (Zank & Leipold, 2001). Existindo ainda outros que não encontram

alterações na Qualidade de Vida de doentes com demência, como aponta o estudo de

Selwood (2005), que se propôs a estudar a presença destas alterações durante o período de

um ano. Este autor também não encontrou qualquer correlação entre as funções cognitivas

(avaliadas pelo Mini Mental State Examination) e a Qualidade de Vida, em conformidade

com o que se verificou no estudo de Banerjee et al. (2006).

A Qualidade de Vida é muitas vezes associada ao conceito de envelhecimento bem

sucedido (também muitas vezes designado de envelhecimento activo, envelhecimento

positivo e envelhecimento com sucesso). Este conceito pretende designar “o mecanismo de

adaptação às condições específicas da velhice (…) a procura de um equilíbrio entre as

capacidades do indivíduo e as exigências do meio ambiente” (Fonseca, 2005, p.281). As

teorias do envelhecimento bem sucedido consideram que a pessoa mais velha continua a

ter capacidade para ser pró-activa, para regular a sua qualidade de vida pela definição de

objectivos e lutar para os atingir, servindo-se de recursos que são úteis para a adaptação a

mudanças relacionadas com a idade e envolvendo-se activamente na preservação do seu

bem-estar (Fonseca, 2005).

Depois da apresentação do conceito de envelhecimento bem sucedido torna-se

bastante clara a estrita relação que existe com a Qualidade de Vida. Em última análise, esta

pode-se afirmar como o fim último do envelhecimento bem sucedido. É por isso,

considerado o indicador mais importante do envelhecimento bem sucedido (Fonseca,
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2005). É devido a esta relação que quase desde do aparecimento do conceito (em 1960) se

têm realizado estudos que fazem esta articulação, como é o caso do Estudo de Kansas City

(Fonseca, 2005).

Importa saber, então, o que pode contribuir para um envelhecimento bem sucedido

e, por consequência, para uma boa Qualidade de Vida. Segundo a revisão efectuada por

Fonseca (2005), à qual temos vindo a fazer referência, os factores para “envelhecer bem”

que têm sido sugeridos são diversos, o que salienta a existência de vários percursos

diferentes para o alcançar. Ainda assim, este autor faz referência aos objectivos que

geralmente se pretendem alcançar, que são dirigidos para as áreas como a saúde, a

autonomia pessoal, a estabilidade emocional, a auto-estima, a vida familiar e as relações de

amizade. Em suma, são objectivos que visam a autonomia física, psicológica e social dos

idosos. Um factor importante parece ser o estilo de vida adaptado pela pessoa idosa. E, a

este nível, são apontados diversos factores: abertura de espírito; flexibilidade;

diversificação das actividades pessoais antes da velhice; romper com rotinas; dar atenção à

vida interior e desenvolver a vida espiritual; (eventualmente) continuar a actividade

profissional anterior de forma voluntária; aderir a actividades novas (mentais e físicas);

aderir a actividades culturais e artísticas; realizar viagens; reforçar as ligações familiares e

intensificar a vida relacional e associativa. Estas conclusões são retomadas por Lima

(2004), que refere que os alicerces de um envelhecimento bem sucedido estão em estilos

de vida que mantêm o corpo e a mente saudável através do exercício, nos bons hábitos de

nutrição e no envolvimento em actividades interessantes que desafiam a mente. Esta autora

salienta também o contributo de actividades de lazer que não sejam demasiado exigentes

em termos de força física, da manutenção de um sistema de apoio social e da manutenção

da auto-estima. A reforçar a importância da actividade, a autora cita os resultados de um

estudo que indicam que os próprios idosos consideram que a actividade é uma condição

para um envelhecimento bem sucedido.

No seguimento destas ideias, vários estudos pretenderam avaliar a efectividade

desses factores. Assim, tem-se observado que o envolvimento em actividades de lazer,

como a actividade física, melhora a Qualidade de Vida das pessoas mais velhas (e.g.

Lampinen, Heikkinen, Kauppinen & Heikkinen, 2006). E, de forma mais abrangente,

Tester, Hubbard, Downs, MacDonald e Murphy (2004) defendem que as actividades, bem
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como, os relacionamentos, o auto-conceito e o ambiente dos cuidados, são componentes

centrais na Qualidade de Vida dos idosos. Estes autores, referem nomeadamente que

actividades como os jogos, para além de serem gratificantes, fornecem oportunidades de

socialização, bem como, potenciam os sentimentos de auto-realização, pois representam

oportunidades de aprendizagem. A nível das actividades chamamos a atenção para o

crescente número de trabalhos que têm defendido que a utilização das Tecnologias da

Informação e Comunicação (TIC) é potenciadora da Qualidade de Vida das pessoas mais

idosas, que abordaremos com maior pormenor no Capítulo 2.

Terminamos sublinhando as conclusões de Paúl e Fonseca (2001), que defendem

que é necessário aumentar e melhorar os serviços e os cuidados que são prestados aos

idosos, assim melhorando a Qualidade de Vida desta população.

4.4 A Psicopatologia da Pessoa Idosa

Os grupos de pessoas com menos poder na sociedade apresentam maior proporção

de perturbações mentais. São disso exemplo, as mulheres, as classes sociais mais

desfavorecidas, os grupos sociais minoritários e os idosos (Schaie & Willis, 2002).

No que se refere especificamente aos idosos, segundo um dos estudos

epidemiológicos mais abrangentes que se conhece, o Epidemiologic Catchment Area

Program (ECA), realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos da

América, as perturbações mentais mais comuns são as perturbações depressivas, as

disfunções cognitivas, as fobias e as perturbações devido ao consumo de álcool (Kaplan,

Sadock & Grebb, 1997). Este estudo epidemiológico revela, ainda, que os idosos

apresentam maior risco de suicídio e mais sintomas psiquiátricos induzidos por

medicamentos. Para além deste factor, o consumo de medicamentos, cujo efeito adverso se

pode dever a várias situações (alterações na absorção de medicamentos associadas à idade;

prescrição/consumo de doses excessivas ou uso indevido), existem outros factores

explicativos das perturbações que surgem nesta fase da vida. Como dissemos, as alterações

biológicas relacionadas com o envelhecimento, por um lado, e a exposição a factores

psicossociais marcados pela perda, estão estritamente relacionados com a psicopatologia

que pode surgir nesta idade. Assim, são a diminuição do funcionamento de várias funções

vitais e cognitivas, simultaneamente com as perdas de pessoas significativas, de papéis
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sociais e de poder financeiro, que desenham o quadro dos factores explicativos da

psicopatologia geriátrica.

As perturbações mentais que afectam uma maior proporção de idosos são a

depressão e a demência. A Depressão é, contudo, sub-diagnosticada nesta população,

muitas vezes devido a factores socioculturais, conforme afirma Lima (2004) e Barreto

(1984; 2006), entre outros autores. A primeira autora adverte que esta situação é bastante

perigosa, já que esta patologia e especialmente a que não é sujeita a tratamento, está

associada ao suicídio e a índices de mortalidade elevadas em diversas complicações físicas,

como nas doenças coronárias.

Em contrapartida, o diagnóstico de outras perturbações surge raramente nesta fase

da vida, é o caso da deficiência mental (já que o diagnóstico é feito bastante cedo e

continua a acompanhar a pessoa ao longo da vida), da esquizofrenia, das perturbações

maníacas e das perturbações de personalidade (que parecem diminuir na velhice).

Vamos deter-nos, então, das perturbações psiquiátricas que surgem mais

frequentemente nesta fase da vida, ou seja das perturbações depressivas e das disfunções

cognitivas.

4.4.1 As Perturbações Depressivas na Pessoa Idosa
Segundo o manual de diagnóstico da APA (2000), as Perturbações Depressivas

englobam a Perturbação Depressiva Major, a Distimia e a Perturbação Depressiva sem

outra especificação. Estas perturbações caracterizam-se por apresentarem sintomas

característicos de episódios depressivos major, que não chegam a ser preenchidos

completamente no caso da Perturbação Distímica. Para além dos sintomas gerais desta

Perturbação, descritos na tabela 2, os idosos podem apresentar sintomas mascarados por

queixas físicas (Schaie & Willis, 2002) e sintomas cognitivos. Os sintomas cognitivos,

como a desorientação, as perdas de memória e a distractibilidade podem apresentar-se com

bastante proeminência. E, devido à saliência destes sintomas, alguns autores, como Kaplan,

Sadock e Grebb (1997), referem-se a esses estados depressivos com perturbação cognitiva

pela designação de Pseudo-demência. Conforme se torna claro, nestes casos, o diagnóstico

diferencial relativamente à Perturbação de Demência é dificultado. Existem, no entanto,

diversas diferenças entre os dois diagnósticos, conforme podemos ver na tabela 3, adaptada
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de Kaplan, Sadock e Grebb (1997). No Manual de diagnóstico, DSM-IV-TR, é destacado

como factor de diferenciação, a existência de uma história pré-mórbida de declínio da

função cognitiva nos casos de Demência (em oposição aos episódios depressivos).

Tabela 1 - Sintomas correspondentes aos critérios diagnósticos de Episódio Depressivo Major da DSM-IV-
TR (APA, 2000)

- humor depressivo ou irritadiço;

- sentimentos de desvalorização;

- perda de interesse e prazer nas
actividades diárias;

- humor instável, agitação;

- mudanças de apetite, geralmente
perda;

- sonolência diurna;

- dificuldades em adormecer (insónia
inicial);

- acordar frequentemente durante a
noite (insónia intermédia);

- acordar muito cedo (insónia terminal);

- mudanças de peso;

- fadiga (cansaço ou preocupação);

- dificuldades de concentração;

- perdas de memória;

- pensamentos pouco comuns, culpabilidade
excessiva ou desadequada;

- padrões de comportamento excessivamente
irresponsável;

- pensamentos pouco comuns sobre a morte;

- ideias de suícidio;

- planos para cometer suicídio ou tentativas
de suicídio.

Tabela 2 - Principais aspectos clínicos diferenciadores da Pseudo-demência e da Demência

Nota: Adaptado de Kaplan, Sadock e Grebb, 1997.
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Barreto (2006b) faz referência a outras peculiaridades da depressão da pessoa

idosa, ainda que sublinhe que cada adoecer é idiossincrático. Assim, a depressão na pessoa

idosa pode ser marcada por maior intensidade da ansiedade, maior preocupação com a

saúde ou com a segurança material, por sintomas hipocondríacos e por um tom histriónico

ou vagamente paranóide.

Outro dado refere-se ao facto de as mulheres apresentarem um risco acrescido no

desenvolvimento de Episódios Depressivos Major, comparativamente aos homens (APA,

2000), o que vai de encontro aos resultados encontrados por diferentes estudos, como o de

Forsell, Jorm e Winblad (1994) e o de Minicuci, Maggi, Pavan, Enzi & Crepaldi (2002). O

primeiro estudo mencionado faz referência, no entanto, ao facto dos homens, apesar de

apresentarem menos sintomas depressivos, exibirem maior disfuncionalidade

motivacional.

A prevalência destes quadros clínicos na população idosa varia consoante a

definição de depressão, os métodos diagnósticos utilizados (escalas auto ou hetero-

aplicadas, entrevista e critérios clínicos) e a amostra da população estudada (Marques &

Ramalheira, 2006), não se encontrando, assim, bem estabelecida. É, no entanto, de referir,

que tem sido calculado que entre 8 e 17% dos que residem na comunidade sofrem de

depressão clinicamente diagnosticável e carecem de tratamento adequado, o que se agrava

ao se incluir os que apresentam sintomas mais ligeiros ou transitórios, encontrando-se

prevalências até 30% (Barreto, 2006b). Num estudo com uma amostra de idosos

portuguesa, de Costa (2005), a prevalência da depressão é extremamente elevada (62,9%

da população a residir na comunidade e 54,6% da população institucionalizada).

Existe bastante controvérsia relativamente à possibilidade de as perturbações

depressivas serem mais frequentes com a idade. Segundo Shaie & Willis (2002), os

estudos que encontram uma correlação positiva são estudos menos fiéis, porque são

aqueles que se baseiam em escalas de sintomas depressivos, enquanto que os que não as

verificam são os que se baseiam em entrevistas diagnósticas. Em concordância, Lima

(2004) concluiu, na revisão efectuada, que a literatura sugere que não existe um aumento

do risco de depressão associada ao envelhecimento. O que também vai de encontro aos

resultados encontrados por estudos que apresentam amostras bastante significativas, como
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o Berlin Aging Study (Baltes & Mayer, 1999), o estudo de Roberts, Kaplan, Shema e

Strawbridge (1997) e o de Forsell, Jorm e Winblad (1994), por exemplo.

Os factores que parecem ser preditores de um afecto negativo nos idosos são os

problemas de saúde e as incapacidades ou deficiências (Roberts, Kaplan, Shema &

Strawbridge, 1997; Prince, Harwood, Blizard, Thomas, Mann, 1997; Forsell, Jorm e

Winblad, 1994; Haynie, Berg, Johansson, Gatz & Zarit, 2001; Torija, Mayor, Salazar,

Buisán, Fernández, 2007). Sendo sugeridos também a realização de poucas actividades de

vida diária, os testes das funções cognitivas (Haynie, Berg, Johansson, Gatz & Zarit,

2001), os défices cognitivos, a multi-medicação, a comorbilidade, o risco social (como

viver em zonas rurais) (Torija, Mayor, Salazar, Buisán, Fernández, 2007), o baixo apoio

social dos filhos, a falta de um confidente, a percepção de um baixo controlo (Zunzunegui,

Béland, Llácer & Léon, 1998) e a institucionalização num lar (Plati, Covre, Lukasova &

Macedo, 2006).

Em relação ao factor de comorbilidade associada às perturbações depressivas nos

idosos, tem sido estudada a relação destas com os défices cognitivos e, mais

especificamente, com a demência. Segundo concluiu Lima (2004), não se encontra

associação entre os diagnósticos de demência e de depressão, mas existem correlações

positivas entre os sintomas depressivos e as desordens cognitivas moderadas e correlações

negativas com as perturbações cognitivas severas. No mesmo sentido aponta o estudo de

Forsell, Jorm e Winblad (1994), que sinteticamente conclui que à medida que as funções

cognitivas declinam, numa primeira fase, as perturbações de humor aumentam, e depois,

diminuem. A mesma conclusão parece ser suportada por um estudo bem mais recente, de

Ganguli, Du, Dodge, Ratcliff e Chang (2006).

Ainda no que diz respeito à comorbilidade, é de referir a evidência científica da

existência de uma elevada correlação entre a depressão e as doenças cardiovasculares

(Carvalho & Firmino, 2006; Lima, 2004), ainda que a direcção de causalidade esteja por

esclarecer. Bem como também é de referir a comorbilidade específica com a patologia

vascular cerebral (como a demência vascular e o acidente vascular cerebral/AVC), que

parece predispor à depressão, o que tem levado alguns autores a sugerir um quadro clínico

depressivo com especificidades diferentes, denominado de depressão vascular (e.g.

Carvalho & Firmino, 2006). Uma lista mais detalhada de doenças frequentemente
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associadas à depressão e de medicamentos que podem causar depressão pode ser

encontrada em Barreto (2006b).

Sintetizando, existe uma influência dupla dos factores fisiológicos e sociológicos

subjacentes ao aparecimento das Perturbações Depressivas. A nível dos factores

fisiológicos, a presença de doenças e incapacidades físicas parecem predispor fortemente a

estas patologias, conforme já mencionámos, e acredita-se que também exista influência das

alterações a nível dos sistemas de neurotransmissores (ver ponto 3 dste capítulo). A nível

das alterações sociológicas encontra-se a falta de apoio social e o reduzido envolvimento

em actividades de prazer. É por esta razão que o encorajamento dos idosos para

participarem em actividades gratificantes é uma das intervenções cognitivo-

comportamentais a implementar logo no início do tratamento (Schaie & Willis, 2002).

Adiante voltaremos às intervenções nas perturbações depressivas.

Conforme revê Schaie e Willis (2002), o suicídio é o maior risco associado a estas

perturbações, que se apresentam como a sua causa mais comum (entre 60 a 80% dos casos

de suicídio em idosos estão relacionados com depressão, conforme enunciam Marques e

Ramalheira (2006)).

Os índices de suicídio variam muito de país para país, mas, mostram-se geralmente

mais elevados nos idosos que na população geral. Segundo Campos e Leite (2002) é o que

se passa em Portugal, País que apresenta dos índices mais baixos de suicídio da União

Europeia, a seguir à Grécia, e em oposição à Finlândia e à Bélgica, onde eles são mais

elevados. Este estudo ainda enuncia outro aspecto positivo, ou seja, que se verifica uma

tendência de diminuição desses valores ao longo da década de 90. Ainda segundo o mesmo

estudo, os homens idosos acima dos 85 anos são os que apresentam índices de suicídio

mais elevados em Portugal, registando-se que 95,8 a 117,9 em cem mil indivíduos desta

idade se suicidaram no período de 1990 a 2000. E os idosos dos 75 aos 84 anos são o grupo

de indivíduos que se seguem na apresentação de índices mais elevados de suicídios.

Relativamente aos estados civis, constata-se que os viúvos e divorciados são os que

apresentam valores mais elevados. Verificando-se também que os índices de suicídio são

mais elevadas nos homens sem nenhuma actividade profissional.
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Características da população idosa com elevado risco de suicídio são igualmente

fornecidas por Marques e Ramalheira (2006), que especificam que são os homens com

idade superior a 75 anos, viúvos, deprimidos, com problemas de álcool ou doenças

crónicas incapacitantes e dolorosas, que se apresentam como a população em maior risco.

Estes autores também referem que o risco acrescido de suicídio no idoso deprimido está

ligado à apresentação dos sintomas de agitação severa, sentimentos de culpa, desespero,

angústia, insónia e queixas somáticas. E ainda enumeram vários factores de risco

relacionados com o suicídio nesta faixa etária, a saber: a institucionalização (risco de

suicídio 4 vezes superior); o alcoolismo (risco de suicídio de aproximadamente 15%,

enquanto que é de um 1% na população geral); a existência de perdas cumulativas; a

solidão; a ausência de relações significativas; a posse de doenças crónicas incapacitantes e

dolorosas e o acesso a recursos letais. Paralelamente estabelecem como factores

protectores do suicídio a interacção social adequada, o apoio na realização das actividades

quotidianas e a presença de um confidente.

Dados que vão de encontro a estes estudos são os recolhidos por Dennis,

Wakefield, Molloy, Andrews e Friedman (2007), que verificaram que os idosos que se

auto-mutilam (que são deprimidos, na sua maioria, e têm ideação suicida elevada),

frequentemente vivem sozinhos, têm um estilo de vida isolado e uma saúde física pobre.

O facto de o suicídio aumentar com a idade na maioria das culturas, coloca a

possibilidade de existirem processos biológicos associados ao envelhecimento que

contribuam para o risco de suicídio (Marques & Ramalheira, 2006). Uma hipótese que é

colocada, segundo estes autores, é que exista uma destruição de vias neurológicas

necessárias à regulação do humor, da cognição e do comportamento.

Outra questão que necessita de ser mais esclarecida diz respeito ao facto de os

homens, apesar de apresentarem menor prevalência de perturbações depressivas do que as

mulheres, exibirem índices de suicídio claramente superiores. Vários factores explicativos

podem ser apontados, como o facto destes utilizarem meios mais letais do que as mulheres

(armas de fogo e queda de edifícios, ao invés, da ingestão de medicamentos) e a maior

diminuição de motivação (conforme aponta o estudo previamente referido de Forsell, Jorm

e Winblad (1994)). Parece, contudo, importante averiguar se as mulheres possuem factores

de protecção que possam ser providenciados na prevenção do suicídio dos homens idosos.
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É premente apostar na prevenção do suicídio nos idosos, o que passa pela detecção

e tratamento precoce da depressão, bom como, pelas abordagens preventivas selectivas

direccionadas a grupos-alvo que vivem situações que os colocam em especial

vulnerabilidade (os idosos que vivem isolados, que têm dores crónicas ou apoio sociais

precários), conforme sugerem Marques e Ramalheira (2006).

4.4.2 As Disfunções Cognitivas Associadas ao Envelhecimento

4.4.2.1 As Demências e a Velhice
A palavra demência deriva do latim (dementia) e tem como significado a perda das

faculdades mentais. “Quando se fala de demência tem-se em especial atenção o conjunto

de alterações que afectam a esfera cognitiva, mas, tarde ou cedo, outros domínios da vida

mental são atingidos, e o funcionamento do organismo no seu todo acaba por ser afectado”

(Barreto, 2005, p.27).

Na classificação contida no DSM-IV-TR (APA, 2000), o síndrome de demência é

caracterizado por um défice cognitivo múltiplo, incluindo a memória e, pelo menos, um

dos seguintes sintomas: afasia, apraxia, agnosia e perturbação das funções executivas.

Consistindo a afasia na deterioração da função de linguagem. A apraxia consiste na

diminuição da capacidade de execução de actividades motoras, quando as capacidades

motoras, a função sensorial e a compreensão da tarefa estão intactas. A agnosia diz respeito

à deterioração da capacidade para reconhecer/identificar objectos, apesar de a função

sensorial se apresentar intacta. E, as disfunções executivas, que são uma manifestação

comum nas demências, referem-se à perturbação da capacidade de pensamento abstracto,

de planeamento, iniciação, sequenciação, monitorização e cessação de um comportamento

complexo. O défice a nível da memória é o sintoma mais proeminente deste quadro clínico

e caracteriza-se especialmente pela diminuição da capacidade para aprender conteúdos

novos ou esquecer os previamente aprendidos. Exige-se que esta sintomatologia cause

diminuição do funcionamento ocupacional ou social e represente um declínio

relativamente ao funcionamento prévio.

A classificação da Organização Mundial de Saúde (ICD 10, WHO1992),

conceptualiza este síndrome como causa de doença cerebral, geralmente progressiva, que

afecta a memória e uma ou mais funções cognitivas superiores, como o pensamento
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abstracto, a orientação, a compreensão, o cálculo, a aprendizagem, a linguagem e o juízo.

Salvaguarda que esta não engloba alteração do nível de consciência ou de alerta, mas que

geralmente engloba alteração do controlo emocional, do comportamento social ou da

motivação e a interferência nas actividades de vida diária.

Apesar de existirem algumas diferenças nestas classificações, consegue-se

depreender que ambas se referem ao mesmo conceito, bem como se consegue alcançar

uma noção da sua caracterização. Pode-se defini-lo sinteticamente da seguinte forma: é um

síndrome demencial caracterizado pela presença de défices adquiridos, persistentes e

progressivos em múltiplos domínios cognitivos que determinam, sem que ocorra

compromisso do nível de consciência (sem obnubilação), uma deterioração das faculdades

intelectuais suficientemente severa para afectar a competência social e/ou profissional do

indivíduo (Marques, Firmino & Ferreira, 2006).

Existem diversos tipos de demências, que podem ser divididas atendendo à

reversibilidade e ao facto de serem preveníveis ou não (através de prevenção primária),

conforme apresenta Santana (2005). Neste estudo, as demências não reversíveis são as que

serão foco de interesse, já que são as que apresentam maior prevalência na velhice. Assim,

debruçar-nos-emos sobre a doença de Alzheimer (a mais prevalente nesta fase de vida),

sobre a demência Vascular (que é a única considerada prevenível, de entre as que

abordaremos), a demência com Corpos de Levy e as demências Fronto-temporais (raras

depois dos 65 anos de idade). Na tabela seguinte tentamos sintetizar as principais

características destas demências.
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Tabela 3 - Caracterização dos sindromas demenciais mais prevalentes nos idosos

Demência
de

Alzheimer

Demência
Vascular

Demência
com

Corpos de
Levy

Demência
Fronto-temporal

Caracterização

Presença de
défices
cognitivos,
inicialmente na
memória
recente e,
posteriormente,
com pelo
menos um dos
seguintes:
afasia, apraxia,
agnosia e
perturbação da
capacidade de
execução.

Não são
devidos a
outras doenças
do Sistema
Nervoso
Central ou a
doenças
sistémicas.

Não deve ser
diagnosticada
se ocorrer
exclusivamente
durante o
Delirium9.

Presença de
défices
Cognitivos e de
disfuncionalidade.

Mais frequente a
perturbação das
funções
executivas e
perturbações da
personalidade, do
que um défice de
memória
acentuado.

Evidência de
doença
cerebrovascular
(sinais e sintomas
neurológicos
focais ou
evidências
laboratoriais).

Declínio
Cognitivo
progressivo.

Aparecimento
de Corpos de
Levy nas áreas
corticais.

Podem
apresentar
flutuação
cognitiva,
variações na
atenção e
vigília,
alucinações
visuais
recorrentes
e/ou alterações
motoras com
Parkinsonismo.

Desenvolvimento de
declínio cognitivo /
comportamental,
manifestadopor:
alterações
progressivas da
personalidade/compo
rtamento ou
perturbação
progressiva da
linguagem
(expressão /
nomeação).

Afecção
predominante do
lobo frontal e da
porção anterior do
lobo temporal.

Exclusão de outra
causa cerebral ou
sistémica.

3 formas clínicas:
tipo frontal
(principalmente
sintomas
comportamentais),
afasia expressiva e
afasia semântica
receptiva.

9 Em oposição à Demência, no Delirium existem episódios de redução do nível de consciência, possui um
início súbito, apresenta mais variações no tempo e flutuações ao longo do dia.
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Progressão

Inicio gradual,
lento e
progressivo,
com
proeminência
do défice de
memória, que
geralmente é o
sintoma mais
precoce.

Inicio geralmente
abrupto, evolução
em “degraus” e
flutuante, mas
também pode
ocorrer início
incidioso.

A perturbação
acentuada da
memória pode
não ocorrer na
fase inicial,
mas torna-se
evidente com a
progressão.
Enquanto que
a perturbação
das funções
executivas, na
atenção e as
visuo-espaciais
podem ser
proeminentes.

Evolução gradual e
significativo
declínio.

As alterações de
linguagem (afasia),
de comportamento e
personalidade e a
disfunção executiva
são mais precoces e
proeminentes do que
as de memória.

Prevalência

É a demência
mais
prevalente nos
idosos
(representa 40
a 60% de todos
os casos de
demência) e a
prevalência vai
aumentando
com a idade.

2 a 4% após os
65 anos. 40 a
60% dos casos
são moderados
a graves. É
mais
prevalente nas
mulheres.

É a segunda
forma de
demência mais
prevalente, mas
surge mais
precocemente do
que a de
Alzheimer.
Representa 20 a
30 % de todos os
casos de
demência. Mais
frequente nos
homens do que
nas mulheres.

Têm sido
encontradas
prevalências
populacionais
que variam
entre 0,1 e 2,9
%.

Parece ser
mais comum
nos homens.

È a menos frequente
das demências
apresentadas, nos
idosos, aparecendo
só raramente depois
dos 65 anos.

Para se conseguir ter noção da progressão e gravidade da doença de Alzheimer (a

demência mais prevalente), é de referir que os doentes com esta doença apresentam um

progresso de atrofia em percentagem por ano muito superior à apresentada por idosos

saudáveis (de 9% contra 2%), conforme descreve Albert e Killiany (2001). Este tipo de

demência, como os outros tipos, apresenta alterações neurofisiológicas importantes, nas

quais não nos debruçaremos, por tal não ser intenção do nosso trabalho. No âmbito do

nosso trabalho encontram-se, antes, as alterações neuropsicológicas que se podem

encontrar nos doentes com demência, entre essas alterações encontram-se as seguintes

(Marques, Firmino & Ferreira, 2006; Guerreiro, 2005a):
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 Diminuição da capacidade de focar, manter e alternar adequadamente a atenção;

 Perturbação da orientação autopsíquica10, alopsíquica11 e no contexto relacional;

 Alterações de linguagem, ao nível da articulação, fluência, capacidade de

compreensão, de repetição, de nomeação, de leitura e de escrita;

 Diminuição da capacidade de processar, reter e recordar informação

(especialmente na memória imediata e recente, mas também, na memória remota);

 Alterações nas capacidades práxicas, na praxia ideomotora12, na praxia de

construção13 e na praxia ideacional14, podendo mesmo encontrar-se apraxia15

frequentemente;

 Agnosia16, especialmente agnosia visual;

 Dificuldades de cálculo e da capacidade de abstracção;

 Dificuldade em planear e descrever/realizar a sequência de passos necessários para

realizar uma acção complicada (alteração das funções executivas).

Santos e Paúl (2006) designam este processo de deterioração cognitiva na demência

com o termo “involução”, para dar conta do processo inverso ao processo de

desenvolvimento cognitivo estabelecido por Piaget. Este processo involutivo desintegra

todo o processo evolutivo que foi realizado ao longo da vida da pessoa, através dos

seguintes períodos:

1. Desintegração das operações formais (perda da capacidade de

abstracção);

2. Desintegração das operações concretas (perda lenta do pensamento

representativo, da conceptualização e do dimensionamento do

mundo real, revelado nos sintomas de amnésia, afasia, apraxia e

agnosia);

10 A orientação auto-psíquica diz respeito à orientação da pessoa em relação a si própria, acerca de quem é.
11 A orientação alopsiquíca refere-se à orientação da pessoa em relação ao tempo e ao espaço.
12 Consiste na capacidade para executar um determinado movimento a pedido, imitação ou ordem.
13 Consiste na capacidade de desenho e de organizar o espaço.
14 Consiste na capacidade de realizar uma sequência de movimentos intencionais.
15 Refere-se à incapacidade de executar actividades motoras, apesar da integridade das vias motoras.
16 Caracteriza-se pela incapacidade de reconhecer e identificar objectos apesar de os órgãos dos sentidos
estarem intactos.
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3. Desintegração da inteligência sensório-motora (manutenção dos

valores residuais de afectividade, ritmo e capacidade de imitação, até

que há a desintegração completa desta inteligência e o doente fica

num estado quase vegetativo, com uma atitude postural fetal (inclui

a perda de controlo esfincteriano entre outras capacidades deste

período).

A origem das demências permanece incerta, contudo, são avançadas algumas

causas hipotéticas: fisiológicas, como a acumulação da proteína β-amilóide17 , o stress

oxidativo e a disfunção mitocondrial; e ambientais, como o baixo nível educacional, uma

vida sedentária, os traumatismos cranianos e as dietas de alto teor calórico (Cardoso,

Moreira & Oliveira, 2006). A ocupação (profissões indiferenciadas), o sexo feminino e a

baixa escolarização têm sido apontados como factores de risco para o aparecimento da

demência. E a população portuguesa possui um dos valores mais elevados de

analfabetismo (9%), baixa escolaridade e profissões indiferenciadas da Europa, em

particular nas faixas etárias mais idosas (Nunes, 2005), pelo que constituem uma

população de risco.

4.4.2.2 O Défice Cognitivo Ligeiro
Existem alguns idosos que procuram ajuda médica para queixas relacionadas com

diminuição cognitiva, sem que estas preencham os critérios diagnósticos de demência

(Marques, Firmino & Ferreira, 2006). Estes idosos são considerados como pertencentes a

um grupo intermédio, entre o grupo de idosos que envelhecem sem problemas (ainda que

possam apresentar declínios cognitivos exclusivamente relacionados com a idade) e o

grupo dos que apresentam diagnóstico de demência.

O conceito de défice cognitivo ligeiro (DCL) foi originalmente utilizado por

Reisberg, para designar um defeito cognitivo muito ligeiro com um reflexo também muito

ligeiro na funcionalidade, ou seja, que não afecta tarefas básicas do dia a dia, mas pode

afectar tarefas mais complexas (Ribeiro, Guerreiro & Mendonça, 2006).

Conforme é apresentado na síntese de uma conferência da International

Psychogeriatric Association (ver Gauthier et al., 2006), este conceito diz respeito a um

17 Para além da acumulação desta proteína, existem outras características neurofisiológicas associadas à
Doença de Alzheimer, que são as placas senis e os entrançados neurofibrilares (Junqué & Barroso, 2001).
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síndrome caracterizado por um declínio cognitivo superior ao esperado para a idade e nível

de educação, que não interfere gravemente nas actividades de vida diária (ao contrário dos

casos de demência). Os estudos apontam para índices de prevalência de 3 a 19 % em

idosos acima dos 65 anos e indicam que mais de metade das pessoas afectadas evoluem

para demência num período de 5 anos. Dentro deste síndrome existe um sub-tipo

amnéstico, que tem um elevado risco de evolução para demência de Alzheimer, pelo que

pode constituir um estado prodórmico desta patologia, conforme defende Petersen (2007).

Outros dois tipos, menos frequentes, foram descritos recentemente: o defeito isolado não

mnésico e os defeitos cognitivos múltiplos (Nunes, 2005).

Em Portugal, os únicos dados conhecidos, relativos à prevalência, referem-se a um

estudo a decorrer no Norte do país, que estimou um valor de 2,8% na população entre os

55 e os 79 anos (Ribeiro, Guerreiro & Mendonça, 2006).

Segundo a revisão de Ribeiro, Guerreiro e Mendonça (2006), os critérios mais

divulgados para o diagnóstico do sub-tipo mais frequente de DCL (o amnéstico) são os que

foram propostos pela clínica Mayo, em 1999, que se resumem aos seguintes: queixas de

memória (se possível confirmadas por um acompanhante); defeito em testes de memória

(em relação à idade e escolaridade); função cognitiva global normal; actividades de vida

diária mantidas e ausência de demência. Nessa mesma revisão é feita referência a factores

que têm sido apontados como possíveis potenciadores de defeito cognitivo, a saber:

alterações endocrinológicas, carência vitamínica, doença vascular cerebral, defeito

sensorial, insuficiente estimulação cognitiva, medicamentos susceptíveis de afectar a

memória e a depressão.

4.4.3 Medidas Terapêuticas e Preventivas

Abordaremos agora as medidas terapêuticas não farmacológicas, ainda que se

afirme a importância do tratamento farmacológico a nível psicogeriátrico. Esta opção deve-

se ao facto das terapias farmacológicas não serem relevantes para o estudo da relação entre

as variáveis deste trabalho.

Segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997), as intervenções psicoterapêuticas devem

estar disponíveis para os pacientes geriátricos, porque elas podem ajudar os idosos a

compreender e enfrentar os problemas, melhorando as interacções interpessoais, a auto-
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estima, a auto-confiança e a qualidade de vida. Também Fernandes (2006) partilha da

mesma opinião, afirmando que a psicoterapia nos idosos é hoje amplamente aceite e tem

mostrado eficácia. Esta autora ressalva, contudo, que esta intervenção apresenta

especificidades em relação a outras idades, é mais estruturada, tem um ritmo mais lento,

objectivos menos ousados e, por vezes, reformuláveis. Outro aspecto que parece ganhar

novos contornos com esta população é a relação terapêutica, que condiciona grandemente

os resultados obtidos, conforme lembra Barreto (2006a).

A nível do tratamento das perturbações depressivas especificamente, tanto as

psicoterapias cognitivo-comportamentais como as terapias farmacológicas têm-se revelado

eficazes em idosos (Schaie & Willis, 2002). A nível terapêutico, Barreto (2006b),

especifica que:

 à excepção dos casos de luto normal, em que o apoio psicoterapêutico pode ajudar

a resolver a situação, em todos os casos de idosos deprimidos deve empreender-se

uma terapêutica farmacológica pronta e energética;

 devem implementar-se sempre medidas que possam melhorar a qualidade de vida

do paciente idoso, estimulá-lo, fazê-lo comunicar e incentivá-lo a agir;

 deve ser facilitado tudo o que possa aumentar o prazer de viver (a leitura, a

televisão, os trabalhos manuais, a música e o contacto com parentes e amigos), já

que tal pode melhorar a auto-estima do doente (ainda que se tenha de ter em

atenção que nada deve ser imposto, mas, antes, sugerido e gradualmente

incentivado);

 depois de obtida a normalização do humor, pode-se implementar formas

estruturadas de psicoterapia, em que uma das formas mais fáceis de promover

consiste na terapia pela reminiscência, em que os idosos são incentivados a reviver

tempos passados, com a ajuda de objectos.

Relativamente às terapêuticas para os quadros de DCL, Ribeiro, Guerreiro e

Mendonça (2006) defendem que não existe um tratamento específico para o DCL e que os

ensaios clínicos com fármacos têm encontrado resultados negativos. O que levou os

autores a concluir que as técnicas de reabilitação da memória e de estimulação cognitiva se

revelam uma alternativa terapêutica interessante. Em concordância, Gauthier et al. (2006)
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afirmam que têm sido encontrados resultados encorajadores em estudos de treino

cognitivo, apesar de serem necessários mais estudos controlados.

A demência, historicamente, tem sido considerada incurável, mas têm ocorrido

avanços significativos na compreensão da doença e no desenvolvimento de terapêuticas

para os sintomas cognitivos e não cognitivos (Overshott & Burns, 2006). Apesar de as

terapêuticas mais aconselhadas serem as mistas (farmacológicas e não farmacológicas),

vamos incidir somente nas terapêuticas não farmacológicas, já que as outras saem do

âmbito das relações em estudo, apesar de poderem facilitar a adesão e participação dos

doentes às terapêuticas não farmacológicas.

Uma revisão bastante completa das terapias não farmacológicas de aplicação aos

doentes demenciados é a de Guerreiro (2005b), que enuncia que têm aumentado os

programas de reabilitação específicos para doentes com demência, bem como, os estudos

na área da reabilitação cognitiva, apesar de existirem poucos resultados seguros deste tipo

de intervenção. Ao mesmo tempo, a autora defende que esta é uma área que deve ser

estudada para se tentar prolongar por mais tempo a qualidade de vida dos doentes e das

suas famílias. Especialmente devido às limitações destas estratégias nestes doentes, a

autora sugere que o termo mais adequado para as definir é o de estimulação cognitiva18 , ao

invés de reabilitação, treino ou intervenção. Contudo, segundo ela, as funções cognitivas

não devem ser o único foco da intervenção, já que uma pessoa não se limita a essas

funções, sendo aconselhada uma abordagem biopsicossocial. A nível cognitivo, o objectivo

não é ambicioso ao ponto de se pretender recuperar funções perdidas, dirigindo-se, antes, à

maximização das funções intactas e ao aumento dos recursos das funções que, embora

diminuídas, não estejam totalmente perdidas, com o objectivo último de prolongar a

independência e a qualidade de vida do doente. A autora chama a atenção para o facto de

que antes de se realizar este tipo de intervenção, se tem de fazer uma avaliação rigorosa do

doente, ter em conta as suas especificidades e necessidades, bem como a sua estrutura

sócio-familiar. A avaliação passa naturalmente por uma avaliação neuropsicológica

exaustiva, e deve também passar pela avaliação da qualidade de vida (desejavelmente com

escalas de auto-resposta, nos casos em que a demência não é severa), pela avaliação das

18 Devido à mesma razão, optámos por priveligiar o uso do termo de estimulação cognitiva neste trabalho.



Efeitos dos Videojogos nas Funções Cognitivas da Pessoa Idosa

_______________________________________________________________________

72

actividades instrumentais de vida diária e dos sintomas psicopatológicos. Para além de uma

avaliação exaustiva prévia, existem outras regras importantes a ter em conta neste tipo de

intervenção, conforme defende a autora. Um aspecto importante é a flexibilidade da

intervenção, a necessidade de adaptação da intervenção ao doente e ao meio e a

necessidade de fazer com que a intervenção tenha sentido para o doente (de forma a

desencadear a adesão e a participação activa do doente).

No que se refere, então, à estimulação cognitiva na demência, propriamente dita,

segundo defende Guerreiro (2005b), existem duas orientações básicas: uma direccionada

para os aspectos relacionais e emocionais e outra direccionada à estimulação das funções

nervosas superiores. Esta autora ressalva, no entanto, que existe um tipo de abordagem

misto, que obriga a um trabalho multidisciplinar (para assegurar em paralelo, a estimulação

cognitiva, as estratégias de estruturação do ambiente, a orientação nutricional e a

orientação e suporte psicológico aos familiares e cuidadores). O primeiro tipo de

abordagens, as psicossosciais, que se focam especialmente na melhoria das capacidades do

doente para cuidar de si próprio e na melhoria do seu bem-estar emocional, não apresentam

validade terapêutica em estudos controlados, pelo que não nos deteremos sobre as mesmas.

Dentro da abordagem direccionada à estimulação das funções nervosas superiores, existem

3 tipos de abordagens, conforme sintetiza a autora: a abordagem de estimulação geral

(onde são usados materiais de treino cognitivo sem uma orientação teórica especifica,

supondo que qualquer estimulação pode resultar em melhoria); a abordagem de adaptação

funcional (focada no contexto funcional) e a abordagem dos processos específicos (que

consiste na aplicação repetida de uma série de actividades de treino organizadas

hierarquicamente e dirigidas a componentes específicos dos processos cognitivos, baseadas

em modelos teóricos).

Guerreiro (2005b) refere que na estimulação da memória, o doente é

ensinado/treinado a pensar em estratégias de mnemónicas para recordar listas de palavras,

sequências de itens, material em texto e ideias principais e secundárias de histórias, com

material de laboratório (material construído) e com material das actividades cognitivas do

dia a dia (a exemplo, listas de compras), de forma a garantir a generalização dos ganhos.

Segundo a mesma autora, a estimulação cognitiva também deve incluir tarefas dirigidas ao

treino de raciocínio e ao treino da velocidade de processamento. O treino de raciocínio

pode passar por tarefas como identificar padrões numa série de letras ou de números e o
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treino da velocidade de processamento por tarefas que envolvem competências de pesquisa

visual e a capacidade para identificar e localizar rapidamente informação visual, sendo que

estas tarefas devem apresentar uma complexidade crescente (com a diminuição da duração

do estímulo, a adição de distractores visuais e cognitivos, o aumento do número de tarefas

a realizar em simultâneo e/ou a apresentação de estímulos em espaços cada vez maiores).

De forma mais estruturada, são utilizadas várias técnicas, ainda que nem todas tenham sido

criadas especificamente para doentes com demência, a saber:

 Terapia de orientação na realidade (TOR), que visa a reaprendizagem da

informação sobre orientação, de modo a melhorar o sentido do controlo e de auto-

estima. É de certa forma, uma intervenção psicossocial para doentes com

alterações de memória e com desorientação pessoal, espacial e temporal.

 Terapia da Reminiscência (TR), onde se estimulam os idosos a falar sobre as suas

experiências passadas, visando a estimulação da memória e recorrendo a

fotografias, música, vídeos, livros, revistas, jornais ou outros estímulos.

 Terapia de Validação (TV), que consiste em estimular a comunicação de idosos

com defeito cognitivo e que parte da escuta empática dos doentes.

 Outras técnicas, como a técnica de associação nome-face (que associa imagens

visuais para se conseguir a evocação de nomes de pessoas) e a técnica de

associação semântica verbal (que consiste em associar o maior número de ideias a

um determinado objecto).

Para além destas técnicas, a autora faz referência à terapia pela música, que é utilizada

em doentes com demência de qualquer gravidade e tem como objectivo diminuir os

problemas comportamentais e cognitivos e melhorar o funcionamento social e emocional.

Os estudos concluem que esta terapia parece conseguir estimular a capacidade de manter a

atenção, dinamizar a interacção social e aumentar as respostas afectivas, bem como, parece

apresentar resultados de melhoria do desempenho da fluência do discurso espontâneo e no

conteúdo do mesmo.

Conforme alerta Guerreiro (2005b), apesar de existirem estudos que defendem os

efeitos da estimulação cognitiva nestes doentes, estes estudos apresentam diversos

problemas metodológicos, que devem ser suplantados. Sugere, então, que se devem fazer

estudos de grupo e não de caso (de forma a se poder generalizar os resultados com maior
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segurança), com controlo sobre os efeitos das técnicas aplicadas, com análise dos efeitos a

longo prazo, que consigam discriminar os efeitos que se devem às alianças terapêuticas

possivelmente formadas e ao conhecimento das hipóteses experimentais (para se alcançar

este último objectivo deveriam ser implementados estudos duplamentre cegos, se possível).

Depois de apresentar estes problemas metodológicos, a autora defende que a estimulação

cognitiva para pessoas com demência é importante e acrescenta que este tipo de

intervenções devem sempre ter em atenção o impacto no bem-estar e na qualidade de vida

e da família. Da mesma opinião da autora são autores como Clare e Woods (2004), que

também consideram que estas intervenções se têm mostrado promissoras em estudos de

caso, mas que são necessários estudos metodologicamente mais robustos para se poder

afirmar a sua eficácia.

Para além das técnicas mencionadas por Guerreiro (2005b), existem outras técnicas

verbais que podem ser utilizadas com estes doentes, com vista à redução dos sintomas

cognitivos e não cognitivos. Overshott e Burns (2006), para além de fazerem referência às

técnicas enunciadas anteriormente, aludem também à psico-educação, bem como, às

terapias sensoriais, como a Aromaterapia, a Terapia com Luz Branca, o

Exercício/actividade e a Terapia Multissensorial. A psico-educação é dirigida

especialmente aos cuidadores, que, conforme adverte Guerreiro (2005b), só devem ser

envolvidos depois da avaliação de cada caso, tendo em consideração qual o cuidador com

disponibilidade para este envolvimento, se esse tem capacidade emocional para o

envolvimento e qual a relação que mantém com o doente. Esta é, contudo, uma intervenção

que, ao aumentar o conhecimento sobre a doença, pode melhorar a comunicação e a

interacção com o doente, e levar consequentemente, à melhoria dos sintomas. As terapias

comportamentais são utilizadas com vista à remissão dos sintomas comportamentais,

recorrendo aos reforços positivos dos comportamentos desejados, à eliminação dos

factores precipitantes e de manutenção dos comportamentos problemáticos, às técnicas de

resolução de problemas e às técnicas para aumentar as experiências agradáveis. No que diz

respeito às terapias multissensoriais, a aromaterapia tem sido estudada em dois aromas

(lavanda e melissa) e pode ser administrada por inalação, banho, massagem ou aplicação

tópica. A terapia de luz consiste na colocação dos doentes em frente a uma fonte de luz

branca todas as manhãs durante uma a duas horas. Os exercícios e a actividade física pode

ser de diversas modalidades. Por fim, a terapia mutlti-sensorial / snoezelen, estimula os
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sentidos primários, da visão, audição, gosto, tacto e olfacto com efeitos luminosos,

meditativos, superfícies tácteis e aromaterapia. Segundo a revisão efectuada por Overshott

e Burns (2006), as terapias não farmacológicas têm-se mostrado eficazes especialmente ao

nível dos sintomas comportamentais, como a agitação, a apatia e a sonolência, sendo

também encontrados efeitos na melhoria dos sintomas depressivos, na auto-estima e no

bem-estar destes doentes.

Franco-Martín e Orihuela-Villameriel (2006) consideram que, apesar de os estudos

não serem conclusivos quanto à eficácia da estimulação cognitiva, deve-se empregá-la no

tratamento da demência, sem, contudo, a considerar um tratamento resolvente. Desta

forma, os autores citam estudos de revisão sobre o tema que apoiam a utilização destas

terapias. Estes autores ainda referem que os guias clínicos sobre a demência mais

divulgados incluem estas opções terapêuticas. De forma a suportar a utilidade destas

terapias, os autores fundamentam-nas no conceito de neuroplasticidade, que consiste na

resposta do cérebro para se adaptar a novas situações para restabelecer o equilíbrio

alterado. Propõem, assim, que, como o cérebro tem neuroplasticidade e capacidade

adaptativa (mesmo quando deteriorado), as terapias podem revelar-se benéficas para

retardar a progressão e até, em alguns casos, para melhorar os sintomas cognitivos das

demências. Ressalvam, no entanto, que nas fases muito avançadas de doença, a capacidade

de neuroplasticidade pode estar perdida, devido à perda de grande quantidade de massa

neuronal e de ligações sinápticas, bem como ao bloqueio de neurotransmissores. Outro

aspecto que suporta a utilidade destas terapias, apresentado pelos autores, é o conceito de

reserva cerebral, ou seja, o facto de o cérebro não ser utilizado a 100%, pelo que as áreas

não utilizadas e não afectadas podem compensar as áreas deterioradas, se forem

fomentadas. Os autores defendem que a estimulação cognitiva não tem como único

objectivo a recuperação, mas também a preservação das funções ainda não deterioradas. E

fazem referência a estudos que concluem que a estimulação sistemática e persistente reduz

o risco de demência e que as pessoas que têm mais actividade cognitiva estão menos

vulneráveis às demências. Para além destes aspectos, os autores fazem referência a estudos

que verificam que as melhorias conseguidas com estas terapias se conseguem manter por

um período de templo amplo. Em suma, estes autores defendem as técnicas de estimulação
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cognitiva como técnicas de reabilitação e de prevenção das demências, ainda que

necessitem de ser mais estudadas.

Em relação à aplicação da estimulação cognitiva, Franco-Martín e Orihuela-

Villameriel (2006) também fazem as suas recomendações, que vão bastante de encontro às

realizadas por Geurreiro (2005b), a saber:

 Deve partir de uma avaliação e diagnóstico precisos;

 Deve combinar o treino de exercícios básicos com o treino de actividades

instrumentais, para possibilitar a generalização dos ganhos;

 Deve ser continuada, sistematizada, reforçadora e estimuladora para o paciente,

evitando a rotina e a reiteração;

 Devem ser significativas para os doentes;

 Devem abranger a estimulação de outras funções, para além das mnésicas,

especialmente das capacidades de atenção-concentração, cujo treino aumenta a

eficácia da estimulação das outras funções;

 Deve incidir sobretudo sobre as funções que estão conservadas;

 Deve ser combinada com terapia farmacológica;

 Deve ser prolongada no tempo.

Os autores sugerem que uma forma económica de utilizar estas técnicas é recorrendo

às novas tecnologias, mencionando como exemplo o programa Gradior, que foi

desenvolvido pela sua própria equipa (que é apresentado em maior detalhe no ponto 2 do

Cap.2). Para além do aspecto económico, os autores enumeram outras vantagens deste tipo

de programas, como chegar a pessoas distantes, necessitar de menor tempo do terapeuta e

tornar ilimitado o número de sessões. Conforme também mencionamos no Capitulo 2, este

programa tem-se mostrado adequado a esta população, mostrando bons resultados. Existem

outros programas similares, que serão referidos no capítulo seguinte.

Gostávamos de fazer referência a um estudo sobre os efeitos das intervenções de

treino cognitivo, que parece dar resposta à necessidade de suplantar vários problemas

metodológicos que se encontravam nos estudos desta área (conforme aludimos

anteriormente), ainda que continuem a ser necessários mais estudos. O estudo de Ball et al.

(2008) consistiu num estudo controlado, aleatorizado, duplamente cego, que seguiu uma

amostra de 2832 pessoas, dos 65 aos 94 anos, durante um período médio de 2 anos. A
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amostra foi distribuída aleatoriamente por 4 grupos, um grupo sujeito a treino de memória

(n=711), outro a exercícios de raciocínio (n=705) e outro a exercícios com vista à

estimulação da velocidade de processamento (n=712), existindo outra parte da amostra

(n=704) que não foi sujeito a qualquer tipo de intervenção. Os resultados obtidos revelaram

que as intervenções implementadas melhoraram as capacidades cognitivas a que se

dirigiram e que esses efeitos permaneciam durante pelo menos 2 anos, fornecendo suporte

à efectividade e durabilidade destas estratégias de intervenção. Outros estudos anteriores já

apontavam no mesmo sentido (e.g. Knapp et al., 2006) e alguns até apresentam resultados

mais favoráveis do que alguns ensaios clínicos de tratamentos farmacológicos (Spector et

al., 2003).

De acordo com os autores que defendem a implementação da estimulação cognitiva,

encontra-se também Barreto (2007), que defende que “uma vida activa leva a uma melhor

vida”, ou seja, defende que a prevenção das disfunções cognitivas passa pela adaptação de

uma vida activa, rica em estimulação física, social e intelectual. Esta defesa assenta no

conceito de reserva cognitiva, que se refere à capacidade de resiliência face às lesões

cerebrais e que sugere que os estilos de vida mais estimulantes aumentam a reserva

cognitiva, tornando os indivíduos mais resilientes (como se ilustra na figura abaixo).

Figura 13. Progressão das funções cognitivas ao longo da vida normal e patológica e

efeitos das terapias farmacológicas e não farmacológicas (Barreto, 2007).
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Diversos autores partilham da defesa da ideia que a estimulação cognitiva e física

constitui um factor de prevenção no declínio cognitivo e de disfunções cognitivas

associadas ao envelhecimento (e.g. Vaz-Serra, 2006). A partilha desta ideia é

fundamentada pela existência de estudos que a comprovam. O estudo de Wilson et al.

(2007) é um dos estudos que consideramos ser um bom exemplo disso. Nesse estudo

testou-se se a frequência de participação em actividades cognitivamente estimulantes

estava associada a um risco reduzido de desenvolvimento de Demência de Alzheimer,

numa amostra de 801 pessoas, seguidas durante uma média de tempo de 4 anos e meio. As

actividades que foram consideradas como estimulantes cognitivamente, foram actividades

comuns que envolvem, como componente central, o processamento de informação. Foi,

assim, avaliada a frequência de 7 actividades comuns diferentes: ver televisão, ouvir rádio,

ler jornais, ler revistas, ler livros, jogar jogos (cartas, damas, palavras cruzadas ou

similares) e ir a museus. Os resultados obtidos levaram os autores a concluir que a

participação frequente em actividades estimulantes cognitivamente está associada a um

risco reduzido de desenvolvimento de Demência de Alzheimer. Estudos anteriores já

defendiam que a estimulação cognitiva podia preservar o funcionamento cognitivo nos

idosos, de que é exemplo o estudo de Wang, Karp, Winblad & Fratiglioni (2002), que

também conclui que a interacção social possui o mesmo efeito protector.

De forma a concluir o debate das medidas terapêuticas a adoptar em resposta aos

processos demenciais nos idosos, referimos que existe bastante consenso acerca da ideia

que as intervenções com vista ao aumento da Qualidade de Vida em doentes com

Demência devem começar por focar as perturbações comórbidas e os défices sensoriais

(Hermann, 2001), nos quais as terapias não farmacológicas parecem revelar-se bastante

úteis.

E de forma a concluir o debate das medidas terapêuticas nos idosos, gostaríamos de

fazer referência ao “outro lado da terapia”, que foi salientado por Santos e Paúl (2006), ao

defenderem a humanização dos cuidados de saúde, com vista ao aumento da qualidade de

vida da pessoa idosa. A humanização a que estes autores fazem referência passa por

facilitar às pessoas mais velhas o acesso à interacção social, à cultura e ao lazer

(especialmente àqueles que vivem sós ou que possuem um baixo nível de independência).

Para estes autores, o reconhecimento da importância do papel das actividades de lazer é

fundamental, pois estas aumentam a sensação/percepção de competência e a auto-estima e
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promovem a qualidade de vida da pessoa idosa. Uma actividade que se encontra

relativamente bem estudada e estabelecida diz respeito à actividade de ouvir música. Esta

actividade já é sugerida como uma intervenção alternativa eficaz em sintomas

comportamentais e tem a vantagem de não exigir muitos recursos nem muito tempo dos

técnicos. Outra actividade que também tem sido estudada é o exercício físico, conforme já

referimos. No entanto, à excepção destas actividades, “persiste a lacuna teórica (e de

investigação) sobre o tipo de actividades que são importantes para a satisfação de vida e

bem-estar” destas pessoas (p. 169). É, assim, que estes autores deixam um estímulo à

investigação nesta área. São realmente muito poucos os estudos feitos nesta área. Um dos

poucos estudos que se debruçou sobre o estudo do efeito terapêutico de uma actividade de

lazer foi o de Sobel (2001). Este estudo obteve resultados que mostraram que uma

actividade de lazer simples, como o Bingo, consegue melhorar a performance cognitiva de

doentes com Demência de Alzheimer. Existem outros estudos que têm estudado o efeito de

protocolos de intervenção que complementam as intervenções de suporte psicológico com

actividades de lazer (e.g. Farina et al., 2007). Estes estudos também têm encontrado

resultados que sugerem eficácia terapêutica, e consequentemente, que enfatizam a

importância das actividades de lazer.
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Capítulo 2 - As Tecnologias da Comunicação e da Informação e

os Idosos

Apesar de existir um enorme desenvolvimento a nível das Tecnologias da

Informação e da Comunicação (TIC) e consequentemente uma crescente universalidade

destas tecnologias, ainda assistimos actualmente a um estereótipo relativamente

generalizado relativo à falta de receptividade e à inaptidão da população idosa

relativamente à utilização destas tecnologias. Este estereótipo, que podemos designar de

techno-ageism (já que se trata, na nossa opinião, de uma extensão do fenómeno de

ageism19), é provavelmente uma das razões que explica a lacuna de investigação nesta área

em Portugal. A nível internacional esta área tem, no entanto, gerado interesse científico

desde a década de 80 e as informações geradas parecem indicar que esta se trata de uma

área suficientemente profícua para que seja objecto de maior estudo científico na

população Portuguesa. Vamos, assim, primeiramente debruçar-nos sobre estes estudos

internacionais, fazendo referência também à pouca informação que se conhece em Portugal

sobre a relação dos Idosos com as TIC. Posteriormente abordaremos especificamente as

aplicações terapêuticas das TIC que têm sido desenvolvidas para idosos. E, por último,

seremos ainda mais específicos, explicitando os conhecimentos que existem acerca de um

instrumento de TIC particular, que é central neste trabalho, os videojogos ou jogos de

computador20, enquanto potenciais instrumentos de estimulação cognitiva e de aumento da

auto-estima e da qualidade de vida de idosos.

19 Para uma explicação do conceito, ver Capitulo 1, ponto 2.
20 Os termos videojogos e jogos de computador vão ser utilizados indiscriminadamente neste trabalho e
referem-se a actividades de entretenimento computorizadas.
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1. Os Idosos e a Utilização das Tecnologias da Comunicação e da
Informação

O estereótipo de que os idosos são resistentes à utilização das TIC tem vindo a ser

posto em questão desde os anos 80, com estudos como o de Ansley e Erber (1988) e, mais

recentemente, o de McMellon e Schiffman (2002) que têm vindo a verificar que esta

população é receptiva à utilização destas tecnologias. Os estudos que têm vindo a estudar

esta questão atestam que esta população, para além de demonstrar interesse na utilização

destas tecnologias, está apta a utilizá-las, ainda que se verifique que o género masculino as

utiliza durante períodos de tempo mais longos (e.g. Sherer, 1997) e ainda que sejam mais

lentos do que os mais jovens no processo de aprendizagem das competências necessárias a

esta utilização (Tompowrski, 2003), ou necessitem de mais tempo de treino e assistência

durante o treino (Charness, Kelley, Bosman & Mottram, 2001). Purdie e Boulton-Lewis

(2003) verificaram, por exemplo, que a necessidade de aprender a utilizar novas

tecnologias é uma área considerada importante de aprendizagens novas para cerca de 50%

de uma amostra de idosos americanos dos 70 aos 82 anos. No entanto, os mesmos autores,

verificaram que quando se confrontam os sujeitos com outras áreas de necessidades, como

a saúde e o transporte, a necessidade de aprendizagem tecnológica perde naturalmente

destaque.

Alguns estudos fazem referência à pouca auto-confiança desta população nas suas

capacidades para utilizar estas tecnologias, bem como, à ansiedade de execução

consequente (e.g. Czaja, 2006). No entanto, existem estudos que verificam que esta

população consegue aprender a utilizá-las, conforme já tivemos oportunidade de referir. A

falta de auto-confiança e ansiedade parece, então, consistir numa consequência do

fenómeno de Ageism e, mais especificamente, do Techno-ageism, já que parece não ser

fundamentada por dificuldades reais desta população. O que vai de encontro ao que é

defendido também por outros autores, como Sixmith & Sixmith (1993), apesar de

existirem autores que consideram que a idade realmente influencia a adopção das TIC e a

sua utilização continuada (Morris & Venkatesh, 2000).

Para além de a literatura referir que a população idosa é receptiva à utilização destas

tecnologias e que é capaz de as utilizar, existem também diversos estudos que defendem

que estas lhe podem trazer diversos benefícios. Muitos destes estudos fazem referência aos

benefícios a nível do apoio social (e.g. Wright, 2000), mas também a outros benefícios
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como: a melhoria geral do estado mental, o reforço do auto-conceito, da auto-realização e

da auto-estima (Ryan & Heaven, 1986); o aumento da qualidade de vida (McConatha,

MacConatha & Demigny, 1994; Leung & Lee, 2005); a melhoria das funções cognitivas e

da depressão e o aumento do funcionamento diário (Whyte & Marlow, 1999); a diminuição

do sentimento de solidão (White et al., 1999, 2002), o aumento da auto-confiança

(Kokkema & Knispscheer, 2007) e a diminuição da percepção de stress (Wright, 2000).

Destacamos que vários estudos têm vindo a dar suporte à melhoria das funções cognitivas

dos idosos através da utilização de computadores (e. g. Bond, Wolf-Wilets, Fiedler & Burr,

2001).

É inquestionável que a Internet representa um dos maiores veículos de informação e

comunicação actuais, senão o maior, o que faz com que forneça a possibilidade, a quem a

utiliza, de ter acesso a várias áreas de informação de interesse, e especificamente do

interesse da população idosa, como a saúde, a comunidade e os serviços (de compras, de

serviços bancários e de educação, por exemplo), o que pode contribuir para a

independência destes indivíduos. A utilização da Internet pode, pela mesma razão,

possibilitar o contacto com familiares e amigos, o que pode contribuir para a diminuição

do isolamento a que uma grande parte desta população está sujeita (Ver Cap.1, ponto 2) e,

consequentemente, para o aumento da qualidade de vida desta população, pois para os

indivíduos desta faixa etária o apoio social é uma importante fonte de qualidade de vida

(Ver Cap.1, ponto 4.3). Os computadores, por si só, podem também contribuir para a

existência de actividades recreativas que podem não estar acessíveis de outra forma. Estas

oportunidades fornecidas pela Internet e pelos computadores podem revelar-se

especialmente frutíferas para alguns indivíduos desta faixa etária, por exemplo para

aqueles que apresentam uma mobilidade reduzida e que, por isso, têm de permanecer em

casa, sem poder participar em actividades de forma presencial e também para aqueles que

se sentem muito sós, devido às perdas de pessoas significativas que foram sofrendo ao

longo da vida e à indisponibilidade crescente dos que são mais novos. Dickinson e Gregor

(2006), contudo, defendem que não existe suporte empírico para defender que a utilização

das TIC tem impacto positivo na qualidade de vida dos idosos, que existem outras

variáveis, como a atenção recebida durante o treino, a contaminar as conclusões dos
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estudos que têm tirado essa conclusão, sendo necessários mais estudos bem estruturados

nesta área.

Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística (2007) a população idosa

tem vindo a utilizar cada vez mais as TIC. Segundo as estimativas desta entidade, em 2006,

4,4% dos indivíduos dos 65 aos 74 anos de idade utilizavam o computador, o que

representa um aumento em relação a 2002, em que se verificou que a proporção de idosos

que fazia esta utilização se cingia a 2,6%, o que demonstra uma tendência de utilização

crescente. A utilização da Internet é menos prevalente, representando 3% dos indivíduos

desse grupo etário em 2006, mas representa também um aumento comparativamente a

2002, em que abrangia 1,3% desta população. Estas proporções são, contudo, muito

inferiores à proporção de indivíduos de outras faixas etárias. Os indivíduos dos 16 aos 24

anos são os que mais utilizam computadores, apresentando uma proporção de 82% de

indivíduos, verificando-se uma diminuição de utilização com o aumento da idade, a saber:

63,2% dos indivíduos dos 25 aos 34 anos; 44,4% dos 35 aos 44 anos; 32,1% dos 45 aos 54

anos e 16,7% dos 55 aos 64 anos. O mesmo se verifica relativamente à utilização da

Internet: 75,2%, 53,9%, 36,3%, 24% e 12,1%, respectivamente.

O padrão de menor utilização das TIC por parte da população idosa também se

observa no resto da Europa e nos Estados Unidos da América, conforme se pode constatar

nos gráficos inseridos abaixo. Ainda que esta utilização também tenha vindo a aumentar

nestes continentes, conforme se conclui com a leitura dos dois últimos gráficos. É de

observar também que a utilização feita pela população idosa Portuguesa se encontra abaixo

da média de utilização desta faixa etária nos dois continentes referidos, 4,4% contra a

média de cerca de 10% na Europa e 30% nos EUA, o que pode estar relacionado com a

maior proporção de idosos portugueses sem escolaridade ou com pouca escolaridade. Esta

diminuição de utilização das TIC com a idade é relativamente consensual na literatura,

admitindo-se que a idade continua a ser determinante na acessibilidade às TIC (e.g.

Selwyn, Gorard, Furlong & Madden, 2003). Isso pode dever-se a vários factores, como o

custo dos equipamentos (White & Weatherall, 2000), a falta de acesso a cursos de treino

informático, ao facto de esta população já se encontrar fora do mundo do trabalho e da

educação quando se começaram a vulgarizar estas tecnologias nestes contextos, mas
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também, e especialmente, à falta de adequação do design de sistemas às necessidades e

especificidades desta população (Keates & Clarkson, 2003). Smither e Braun (1994)

enumeram até algumas propriedades que são essenciais para tornarem as TIC acessíveis a

esta população e que raramente são tidas em consideração, como o tamanho da

visualização, presença de sinais auditivos e de interacções de actualização de memória,

menus fáceis de utilizar, sinais de ajuda adequados, entre outros. Encontramos, assim,

vários autores que têm reunido informação para se promover o aumento da inclusão digital

da população idosa, quer através da criação de orientações para a adaptação do design de

sistemas a esta população (Czaja & Lee, 2007), quer através do fornecimento de

orientações especificas para o treino destes utilizadores para utilização de computadores

(Chaffin & Harlow, 2005).

Figura 14. Utilização de Computadores e de Internet em 2004 na Europa-25

(Demunter, 2005)

Figura 15. Utilização da Internet por ano e idade nos EUA, em 2003

(Czaja & Lee, 2007)
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Figura 16 – Proporção de Indivíduos Europeus que utilizam a Internet,

por grupo de idades (média de 12 países que dispunham desta informação:

DK, DE, EL, ES, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e UK). (Demunter, 2005)

Na Europa tem-se ainda constatado que esta utilização está também dependente do

grau de educação e da zona de residência dos indivíduos, mostrando-se mais generalizada

nos graus educativos mais elevados e nas zonas mais populadas, o que também vai de

encontro aos estudo de Selwyn, Gorard, Furlong e Madden (2003), que observou que a

utilização de TIC está muito estruturada por factores sócio-demográficos, como a idade, o

género, o estado civil e o nível educacional.

Conforme mostra o primeiro gráfico, referente à utilização das TIC na Europa, os

homens utilizam mais estas tecnologias do que as mulheres. Apesar de não dispormos de

quaisquer dados em Portugal que nos possam fornecer informação relativa a esta diferença

de utilização, é possível que esta tendência também seja comum.

Os dados indicam que apesar de se registar um aumento da inclusão digital da

população idosa nos últimos anos, é necessário investir-se mais nesse sentido, conforme

defendem outros autores, como Selwyn, Gorard, Furlong e Madden (2003), que

acrescentam ainda que é necessário aumentar a relevância das TIC para a população idosa.

Também a Comissão Europeia (2006) tem apontado no mesmo sentido, defendendo que

esta é uma das sete áreas chave de desafios para que a Europa assegure um lugar de

liderança mundial nas Tecnologias de Informação e Comunicação, apelando, desta forma,

à modificação das TIC para que estas se tornem mais facilmente utilizáveis,
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personalizadas, acessíveis e, portanto, mais promotoras da inclusão digital, particularmente

dos idosos, devendo fornecer-lhes ferramentas de suporte para a saúde, bem-estar e

mobilidade. Em Portugal também existem reflexos desta necessidade de inclusão digital

dos mais velhos, como denota o projecto “Net sobre Rodas”, inserido no projecto mais

abrangente “Entre Douro e Vouga Digital”, por exemplo. Este projecto tem como objectivo

o combate à info-exclusão e consiste em levar as TIC ao encontro da população através de

duas carrinhas equipadas com computadores portáteis ligados à Internet. A visita a

instituições de apoio à 3ª idade faz parte das rotas deste projecto e as reacções dos idosos

reflectem interesse e vontade de aprender tudo o que for possível acerca das TIC. Uma

afirmação de uma utente deste serviço reflecte bem estas reacções, comentou ela: “É como

ver o mar pela primeira vez” (Santana, 2007). Outro reflexo do aumento da consciência

desta necessidade consistiu na instalação de um centro de investigação no Porto da

empresa multinacional Fraunhofer, que, com a colaboração de empresas nacionais como a

EDP, a Sonae e a PT, estão a apostar no desenvolvimento de TIC para pessoas com

necessidades especiais, entre os quais os idosos (Freitas, 2007). A crescente

gerontecnologia também tem sido claramente mais focada pelos Media Portugueses, que o

referem como uma mudança ligada ao conceito de envelhecimento activo (Marujo, 2007).
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2. Utilização das Tecnologias da Comunicação e da Informação na
Intervenção Cognitiva em Idosos

Conforme tivemos oportunidade de referir anteriormente, alguns estudos defendem

que a utilização das TIC, em geral, são benéficas cognitivamente para os idosos. Neste

ponto, ao invés de tratarmos das TIC em geral, vamos dedicar-nos às TIC que foram

desenvolvidas com objectivos terapêuticos e, especificamente, cognitivos.

Uma das aplicações terapêuticas das TIC que é utilizada com idosos é a Tecnologia

de Assistência ou de Ajuda (Assistive Technology). Destas tecnologias, algumas são

designadas para a assistência cognitiva, denominando-se de próteses/órtoses cognitivas.

Estas tecnologias são definidas como estratégias compensatórias que alteram o ambiente

do paciente e têm em vista a funcionalidade das competências individuais, auxiliando na

execução das actividades necessárias ao funcionamento diário. Estas tecnologias podem

ser de diversos tipos: tecnologias para défices de comunicação; tecnologias educativas (que

ensinam a ler, a escrever ou outras competências); tecnologias reparadoras; tecnologias

para o planeamento e a resolução de problemas; tecnologias compensatórias para o

processamento sensorial e tecnologias para défices de memórias e de funções executivas

(LoPresti, Mihailidis & Kirsch, 2004). As que destas estão mais relacionadas com este

trabalho são as tecnologias reparadoras (de neuro-reabilitação, ou de activação neuronal),

que têm recentemente sofrido desenvolvimentos promissores. As tecnologias mais aptas a

conseguirem alcançar a função reparadora são aquelas que promovem o desempenho

repetitivo, sistemático e controlado das actividades funcionais que requerem o uso

intensivo das competências cognitivas que se pretendem reabilitar. Ou seja, as tecnologias

potencialmente terapêuticas são aquelas que se pensa que promovem a activação das áreas

danificadas ou de outras áreas que comunicam presumivelmente com estas.

A utilização das TIC na reabilitação cognitiva vai além da utilização das tecnologias

de assistência ou de ajuda, são disso exemplo os programas computorizados de

estimulação cognitiva. Os programas mais conhecidos são o programa RehaCom e o

programa Gradior. Estes programas possuem tarefas muito semelhantes às tarefas

englobadas em muitos Videojogos, ainda que estas sejam mais sistematizadas e sejam

manipuladas de acordo com as áreas cognitivas a estimular.
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Conforme foi sintetizado no estudo de Maia, Gaspar, Azevedo, Loureiro e Fernandes

da Silva (2004), o programa RehaCom é utilizado actualmente em mais de 700 centros de

reabilitação neuropsicológica e privilegia o treino de actividades cognitivas como a

atenção e concentração; a vigilância; a memória; o raciocínio lógico; a coordenação visuo-

motora; o tempo de reacção / alerta; a resolução de problemas e o desenvolvimento de

estratégias. As tarefas incluem tarefas como as seguintes: seleccionar um objecto que

difere de um objecto padrão em vários detalhes num conjunto de objectos; a identificação

da posição de um cartão com determinada imagem que foi visualizada somente durante o

período de memorização (de por exemplo, um leão, uma flor ou de figuras geométricas);

indicar um estímulo, dentro de uma matriz de estímulos visuais, que corresponde

exactamente a um estímulo padrão apresentado. No estudo já supracitado sobre este

programa, concluiu-se que “as tecnologias de reabilitação cognitiva constituiem uma

abordagem que permite diversificadas possibilidades para o desenvolvimento de novos

protocolos de avaliação e de intervenção, bem como ultrapassar algumas limitações

verificadas com meios mais tradicionais” (Maia, Gaspar, Azevedo, Loureiro & Fernandes

da Silva, 2004, p. 101 e 102).

O programa Gradior, por sua vez, consiste num sistema multimédia de avaliação e

reabilitação neuropsicológica estruturada que permite a realização de um programa de

entretenimento e recuperação de funções cognitivas superiores como a atenção, a

percepção, o cálculo, a linguagem e a memória (Martín, Villameriel, Aguado, Díez &

Jimenez, 2000). Estes autores afirmam ter comprovado a eficácia deste programa num

estudo clínico, no Hospital Provincial Rodrigues Chamorro de Zamora, e consideram-no

um instrumento original para a melhoria da capacidade cerebral e cognitiva de idosos,

especialmente dos demenciados (Martin, Villameriel, Aguado & Porto, 1999).

Estudos realizados com outros programas computorizados de treino cognitivo, menos

conhecidos, têm apresentado resultados igualmente indicadores de melhoria das funções

cognitivas de idosos. O estudo de Günter, Shäfer, Holzner e Kemmler (2003) é um dos

exemplos desses estudos. Neste estudo, foi aplicado o programa “Cognition I” durante 14

semanas a 19 idosos de idades compreendidas entre os 75 e os 91 anos. O programa

“Cognition I” foi desenvolvido em 1992 com o intuito de aumentar a atenção, a

coordenação visuo-motora, o tempo de reacção, a vigilância, a memória, a linguagem e o
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conhecimento geral, através de exercícios de anagramas, tarefas de sucessões, de leitura, de

aritmética e de visualização espacial. Os resultados obtidos com a implementação deste

treino indicam que se conseguiu melhorias na memória de trabalho, na velocidade de

processamento e na aprendizagem, o que levou os autores a concluir que os programa de

treino cognitivo computorizados podem ser utilizados com pessoas idosas com vista a

obter melhorias a longo prazo em aspectos importantes da inteligência fluida e que, por

isso, os computadores devem ser implementados mais extensivamente na prevenção e

tratamento dos défices cognitivos dos idosos.

Um programa ainda mais relacionado com os instrumentos em estudo neste trabalho

foi apresentado no Society for Neuroscience Meeting em 2005, que consistia num

programa de treino cognitivo semelhante a um jogo de computador e os resultados

preliminares apresentados, sugeriam que este conseguia melhorar a memória e a

capacidade de atenção em idosos (Miller, 2005).

Conforme se pode depreender, através desta sintética apresentação de aplicações

existentes actualmente, as TIC têm vindo a afirmar-se como um caminho prometedor na

intervenção cognitiva.
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3. Aplicação de Videojogos a Idosos

Conforme já foi exposto existe suporte cientifico que indica que a utilização das

TIC em geral podem trazer diferentes benefícios psicossociais para os idosos,

nomeadamente a melhoria das funções cognitivas, da auto-estima, da auto-confiança e o

aumento do suporte social e da qualidade de vida de idosos. Como os videojogos se tratam

de uma tecnologia de informação e comunicação específica, podemos interrogar-nos se

eles possuem as mesmas potencialidades que as TIC em geral.

Sabe-se, aliás, que os idosos têm vindo a procurar cada vez mais os Videojogos e

afirmam que o fazem com o objectivo de conseguir estimular as suas capacidades

cognitivas, tentando evitar incorrer num processo de declínio cognitivo e nas perdas

psicossocias resultantes (Hori & Cussack, 2006; Schiesel, 2007). Vamos procurar dar a

conhecer o que se sabe sobre a aplicação destes instrumentos a esta população, depois de

fazer uma sintética apresentação destes instrumentos e de debatermos os seus efeitos sobre

os utilizadores.

3.1 Breve Apresentação dos Instrumentos de Videojogos

Os videojogos consistem numa forma de jogo que exige a interacção de um jogador

para dar continuidade ao jogo, em que o termo “video” está relacionado com a existência

de uma imagem num ecrã, onde se reflectem as acções do jogador. Estes jogos necessitam

de um sistema electrónico que sirva de base ao seu funcionamento, a plataforma

(computadores ou consolas), e de instrumentos para interagir com o jogo, as interfaces

tangíveis ou controladores do jogo (que, no computador, correspondem vulgarmente ao

teclado e ao rato). Actualmente este tipo de jogo já emite outros tipos de feedback, para

além do visual, como os sinais sonoros e a vibração.

Existem vários géneros de Videojogos, sendo que as categorizações atendem a

diferentes factores, como o método de jogo, o tipo de objectivos, o tipo de conteúdo e o

objectivo da sua criação, entre outros. Quanto ao objectivo da criação, os videojogos

podem ser subdivididos nas seguintes categorias: jogos de entretenimento, jogos

educativos e jogos publicitários, por exemplo. Para além destas categorias, existem ainda

aquelas que reúnem vários tipos de jogos num outro tipo mais abrangente. São exemplo

disso os jogos multi-player, que são de variados tipos mas têm em comum o facto de serem
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jogados em rede por múltiplos jogadores, ou seja, exigem uma ligação à Internet para que

várias pessoas joguem o mesmo jogo e interajam entre si. Outro tipo mais abrangente dos

Videojogos são os Serious Games, que têm outros objectivos, para além do entretenimento

em si mesmo, que podem estar relacionados com a educação, com a saúde ou outras áreas,

mas que geram o mesmo sentimento de jogo que os que são criados só para fins de

entretenimento, pelo que são considerados uma mistura de Entretenimento (Entertainment)

e de Educação (Education), ou seja, de Edutertenimento (Edutainment). Este tipo de jogos

consistem muitas vezes em simuladores que parecem jogos, mas que correspondem a

eventos que não são de jogo mas, antes, a eventos reais, como operações militares,

transacções económicas ou intervenções médicas, por exemplo. Um exemplo de Serious

Game é o America’s Army, que foi financiado pelo governo dos Estados Unidos da

América e desenvolvido pelo Instituto da Escola Naval Pós Graduada. De forma a

elucidar os diferentes tipos de jogos que existem, desenvolvemos uma categorização que

tenta ser sintética e elucidativa, baseada em diferentes tipologias já existentes, mais

complexas, como as constantes em Wolf (2005), Laird e Lent (2005), Apperley (2006) e

IGDA (2006).

Tabela 4 - Géneros de Videojogos

Géneros de Videojogos

Action Games / Jogos
de Acção

Envolvem o controle de um personagem humano no ambiente
virtual, geralmente a correr sofregamente e a usar da força física
para salvar o mundo das forças de um malvado. Trata-se do tipo de
jogo mais popular e conhecido. Pode estabelecer-se um paralelismo
com os filmes de Acção.

Adventure Games /
Jogos de Aventura

Focam-se na exploração / investigação dos ambientes virtuais, na
resolução de quebra-cabeças, na interacção com os personagens e
na narrativa do jogo. Nestes jogos, os jogadores têm de resolver
quebras-cabeças e interagir com os outros personagens enquanto
progridem na aventura, que é determinada, em parte, pelas acções
do jogador.

Casual Games /

Jogos Casuais

São jogos vocacionados para um vasto número de pessoas, pois
possuem regras ou técnicas de jogo simples e um baixo nível de
estratégia, o que os torna fáceis de aprender e passíveis de utilizar
como passatempo (“para distrair ou relaxar”). Não exigem, assim,
competências especiais ou muito tempo de aprendizagem. São
jogos que envolvem etapas que se alcançam num período de tempo
curto, ao contrário da maioria dos outros jogos.

Role-Playing Games A maioria coloca o jogador no papel de aventureiros, especialistas
num conjunto de competências (de magia ou de combate), dos
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quais dependem para se irem processando uma história. Durante a
evolução do jogo, os personagens perseguem desafios, coleccionam
e vendem itens, lutam com monstros e vão aperfeiçoando as suas
competências (de força, magia ou rapidez). Tudo isto num mundo
virtual extenso.

Simulation Games /
Jogos de Simulação

Estes jogos dão ao jogador um control, semelhante ao de um Deus,
sobre o mundo simulado. Assim, o jogador pode modificar o
ambiente e os seus habitantes e o objectivo é observar os efeitos
das decisões tomadas.

Strategy Games /
Jogos de Estratégia

São jogos que requerem um raciocínio cuidadoso, talentoso e
planeado com vista ao alcance da vitória. As competências de
tomadas de decisão dos jogadores são, assim, extremamente
relevantes no resultado alcançado no jogo. O xadrez é dos jogos de
estratégia mais conhecidos e mais jogados.

Sport Games / Jogos
Desportivos

Existem jogos de todas as modalidades desportivas que se possam
imaginar. Muitos dos jogos de desportos individuais retratam
situações de corrida. Os jogos colectivos retratam o jogo humano
com uma combinação de treinador e jogador em desportos
populares.

Como se pode constatar na síntese apresentada nesta tabela, o género de

Videojogos que requer menos conhecimentos e competências para serem utilizados são os

Jogos Casuais / Casual Games, por serem os que possuem as regras mais fáceis e rápidas

de aprender. Daí serem os mais vocacionados para utilizadores que não têm muitos

conhecimentos informáticos e/ou que não estão habituados a utilizar Videojogos. Estes

jogos são utilizados por uma grande variedade de pessoas, ao contrário de outros jogos que

são utilizados por jogadores mais sistemáticos, como os jogos de acção, em que os

jogadores são geralmente homens dos 18 aos 34 anos (IGDA, 2006). Estes jogos

apresentam, assim, um perfil de jogadores atípico, sendo utilizados por mais mulheres do

que homens e por jogadores com idades geralmente compreendidas entre os 35 e os 65

anos de idade (IGDA, 2006).

É esta a tipologia de Videojogos que vai ser prioritariamente foco da nossa atenção.

Após esta breve apresentação do conceito de Videojogos, focar-nos-emos, então,

nos efeitos que estes instrumentos podem ter nos seus utilizadores. Referir-nos-emos

primeiramente aos efeitos negativos, para depois nos determos dos efeitos positivos, que,

apesar de terem recebido até ao momento menos atenção científica, têm recebido maior

suporte científico que os primeiros.
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3.2 Possíveis Efeitos Negativos dos Videojogos

Os Videojogos revelam-se de elevado interesse científico actualmente. Tal deve-se

essencialmente ao facto de estes constituírem uma actividade lúdica favorita em várias

culturas, de forma a “absorver tempo e esforço numa extensão nunca antes vista” (Prensky,

2005, p. 98). Verifica-se, desta forma, que existe um crescente número de trabalhos

científicos que se dedicam ao estudo deste fenómeno sob múltiplas perspectivas. Contudo,

estes estudos estão maioritariamente voltados ao escrutínio dos seus possíveis efeitos

negativos, especialmente para a possibilidade de se tratarem de potenciadores de

violência/agressividade e de dependência. São também estes aspectos destes instrumentos

que são foco de maior atenção dos media.

Não discutiremos de forma aprofundada as questões relacionadas com a

dependência ou violência provocada pelos Videojogos, já que os Jogos Casuais não têm

conteúdos violentos e são utilizados só ocasionalmente pelos seus utilizadores, referindo-se

ambas as questões predominantemente aos jogos de acção. Para além disso, não são

conhecidos estudos que refiram casos de dependência ou agressividade em idosos

utilizadores de videojogos, apesar de existir um número crescente de jogadores desta faixa

etária (conforme já tivemos oportunidade de referir). Referimos, então, apenas que as

revisões realizadas sobre os efeitos desta actividade não têm encontrado suporte para a

hipótese de que os Videojogos estão relacionados com agressividade. Uma revisão muito

sistemática foi a realizada por Lager e Bremberg (2005), que verificaram que os estudos

que existem sobre o efeito da agressividade são de qualidade diversa, e somente os estudos

que não preencheram todos os critérios de qualidade é que afirmam ter encontrado efeitos

de aumento da agressividade. Sendo que o único efeito verificado por dois estudos que

preenchiam os critérios de qualidade, refere-se a que as crianças que utilizam videojogos

violentos escolhem mais vezes brinquedos agressivos. Outra meta-análise, ainda mais

recente, aponta no mesmo sentido, concluindo que não há suporte para associar a

agressividade aos videojogos violentos (Ferguson, 2007). No que diz respeito à

dependência, na revisão sobre o tema de Griffiths e Davies (2005), concluiu-se que esta é

uma área que ainda carece de muita investigação, acrescentando, que se observa uma

tendência para os utilizadores mais excessivos serem do sexo masculino.

Para além destes dois aspectos negativos da utilização de Videojogos, que são os

aspectos negativos que são mais estudados, existem ainda outros menos discutidos, como a
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possibilidade da utilização de videojogos poderem provocar ataques epilépticos em pessoas

sem Epilepsia fotossensível. Apesar de esta hipótese ter sido levantada, estudos como o de

Millett, Fish, Thompson e Johnson (1999) fornecem suporte à conclusão de que os doentes

epilépticos (que não sejam do tipo foto-sensível) não têm um risco acrescido de ter um

ataque convulsivo durante a utilização de videojogos, quando se compara esta actividade a

outras actividades de lazer como ler, fazer exercício ou fazer puzzles, pelo que se pode

depreender que também não o têm as pessoas sem epilepsia.

O sedentarismo que pode ser provocado pelos Videojogos, por levar os utilizadores

a permanecer muito tempo sentados em frente a um monitor, também já foi um aspecto

físico negativo levantado contra estes instrumentos, sendo-lhes até atribuída a culpa dos

casos de obesidade de alguns jogadores excessivos. Consideramos que este aspecto

negativo só se pode ter em conta no caso de utilizadores excessivos, que, conforme já

mencionámos, não diz respeito à população que se encontra em estudo. Para além disso, é

de referir que este aspecto negativo tem sido muito bem ultrapassado pela indústria de

Videojogos, que tem vindo a implementar formas de interacção físicas que contrariam

qualquer tendência de sedentarismo. São disso exemplo as consolas como a Wii da

Nintendo, que possui um controlador de jogo que envolve a execução de movimentos de

motricidade ampla, ao contrário do que acontece com a manipulação das teclas ou botões

tradicionais. Para que se possa ter uma ideia do tipo de movimentos que esta consola

engloba, inserimos uma figura (Ver Fig. 17) em que podemos visualizar um idoso a jogar

um jogo de Bowling com um controlador da Wii na mão direita. Outros jogos, de consolas

menos recentes, também já apresentam respostas a esta critica, como é o caso do jogo

Guitar Hero, em que o controlador do jogo é uma guitarra que se liga à consola Play

Station 2. A acrescentar a estas evoluções, referimos também que na revisão realizada por

Lager e Bremberg (2005) se verificou que os estudos longitudinais, que estudaram a

relação entre a utilização de Videojogos e a Obesidade, não verificaram que exista

associação entre as duas variáveis.
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Figura 17. Fotografia de um idoso a jogar

um jogo de Bowling na Consola Wii.

Fonte: http://wiinintendo.net/

Uma limitação que também era geralmente apontada aos Videojogos consistia no

facto de estes não permitirem o contacto com outras pessoas durante o jogo, era, até então,

considerado uma forma de jogar/brincar solitária (e.g. Moyles, 1989). Contudo, os estudos

mais actuais, como o de Holmes e Pellegrini (2005), defendem que jogar videojogos

facilita o contacto social e a interacção verbal. Estes autores baseiam-se nos resultados de

diferentes estudos que observaram que os videojogos aumentam o contacto e as interacções

sociais por levarem à troca de conhecimentos acerca dos jogos e dos respectivos

equipamentos, e por, conforme se verificou, serem normalmente utilizados com colegas,

envolvendo a cooperação entre os jogadores. Griffiths, Davies e Chappell (2004) também

notaram que para muitos dos utilizadores de Videojogos, os aspectos sociais são os

factores mais importantes que os levam a jogar. A acrescer a estas informações, encontra-

se a vulgarização dos jogos multi-player (ver ponto 3.1 deste capítulo), que fornecem

oportunidades de interacção com uma enorme quantidade de pessoas que se ligam em rede

para jogar Videojogos.

3.3 Potenciais Benefícios decorrentes da Utilização de Videojogos

Apesar de a maioria dos estudos sobre os efeitos dos videojogos se centrarem em

efeitos negativos, existe também um elevado número de referências na literatura aos

benefícios desta utilização (e.g. Salonius-Pasternak, 2005) e nomeadamente aos benefícios

terapêuticos (e.g. Griffiths, 2005). Vamos abordar estes efeitos.

Os Videojogos podem ser entendidos como uma forma de brincar, de jogar e de

obtenção de prazer. Devido a esta natureza lúdica e recreativa é fácil depreender as suas

potencialidades benéficas. Esta constatação vai para além do senso comum, pois desde há
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muito tempo que o brincar é referido como uma actividade determinante no

desenvolvimento (Vygotsky, 1933), que a actividade de jogar é considerada preponderante

no processo de assimilação (Piaget, 1975) e que as tarefas de mestria e de prazer são

aceites como potentes estratégias psicoterapêuticas, sendo, por isso, englobadas em grande

parte dos protocolos de intervenção psicoterapêutica desde há alguns anos (cf. Hawton,

Salkovskis, Kirk, & Clarck, 1989).

Mais especificamente, a actividade de jogar Videojogos possui como características

requerer concentração, atenção, memória, coordenação, tomadas de decisão e reacções

rápidas (Griffiths, 2005) e ao treinar e fortalecer estas competências, esta actividade é uma

possível estratégia de estimulação cognitiva, como é defendido por alguns autores, de que

são exemplo Larose, Gagnon, Ferland e Pepin (1989) e, mais recentemente, Costa e

Carvalho (2005).

Relativamente aos efeitos cognitivos, Calvert (2005), após uma revisão

bibliográfica sobre os efeitos cognitivos da utilização de Videojogos, concluiu que a

utilização frequente dos mesmos activa indubitavelmente competências cognitivas visuais

e espaciais, que, por sua vez, são necessárias a uma boa realização de várias carreiras

técnicas. O estudo de Rosser et al. (2007) vem confirmar que realmente os videojogos

desenvolvem aptidões que melhoram a performance em carreiras técnicas. Estes autores

estudaram a influência dos Videojogos no treino de cirurgiões e encontraram correlações

significativas entre a utilização de Videojogos e a frequência de utilização destes

instrumentos, com o menor número de erros e a maior rapidez na execução de cirurgias

laparoscópicas. Estudos relativos à performance desportiva também apontam no mesmo

sentido, de melhoria de performance (Fery & Ponserre, 2001), bem como os relativos à

performance militar (Gopher et al., 1994).

A primeira autora que defendeu que os Videojogos poderiam ter efeitos perceptivos

e cognitivos foi Patrícia Greenfield (1984), tendo surgido vários estudos posteriores a

apontar no mesmo sentido. Destes estudos destacamos os estudos de Green e Bavelier

(2003, 2006, 2007), pelo rigor científico com que foram elaborados. Estes autores

concluíram que a utilização de videojogos alteram várias características do sistema visual,

como a resolução espacial e a atenção visual (i.e., a flexibilidade e a eficiência da

distribuição da atenção no espaço e no tempo), revelando que os videojogos aumentam o
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número de objectos que se conseguem apreender e aumentam a tolerância a distâncias mais

curtas entre o objectivo visual e um distractor. Segundo estes autores, as melhoras

encontradas são mediadas por alterações nas competências da Memória Visual a Curto

Prazo, e pode estabelecer-se uma relação de causalidade entre a actividade de jogar

Videojogos e os benefícios visuais e espaciais encontrados. Sugerem, assim, que estas

conclusões sublinham a possibilidade de utilização dos Videojogos na reabilitação de

défices visuais típicos do envelhecimento e de doentes com ambliopia (Green & Bavelier,

2007). Um autor que corrobora que a utilização de Videojogos modifica o processamento

visual a vários níveis é Risenhuber (2004), sugerindo que aumentam os recursos

atencionais. De igual forma, Castel (2005), também verificou este efeito, concluindo que

os utilizadores de Videojogos apresentam padrões mais rápidos de resposta a estímulos em

tarefas de atenção visual.

A melhoria da visualização espacial com Videojogos tem sido suportada por vários

estudos (Dorval & Pepin, 1986; Gagnon, 1985; McClurg & Chaille, 1987; Subrahmanyam

& Greenfield, 1994), contudo, nem todos os estudos encontraram diferenças significativas,

como aconteceu com o estudo de Sims e Mayer (2002), que estudaram o efeito do Jogo

Casual Tetris nas capacidades de rotação mental. Estes autores, apesar de terem encontrado

diferenças significativas de capacidade de rotação mental entre jogadores de Tetris bem

sucedidos e mal sucedidos, não as encontraram entre um grupo de principiantes sujeitos a

treino com o jogo Tetris e os principiantes do grupo de controlo, tendo ambos os grupos

apresentado melhoras nos resultados de rotação mental sem diferenças significativas entre

si.

Também a nível cognitivo, vários estudos têm fornecido suporte à melhoria dos

tempos de reacção alcançada com a utilização de Videojogos, observando-se que os

utilizadores apresentam menos erros e mais rapidez (e.g. Orosy-Fildes & Allan, 1989;

Yuji, 1996; Bialystok, 2006).

Os benefícios a nível da coordenação óculo-manual também têm encontrado

suporte científico (e.g., Griffith, 1983).

Estes efeitos cognitivos têm vindo a receber suporte científico desde a década de

80, altura em que começaram a ser estudados, como confirmam as meta-análises, como a

de Ferguson (2007) e a de Lager e Bremberg (2005), que concluiram claramente que existe
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forte evidência de que os Videojogos têm efeitos positivos nas aptidões visuo-espaciais e

nos tempos de reacção. Os últimos autores, no seguimento desta conclusão, advertem que

as aptidões visuo-espaciais são consideradas umas das mais importantes partes da

inteligência, fazendo parte da maioria dos testes de avaliação de inteligência mais

utilizados. Mais importante ainda é pensar nas vantagens que estas melhorias podem trazer

para o funcionamento diário dos utilizadores de Videojogos, por exemplo, no evitamento

de acidentes.

Devido aos benefícios apresentados anteriormente, os Videojogos já têm sido

aplicados com fins de reabilitação. Griffiths (2005) efectuou uma revisão bastante

detalhada das aplicações terapêuticas que têm sido realizadas destes instrumentos, a saber:

reabilitação cognitiva (em programas de reabilitação de perturbações perceptivas, de

atenção, concentração, memória e dificuldades de linguagem); desenvolvimento de

competências sociais e comunicacionais; intervenção nas perturbações de défice de

impulsividade-atenção; relaxamento; controle da dor, por funcionar como um distractor;

fisioterapia; terapia ocupacional; assistência no estabelecimento de objectivos, na recepção

de feedback e no reforço e manutenção de comportamentos; avaliação de características

individuais, como a auto-estima e o auto-conceito; treino da manutenção da atenção por

longos períodos de tempo e avaliação da performance numa grande variedade de tarefas.

Existem outros estudos que também fazem referência às potencialidades terapêuticas

destes instrumentos (e.g. Margalit, 1987; Green & Bavelier, 2006a; Pasternak-Salonius,

2005).

Outros autores têm-se focado mais no aproveitamento das potencialidades destes

instrumentos a nível educativo. Gee (2003) é um dos autores que dedicou uma obra em

defesa tenaz das potencialidades educativas destes instrumentos. Prensky (2005) é outro

autor que defende que apesar dos Videojogos serem encarados mais frequentemente como

uma actividade de puro entretenimento, é importante entendê-los também como

ferramentas poderosas de aprendizagem. Ainda mais recentemente, o estudo de Freitas

(2006) verificou que a maioria dos alunos e dos tutores, envolvidos no seu estudo,

consideram estas ferramentas valorativas na prática do processo de ensino-aprendizagem.

Estes benefícios de utilização de Videojogos envolvem factores neuronais que

seria importante explorar, conforme também sugerem Green e Bavelier (2006a). Sabe-se
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que durante a utilização de jogos de acção existe um aumento considerável de dopamina no

cérebro, especialmente em áreas que se atribuem ao controlo de recompensas e de

aprendizagem (Koep et al., 1998). Apesar de se desconhecer o papel deste aumento da

dopamina, trabalhos realizados com Ratos sugerem que este possa ser importante na

modificação cerebral após treino perceptivo (Green & Bavelier, 2006a).

Ainda que fique patente a necessidade de maior investigação nesta área, são

notórias as potencialidades dos Videojogos, enquanto instrumentos de estimulação

cognitiva, ferramentas de aprendizagem e estratégias terapêuticas. Estas potencialidades

são bastante compreensíveis, especialmente se atendermos ao paralelismo que existe entre

as tarefas destes instrumentos e as tarefas dos programas computorizados de reabilitação

cognitiva, que foram apresentados anteriormente. Os Videojogos ainda apresentam a

vantagem, em relação a esses programas, de conseguirem desencadear um nível de

interesse e envolvimento mais elevado na tarefa (Zagalo, Torres & Branco, 2005).

Outro efeito positivo diz respeito ao suporte social, que apresentou correlações

positivas com a utilização destes instrumentos no estudo de Leung e Lee (2005) e tem sido

defendido por outros autores, como já referimos atrás. Leung e Lee (2005) também

encontraram correlação positiva com a qualidade de vida, quando esta utilização não é feita

de forma exagerada. Seria interessante que estas potencialidades também fossem sujeitas a

maior estudo científico.

3.4 Estudos sobre a Aplicação de Videojogos a Idosos

Conforme tivemos oportunidade de discutir no primeiro capítulo, existe algum

consenso de que existem algumas capacidades que vão declinando com a idade. Em

paralelo, conforme foi discutido já neste capítulo, as TIC, em geral, e os Videojogos, em

particular, parecem trazer benefícios psicossociais para os seus utilizadores. É neste

contexto que os Videojogos surgem, como possíveis formas de abrandamento, paragem ou

mesmo inversão dos declínios decorrentes da idade e das consequências psicossociais

adversas decorrentes. Existem poucas investigações realizadas a este nível e, em Portugal,

daquilo que podemos apurar, tal aplicação não foi estudada até ao início do nosso trabalho.

Em seguida, debruçar-nos-emos sobre as investigações existentes, tirando ilações sobre as

suas conclusões.
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Vamos iniciar este tema com um quadro que sintetiza as investigações realizadas

até ao momento, que apresentamos inserido abaixo.

Tabela 5

Quadro-síntese, por ordem cronológica, dos estudos sobre os efeitos dos Videojogos em idosos

Estudo Design
Experimental Resultados Conclusões

Goldstein et al
(1997)

Estudo Experimental
com Grupo de
Controlo e Grupo
Experimental, N=22,
Idosos Não
Institucionalizados,

Média de Idades=76,5,
jogaram o Videojogo
Super Tetris 5 horas
por semana durante 5
semanas.

Maior Rapidez dos
Tempos de Reacção.
Bem-estar emocional
mais positivo no Grupo
Experimental. Melhoria
em ambos os grupos da
agilidade
cognitiva/perceptiva,
avaliada pelo Teste de
Stroop.

Efeito positivo dos
Videojogos no
tempo de
Reacção e no
Bem-estar de
Idosos.

Farris, Bates,
Resnick &
Stabler (1994)

Estudo preliminar com
dois grupos, N=8,
Idosos
Institucionalizados, 70-
80 anos, 4 sujeitos
utilizaram o Videojogo
“Memory of Goblins”
durante 15 minutos
dentro de sessões de
uma hora por semana
durante 6 semanas.

Todos os participantes
que utilizaram o
Videojogo apresentaram
melhores resultados no
Mini Mental State Exam,
enquanto que dos que
não utilizaram, só um
melhorou. No Índice de
Satisfação de vida, os
resultados não são tão
indicativos, pois dois dos
utilizadores do
Videojogo apresentaram
aumento do Índice, mas
os outros dois
diminuíram, enquanto os
outros participantes só
um aumentou.
Verificaram existir um
elevado interesse em
utilizar computadores
por parte dos idosos e a
manifestação de orgulho
por os utilizar.

Os resultados
apontam para que
a utilização de
Videojogos pode
levar a melhoria
das funções
cognitivas.
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Dustman,
Emmerson,
Steinhaus,
Shearer &
Dustman (1992)

Estudo Experimental
com 3 Grupos (Grupo
Experimental, Grupo
de visualização de
filmes e Grupo de
Controlo) com Pré e
Pós testes, N=60, 60-
79 anos, Sessões de
uma hora por semana
durante 11 semanas,
com vários Videojogos
que podiam escolher
(em que os mais
jogados foram:
Breakout, Galaxian,
Frogger, Kaboom,
Pacman, Pengo e
Qix).

Somente os tempos de
reacção apresentaram
uma melhoria superior
no grupo experimental
comparativamente aos
outros dois grupos. A
sensibilidade visual
melhorou em todos os
grupos. As variáveis
cognitivas (de atenção,
velocidade de resposta,
de coordenação visuo-
motora, de memória
visual e memória verbal
imediata) e afectivas (de
humor) não
apresentaram diferenças
significativas do pré para
o pós-teste.

Os Videojogos
melhoram os
tempos de
reacção dos
idosos, o que
indicia que o
sistema nervoso
central dos idosos
apresenta
plasticidade, ou
seja, é passível de
modificação
através de
procedimentos de
activação.

Clark, Lanphear
& Riddick (1987)

Estudo Experimental
com Grupo
experimental e de
Controlo com Pré e
Pós testes, N=7,
Idosos, Média de
Idades=65 anos,
Treino com os jogos
Pacman e Donkey
Kong pelo menos 2
horas por semana,
durante 7 semanas.

O grupo experimental
apresentou melhoras
nos tempos de reacção
enquanto o grupo de
controlo não apresentou
melhoras.

Os resultados
parecem apontar
que a utilização
frequente e
prolongada de
Videojogos
melhoram os
tempos de
reacção de
idosos.

Drew & Waters
(1986)

Estudo Experimental
com Grupo de
Controlo e
Experimental com pré
e pós testes, 13
idosos, 61-78 anos,
meia hora de treino
com o Jogo Crystal
Castles(dentro de
sessões de uma hora),
duas vezes por
semana durante 2
meses.

O grupo experimental
mostrou aumentos na
escala verbal e não
verbal da WAIS-R, bem
como melhoras da
destreza manual e
coordenação óculo-
manual. Os idosos deste
grupo também referiram
que depois deste treino
melhoraram a
coordenação,
apresentavam melhores
hábitos de condução e
estavam mais
cuidadosos nas suas
actividades diárias.

Apesar dos
resultados
poderem ser
interpretados
como um aumento
da inteligência,
podem antes
significar uma
melhoria de uma
competência que
favoreça esta
avaliação, como a
velocidade de
processamento
cognitivo. Os
resultados
também sugerem
aumento da
coordenação
óculo-manual.
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McGuire (1984)

Estudo Experimental
com Grupo
Experimental e Grupo
de Controlo com Pré e
Pós testes, N=28,
Idosos
Institucionalizados,
Média de Idades=77
anos, os participantes
do GE escolhiam entre
vários jogos (Breakout,
Space Invaders, Pac
Man, Bowling e
Football) durante 8
semanas tantas vezes
quantas desejavam.

O grupo de controlo não
apresentou diferenças
estatisticamente
significativas entre as
duas medidas, enquanto
o grupo experimental
apresentou um aumento
da auto-estima e da
avaliação subjectiva da
qualidade de vida.

Os resultados
parecem apontar
que os Videojogos
podem melhorar a
auto-estima e a
qualidade de vida
dos idosos.

Weisman (1983)

Estudo Exploratório,
N=50, Média de
Idades=85, Jogaram
vários Videojogos
(Little Brick Out,
Ribbet, Country Driver,
Hangman).

A observação realizada
durante o estudo
apontou que se verificou
que os idosos estão
aptos a utilizar os
Videojogos e que,
depois de jogar uma
primeira vez, todos
demonstraram interesse
em jogar novamente.
Esta utilização parece
encorajar os
participantes a
concentrarem e focarem
a atenção. Verificaram
que a observação dos
participantes durante a
utilização servia para
avaliação do
funcionamento geral.

Os Videojogos
não só não
parecem ser
desadequados
para os idosos
como também
parecem
desencadear o
interesse dos
mesmos e a
serem úteis para
treinar a atenção e
se efectuar
observação
clínica.

O estudo de Weisman (1983), apesar de não estabelecer relações causais ou

correlacionais, veio alertar para o facto de que os Videojogos, para além de serem

utilizáveis pelos mais velhos, desencadeiam o seu interesse e esta utilização pode servir

para treino da atenção e para a observação clínica do funcionamento geral do idoso. Este

autor chegou mesmo a sugerir, como trabalhos de investigação futuros, que se investigasse

as possibilidades de utilizar os Videojogos para exercitar a memória e melhorar a

coordenação óculo-motora, para além de se investigar o treino da atenção na tarefa

fornecido. Assim se pode considerá-lo um estudo impulsionador da investigação dos

efeitos cognitivos dos Videojogos em idosos.
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Este estudo chamou igualmente a atenção para o facto de que existem poucos

Videojogos adaptados às especificidades dos idosos, ou seja, a maioria apresenta

características que não os torna de fácil utilização (objectos de dimensão reduzida,

exigência de reacções rápidas e de elevada coordenação óculo-manual), pelo que foi

necessário que fossem realizadas adaptações para a realização do estudo. Este estudo

serviu, assim, também para alertar para a necessidade de adequação destes instrumentos a

esta população, sugerindo que deviam possuir níveis de dificuldade que se fossem

alterando com o progresso que os idosos vão mostrando, que deviam possuir

símbolos/objectos grandes para se tornarem suficientemente visíveis para esta população e

deviam, ainda, possuir sinais auditivos distintos e claros.

Este autor viu-se confrontado com um elevado número de recusas de participação

no início do estudo (20%), o que não se verificou em estudos posteriores, o que pode

indicar que algo tem vindo a mudar. Não sabemos se esta mudança indicia que os

Videojogos têm vindo a melhorar o nível de adequação a esta população, ou que estes se

têm tornado mais apelativos graficamente ou que são mais poderosos em termos

publicitários ou se, por outro lado, é simplesmente o efeito da crescente universalidade das

TIC e a consequente auto-confiança dos idosos nas suas competências para lidar com as

mesmas. Sabe-se somente que têm sido incentivados esforços no sentido de adequação

destes instrumentos, bem como de outras TIC (conforme já mencionámos). Um exemplo

de aumento de esforços nesse sentido consiste no projecto europeu ELDERGAMES

(Gamberini et al., 2006), que ambiciona desenvolver jogos para idosos, que utilizam níveis

de visualização e de interfaces de interacção avançados, adequados às alterações

verificadas com o avançar da idade. De qualquer forma, este estudo chamou a atenção para

o facto de esta população ter interesse na utilização destas tecnologias, apesar de ter

inicialmente receio de não as conseguir utilizar, pelo que é necessário que haja incentivos

neste sentido e sensibilidade na apresentação destas ferramentas.

O estudo de McGuire (1984), apesar não possuir uma amostra muito grande (N=28)

e de se basear apenas em dimensões subjectivas da escala Affect Balance Scale, de

Bradburn, para avaliação da qualidade de vida, representa um avanço científico nesta área,

especialmente por chamar a atenção para a necessidade de se fazer mais investigação nesta

área, que se tem revelado cada vez mais promissora. Apesar de a avaliação da qualidade de

vida poder ser limitada, de as diferenças entre os grupos se poderem dever à diferença de
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atenção fornecida (já que o grupo de controlo não foi sujeito a qualquer intervenção

alternativa) e da limitada validade externa do estudo (devido ao tamanho da amostra, que

limita a generalização dos resultados à população), os resultados estatisticamente

significativos indicam que esta actividade pode ser útil na produção de bem-estar desta

população.

A mesma limitação do tamanho amostral é partilhada pela maioria dos outros

estudos existentes nesta área. É o caso do estudo de Drew e Waters (1986), em que o

tamanho amostral se deveu à não colaboração de um grande número de idosos a quem foi

dirigido um convite para participar numa sessão informativa sobre o estudo (de 210 idosos

institucionalizados, somente 15 compareceram e 13 aceitaram participar no estudo). Estes

autores fazem referência à necessidade de estabelecimento de relação com os idosos, para

que estes consigam lidar com a apreensão e a ansiedade de execução que estes sentem nos

primeiros contactos com estas tecnologias. Esta consideração vai de encontro ao que

Weisman (1983) já tinha advertido. Este estudo tentou eliminar o efeito da diferença de

atenção dos grupos experimentais nos resultados, dedicando a mesma quantidade de tempo

aos dois grupos. Ainda assim, os autores consideram que o tamanho da amostra e a

predominância de participantes do sexo feminino, fazem com que considerem o estudo, um

projecto-piloto com resultados promissores. Em relação aos resultados encontrados, apesar

de indicarem que se pode conseguir um aumento da Inteligência de idosos com a utilização

de Videojogos, consideramos que devemos ser cuidadosos na interpretação destes

resultados (de melhoria na WAIS-R) e colocar a hipótese de esta utilização provocar,

antes, uma melhora de um factor mediador da variável da inteligência, como a velocidade

de processamento, o que já é bastante promissor do ponto de vista cognitivo.

O estudo de Clark, Lanphear & Riddick (1987) ainda apresenta uma amostra mais

pequena, de 7 sujeitos. Tal não invalida os resultados obtidos, que demonstraram que a

utilização de Videojogos levou a uma melhoria dos tempos de reacção dos idosos

participantes no estudo. Estes resultados receberam suporte do estudo de Dustman,

Emmerson, Steinhaus, Sherer e Dustman (1992), que possui uma amostra significativa e

maior controlo da validade interna e que verificaram que os tempos de reacção sofrem

melhorias com a utilização de Videojogos. Este último estudo não suporta, contudo, a

hipótese de que esta utilização também possa ser benéfica noutros aspectos cognitivos.
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Seria importante conhecer melhor como foram aplicados os vários instrumentos de

avaliação utilizados, de forma a averiguar se o cansaço pode ter, de alguma forma,

enviesado os resultados, contudo este aspecto não se encontra descrito com grande detalhe

para que tal seja possível.

O estudo de Farris, Bates, Resnick & Stabler (1994) representa um estudo

preliminar (conforme o afirma) com resultados interessantes a nível das funções

cognitivas, avaliadas pelo Mini Mental State Exam de Foldstein. Os resultados têm de ser

interpretados com muita precaução, devido ao tamanho da amostra, à duração de cada

utilização dos instrumentos e à diferença de atenção prestada às duas condições. Fica

contudo, mais uma vez patente a observação de que os idosos manifestam um elevado

interesse em utilizar computadores.

O estudo de Goldstein (1997) é o estudo mais recente que conhecemos sobre o

tema. Ainda assim, não apresenta uma amostra muito significativa (só 22 sujeitos) e não

tentou evitar o viés nos resultados relativos à diferença de atenção fornecida às duas

condições do estudo (pois o grupo de controlo não foi sujeito a qualquer intervenção

durante o estudo). É, ainda assim, mais um estudo que confere suporte à melhoria dos

tempos de reacção dos idosos que utilizam Videojogos. O bem-estar emocional diminuiu

em ambas as condições do pré para o pós teste, o que os autores atribuem à aproximação

do fim do estudo e à consequente percepção do culminar das visitas realizadas pelos

experimentadores. Estes autores observaram, ainda, que a utilização de Videojogos era

tema de conversa entre os utilizadores, parecendo fomentar as relações interpessoais entre

os mesmos, bem como, observaram que durante o estudo e depois dois meses os

utilizadores ainda mostravam entusiasmo com as experiências de jogar.

Os estudos que existem sobre a aplicação de Videojogos a idosos apontam que

estes melhoram os tempos de reacção. Também existe algum suporte para se pensar na

hipótese de que esta aplicação também estimula outras áreas cognitivas, promove a

qualidade de vida e a auto-estima e, existem também algumas observações acerca do

aumento de interacções sociais que esta pode originar, pelo que são necessários mais

estudos, com maior rigor científico, sobre estes efeitos. Um estudo de revisão mais

optimista é o de Whitcomb (1990), que conclui que existe suporte para afirmar que existem

muitos benefícios desta aplicação, a nível de interacção social e a nível cognitivo. Nós
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preferimos, contudo, ser mais comedidos na leitura destes escassos estudos sobre o tema.

Consideramos ser igualmente necessário que se estude o que é pode conferir aos

Videojogos estes benefícios, que características e que tipo de actividades é que podem

estar envolvidas no alcance destes efeitos.

Conforme afirmámos, os resultados não são completamente clarificadores

relativamente aos efeitos cognitivos positivos desta actividade em idosos, contudo,

recentemente tem-se verificado que existe um número crescente de idosos a utilizar os

Videojogos para se estimularem cognitivamente, conforme já tivemos oportunidade de

referir no início deste capítulo. A proporção de idosos a utilizar Videojogos e o impacto

dos efeitos desta utilização tende a aumentar devido à aposta da Indústria de Videojogos na

qualidade gráfica e interactiva, que aumenta o interesse e o envolvimento dos jogadores

nos jogos.

O que também se encontra por esclarecer é a determinação das funções cognitivas

específicas que são estimuladas com a utilização destes instrumentos, o que poderia

explicar os resultados apontados a nível das funções cognitivas em geral. Bem como,

também não se conhece quais são as características dos jogos, que lhes conferem esta

potencial capacidade de estimulação, conforme também constata Green e Bavelier (2004).

Apesar de se verificarem alguns benefícios gerais desta actividade há já alguns

anos, existe uma lacuna a ser suplantada a nível de Videojogos desenvolvidos

especificamente para esta população. Da pesquisa que efectuámos existe somente um

Videojogo que foi desenvolvido a pensar na inclusão dos idosos no seu público alvo.

Trata-se do Videojogo “Age Invaders” (Khoo & Cheok, 2006), que consiste num jogo

desenvolvido para ser jogado por netos e avôs com a supervisão dos pais. Este jogo tem

vários objectivos, entre os quais: aumentar a interacção, a partilha e o suporte

familiar/inter-geracional; fornecer a oportunidade de realização de exercício físico e de

expressão corporal; estimular cognitivamente os idosos, por meio das actividades de

resolução de quebra-cabeças incorporados no jogo e, de forma mais abrangente, promover

o bem-estar familiar. A este respeito gostaríamos de mencionar que a interacção inter-

geracional revela-se benéfica para as várias gerações envolvidas, como foi obervado, por

exemplo, pelo estudo de Kessler e Staudinger (2007), que concluiu, entre outros aspectos,

que este tipo de interacção leva os idosos a apresentarem níveis mais elevados em medidas
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de fluência e velocidade verbal. Aguardamos que o projecto ELDERGAMES (Gamberini

et al., 2006), a que já fizemos referência neste ponto do trabalho, também nos traga mais

novidades a este nível e que surjam mais trabalhos no mesmo sentido, conforme têm sido

incentivados.
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PARTE II – Contribuição Pessoal

Quando dizem que sou demasiado velho

para fazer uma coisa, procuro fazê-la logo.

Pablo Picasso
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Capítulo 3 – Apresentação do Estudo Empírico

Este capítulo tem como objectivo a caracterização do estudo empírico realizado no

âmbito deste trabalho.
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1. Delimitação do Problema, Definição e Articulação das Variáveis

Conforme se depreende na revisão bibliográfica apresentada, alguns resultados dos

estudos sobre os efeitos dos videojogos parecem indicar que estes podem melhorar o

funcionamento cognitivo dos idosos. Contudo, esta é uma área que carece de mais

investigação. Se esta necessidade se verifica a nível internacional, em Portugal verifica-se

ainda com maior premência, já que se trata de uma área que, tanto quanto conseguimos

averiguar, está por explorar, apesar de se possuir uma população bastante envelhecida e de

ser necessário encontrar alternativas de actividades, de prevenção de perdas e de melhoria

da qualidade de vida desta população. Consideramos, assim, necessário avaliar se a

utilização destes instrumentos tem efeitos nas funções cognitivas dos idosos.

De forma a avaliar os efeitos mencionados, aplicámos os videojogos a um grupo de

idosos e, paralelamente, aplicámos o treino de relaxamento (que se trata de uma actividade

inócua em termos de estimulação cognitiva) a outro grupo, de forma a podermos avaliar a

diferença que cada intervenção gera em termos cognitivos. A nossa Variável Independente

consiste, então, na intervenção utilizada (Videojogos ou Relaxamento). Mais

espeficamente, o objectivo consistiu em avaliar se a utilização frequente de videojogos

comerciais actuais, em comparação com uma intervenção inócua, pode desacelerar ou

impedir o declínio cognitivo decorrente do envelhecimento (Variável Dependente

Principal).

Entenda-se que, ao nos referimos à utilização frequente de videojogos, referimo-nos

especificamente à utilização de pelo menos uma vez por semana destes instrumentos e

quando nos referimos a videojogos comerciais actuais, referimo-nos aos jogos de

computador que não são desenvolvidos com efeitos terapêuticos ou educativos, mas

aqueles que são desenvolvidos unicamente com fins de entretenimento e que são

comercializados on-line ou em lojas dessa especialidade actualmente. De entre estes,

seleccionámos os que são entendidos por Casual Games (Ver Cap.2, ponto 3.1), por se

tratarem de videojogos adequados a pessoas com poucos conhecimentos de informática e

de utilização de videojogos.

Acreditamos que os dados deste estudo possam ir de encontro aos encontrados por

outros estudos na área, ou seja, que se verifique que a utilização de videojogos pode
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manter ou melhorar as funções cognitivas dos idosos. E esperamos igualmente que quanto

maior for essa utilização, mais visível seja esse efeito protector.

Apesar de não conhecermos estudos que tenham analisado os efeitos dos videojogos a

nível das funções cognitivas específicas (como a memória, as gnosias, as capacidades

práxicas, a linguagem, as tarefas executivas e a orientação temporal e espacial, por

exemplo), consideramos que estas podem igualmente revelar um efeito protector da

utilização de videojogos. Propomo-nos também a avaliar esta hipótese no presente estudo,

considerando que, atendendo às actividades existentes nos videojogos utilizados, a

memória de reconhecimento, as capacidades práxicas, a compreensão e a execução de

ordens serão as funções mais beneficiadas com a utilização de videojogos. Para além

destas funções, consideramos que a utilização destes instrumentos intervêem também

positivamente a nível da atenção-concentração e da velocidade de processamento

cognitivo. Estas variáveis não são, no entanto, objecto de avaliação directa do instrumento

de avaliação cognitiva utilizado neste estudo, ainda que tenham influência nas funções

avaliadas directamente.

Considerámos igualmente necessário avaliar se esta utilização tem efeitos positivos a

outros níveis, que não somente a nível das funções cognitivas, já que nos parece relevante

avaliar se esse efeito conduz a alguma melhoria na vida dessas pessoas (o que seria o mais

desejável). Foi por essa razão que seleccionámos mais duas variáveis, atendendo à

relevância das mesmas, de forma a averiguar esses efeitos. Este estudo controlará então,

também, se o auto-conceito e a qualidade de vida sofrem influências desta utilização,

passando a constitui-las como Variáveis Dependentes Secundárias. Atendendo à

importância da manutenção das funções cognitivas de um indivíduo, antevemos que os

efeitos de manutenção ou de melhoria destas funções se reflectirá também no auto-conceito

e na qualidade de vida dos indivíduos. Assim, consideramos que tanto o auto-conceito

como a qualidade de vida dos participantes do grupo experimental apresentará um

aumento. A relevância que fornecemos à qualidade de vida e ao auto-conceito deve-se

especialmente ao conhecimento de que se tratam de variáveis que devem ser promovidas

pelas intervenções, especialmente as dirigidas a esta população (e.g., Guerreiro, 2005b;

Vaz-Serra, Firmino & Fael, 1989).
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O esquema seguinte tenta reproduzir a interacção principal entre as variáveis que nos

propomos estudar nesta investigação.
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Figura 18. Interacção entre as Variáveis do Estudo

ocuraremos, igualmente, avaliar se os efeitos da utilização de videojogos podem

dependentemente do auto-conceito que os utilizadores possuem, já que

eramos que os participantes com um auto-conceito mais baixo podem não beneficiar

este efeito por não se considerarem tão aptos ou capazes e, por tal, os impedir de se

er suficientemente na actividade a ponto de não sofrer efeitos dessa utilização.

, então, avaliar o efeito mediador do auto-conceito (que tem sido encontrado por

estudos, como o de Herzog, Markus, Franks e Holmberg, 1998), como tentamos

no esquema seguinte.

Figura 19. Interacção das Variáveis do Estudo

funções cognitivas serão avaliadas com a sub-escala cognitiva da Alzheimer

e Assessment Scale, o Auto-Conceito com o Inventário Clínico de Auto-Conceito e

idade de vida com o WHOQOL-Bref (para uma descrição pormenorizada destes

entos ver o ponto 2.4 deste capítulo).

Variável Independente

ilização regular de Videojogos

Variável Mediadora
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Variável Dependente Principal
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2. Metodologia

2.1 Desenho do Estudo

No presente estudo foram tomadas medidas para aumentar a probabilidade dos

efeitos obtidos a nível das variáveis dependentes (i.e., das funções cognitivas, do auto-

conceito e da qualidade de vida) serem atribuíveis à manipulação da variável independente

activa21 (i.e., o tipo de intervenção utilizada). As medidas tomadas prenderam-se com a

criação de grupos, que foram submetidos a cada um dos níveis da variável independente

activa, sendo que os participantes foram distribuídos aleatoriamente pelos grupos

formados. Visou-se, desta forma, proceder à manipulação da variável independente e ao

controlo dos factores classificatórios.

Os factores classificatórios, como os pseudofactores, são factores que podem

interferir nos resultados e gerar confusão entre os resultados que são devidos à variável

independente e os que são devidos a outras variáveis (Confounding). Os factores

classificatórios dizem respeito aos atributos individuais dos sujeitos, às variáveis

organísmicas, aos factores de personalidade e às características sócio-demográficas dos

participantes, que, ao se encontrarem distribuídos de forma dissemelhante nos grupos

formados, podem gerar o efeito de confounding. De forma a diminuir esta diferença entre

os grupos utilizados, procedeu-se à distribuição aleatória, que tem como resultado produzir

grupos que são equivalentes/homogéneos em todas as dimensões consideradas, à excepção

do tratamento experimental. Já no que diz respeito à diminuição da interferência dos

pseudofactores, que dizem respeito aos aspectos físicos, psicossociais e temporais da

situação experimental, procurámos mantê-los constantes ao longo da investigação. E, com

o mesmo objectivo, no final do estudo, todos os participantes foram questionados acerca da

ocorrência de algum acontecimento significativo durante o período experimental.

21 Neste trabalho utilizamos a distinção entre variáveis independentes quanto à possibilidade de serem
manipuladas pelo experimentador, conforme sugere Alferes (1997). Assim, consideramos que variáveis não
passíveis de manipulação, como o género sexual e a idade dos participantes, são variáveis independentes
passivas e que as que são introduzidas e manipuladas pelo experimentador são variáveis independentes
activas.
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A distribuição aleatória dos participantes pelos grupos experimentais foi realizada

recorrendo a um Plano Completamente Aleatório22.

Entendemos que o grupo que foi sujeito a relaxamento consiste num grupo de

controlo, já que o nosso objectivo consistiu em constituir um grupo de controlo que

usufruísse do mesmo nível de atenção na investigação que os do grupo experimental,

visando uma maior garantia de que os resultados obtidos não reflectissem a diferença de

atenção, mas os efeitos da intervenção. Podemos considerar que este é um grupo

equivalente a um grupo com tratamento placebo. Primeiramente colocámos a possibilidade

de se submeter este grupo à visualização de filmes, contudo, optámos por não o fazer

especialmente por existir evidência que este tipo de actividade é cognitivamente

estimulante (e.g. Wilson et al., 2007) e também porque seria mais difícil garantir que o

grupo submetido a Videojogos não visualizasse filmes fora do contexto experimental (o

que podia originar viés nos resultados, pois aumentava-se a probabilidade de existirem

participantes submetidos aos dois tipos de intervenção).

Todos os grupos foram avaliados antes e depois de serem sujeitos aos tratamentos

experimentais, pelo que se pode afirmar que se trata de um plano de pré e pós teste com

grupo de controlo.

Conforme explicámos, inicialmente planeámos que o grupo de controlo seria

submetido a tratamento experimental, decidindo-se que os participantes deste grupo seriam

submetidos a sessões de relaxamento, e que só deviam diferir do grupo experimental neste

aspecto. No entanto, após a distribuição aleatória por ambos os grupos formados, alguns

dos sujeitos não puderam ser submetidos aos tratamentos experimentais em que tinham

ficado distribuídos (por razões distintas que abordaremos mais adiante), pelo que foram

colocados num terceiro grupo, que não foi sujeito a qualquer intervenção, que optámos por

designar de grupo de controlo passivo.

Em suma, este estudo consiste num Plano Experimental de Pré e Pós Teste com

dois Grupos de Controlo (Grupo de Controlo Activo e Grupo de Controlo Passivo),

conforme tentamos esquematizar na figura seguinte.

22 Um Plano Completamente Aleatório consiste num plano em que todos os sujeitos têm a mesma
probabilidade de pertencer a qualquer uma das condições experimentais, resumindo-se à distribuição
aleatória de N sujeitos por p tratamentos ou condições experimentais (Alferes, V., 1997).
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Figura 20. Desenho Experimental do Estudo.

(R:Random; O: Observação;

X: Condição Experimental de Utilização de Videojogos;

Y: Condição Experimental de Relaxamento).

Também podemos avaliar o estudo atendendo ao conhecimento das hipóteses

experimentais, podendo considerá-lo um estudo com um design cego simples, já que

consideramos que os participantes não suspeitavam das hipóteses experimentais23, mas os

experimentadores as conheciam.

2.2Amostra

2.2.1 Constituição da Amostra

A primeira decisão relativamente à amostra que teve de ser tomada foi quanto à

forma de acesso à população idosa. Optámos por aceder a esta população através de uma

instituição de apoio à terceira idade, mais especificamente, de um lar de idosos. A nossa

opção deveu-se a este tipo de amostra estar, em princípio, sujeita a menos variáveis não

controladas do que as completamente não institucionalizadas24 . Começámos, assim, por

seleccionar uma instituição de apoio à terceira idade para realização do estudo. A selecção

que fizemos partiu do conhecimento de se tratar de uma instituição exigente na qualidade

dos seus serviços e sensível às necessidades de investigação na área da gerontologia.

Considerámos que estas seriam características que levariam a maior abertura e colaboração

da instituição no nosso estudo. Assim, partimos de uma pesquisa de existências deste tipo

de instituições no distrito de Aveiro e de uma procura simultânea de opiniões acerca dessas

23 O que se tentou assegurar não revelando as hipóteses do estudo, referindo somente que o nosso estudo
daria a possibilidade de participar em duas actividades diferentes, para se avaliar o interesse e o prazer gerado
pelas mesmas.
24 Também Sanford Finkel concorda com esta ideia, como afirmou durante a sua comunicação no Encontro
de Psicogeriatria de 2007, no dia 27 de Setembro, no Hospital Magalhães Lemos, no Porto.

Grupo Experimental R O1 X O2

Grupo de Controlo Activo R O3 Y O4

Grupo de Controlo Passivo R O5 O6



Efeitos dos Videojogos nas Funções Cognitivas da Pessoa Idosa

_______________________________________________________________________

118

instituições junto de pessoas da área de residência em que se situavam. Após a realização

de uma entrevista com a directora técnica da instituição da qual obtivemos mais

informações que iam de encontro às características supracitadas, foi enviada uma carta

dirigida ao provedor da mesma (ver Anexo A). Obtivemos, assim, a autorização para a

realização do estudo na Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra.

Como resultado da apresentação de um poster25 sobre a temática do nosso estudo no

Congresso Nacional do Envelhecimento, surgiu a oportunidade de se replicar o estudo

noutra amostra, possibilitando o aumento da validade externa do mesmo. O estudo foi,

assim, também realizado no Centro Social e Paroquial de São Tomé do Castelo, em Vila

Real, existindo, contudo, outro experimentador a fazer a aplicação dos instrumentos e dos

tratamentos.

A selecção dos utentes que fizeram parte da amostra foi realizada através dos

seguintes critérios de inclusão:

 Idade superior a 65 anos de idade;

 Inexistência de défices de linguagem (Afasia), auditivos ou visuais, de

perturbações de comportamento e de alterações da percepção ou da consciência,

suficientemente graves para impedir ou interferir gravemente nos processos de

avaliação ou de intervenção experimental.

 Manutenção da terapêutica farmacológica, passível de interferir nas variáveis

estudadas, durante os dois meses anteriores ao início do estudo e durante o

período experimental.

Devido à natureza dos critérios de inclusão mencionados, a selecção envolveu uma

fase inicial de análise dos processos clínicos dos utentes, previamente existentes na

instituição, com o intuito de identificar e seleccionar os utentes que poderiam participar no

estudo. Também se contou com a colaboração das enfermeiras e da psiquiatra para

clarificação de algumas dúvidas, relativas à informação contida ou omissa nos processos

clínicos, relacionados com os critérios de inclusão. Apesar da realização desta primeira

fase, também foram excluídos alguns sujeitos (3) depois do primeiro contacto com os

utentes. Um dos utentes foi excluído porque tinha a visão diminuída e não possuía óculos

25 Torres, A. & Barreto, J. (2006, Dezembro). Videojogos: uma estratégia eficaz de estimulação cognitiva em
idosos?. Poster apresentado no Congresso Nacional do Envelhecimento, Porto.
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para a compensação do problema (o que não constava no processo clínico previamente

consultado), pelo que não lhe foi possível colaborar logo em tarefas de avaliação. Outro

utente, apesar de ter aceite participar no estudo, não respondeu directamente a qualquer

item das duas primeiras tarefas do primeiro instrumento que foi aplicado, tendo fornecido

sempre respostas tangenciais (acerca de problemas da sua saúde, assunto que não tinha

qualquer relação com as tarefas). Outra utente foi excluída por apresentar traços de

personalidade paranóide e a maioria das questões de avaliação estarem claramente a

suscitar desconfiança e mal-estar à mesma.

Originalmente foram formados dois grupos, um grupo de utilização de Videojogos e

outro de sessões de Relaxamento, para cada uma das amostras disponíveis (a do Lar de

Vale de Cambra e a do Centro Social de São Tomé do Castelo). Nesta fase, os participantes

foram distribuídos aleatoriamente pelos dois grupos, através de um Plano Aleatório

Completo, conforme já foi referido. No entanto, não foi possível que alguns sujeitos

participassem nos dois grupos formados, pelo que foram avaliados também nos dois

momentos de avaliação, mas consideramo-los como pertencentes a um grupo de controlo

distinto, passivo. Em seguida, tentaremos expor os motivos de cada participante para a não

participação nos grupos previamente designados.

No Lar de Vale de Cambra dispúnhamos de 30 sujeitos, pelo que se formaram

inicialmente dois grupos de 15 participantes. Dos 15 participantes que constituíam o Grupo

Experimental, só participaram efectivamente nesta condição 9. Uma participante (do

género feminino) não quis participar nas sessões de videojogos, porque, nunca gostou de

qualquer tipo de jogo (cartas ou afins), podendo-se citar uma afirmação da mesma

elucidativa disso - “não faz parte da minha natureza”. Outra participante (também do sexo

feminino) manifestou o seu desinteresse em participar nas sessões, apesar de ser uma

pessoa com muitas actividades cognitivas (por exemplo, faz as palavras cruzadas dos

jornais diariamente), explicando que nunca gostou de máquinas (computadores ou outras),

menciona, aliás, que se recusava a utilizá-las mesmo quando era necessário

profissionalmente. Dois participantes não estavam presentes durante o período de

aplicação das sessões de utilização dos videojogos, porque são pessoas ainda muito

autónomas e estavam, nesse período, de férias, fora da instituição. Também dois

participantes ainda muito autónomos, que frequentam a valência de “Centro de Convívio”
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na instituição, não tiveram disponibilidade de se deslocar à mesma durante o período de

aplicação, por terem ainda muitas actividades de ocupação. Relativamente ao grupo que

estava designado para fazer relaxamento, 4 pessoas que tinham sido designadas acabaram

por não participar nesta actividade. Três dessas pessoas frequentavam também o “Centro

de Convívio”, pelo que só vão esporadicamente à instituição, e não tiveram disponibilidade

para frequentar as sessões semanais de relaxamento. O quarto participante que não

participou nesta actividade, não o fez por não possuir suficiente controle muscular de todo

o corpo para conseguir beneficiar do relaxamento muscular progressivo, pelo que o

retirámos dessa condição, após observarmos que a participação nestas sessões lhe podiam

provocar alguma frustração.

No Centro Social de São Tomé do Castelo, dos 7 participantes que ficaram

distribuídos em cada um dos grupos originais, somente dois não efectivaram a participação

planeada. Um deles (do grupo experimental) porque adoeceu gravemente e outro porque se

recusou a participar nas sessões de relaxamento por não gostar de actividades de grupo. O

primeiro destes participantes foi o único participante que não chegou a concluir a

investigação, não fazendo parte de nenhum dos 3 grupos do estudo.

Em suma, de todos os utentes seleccionados somente um não terminou a

investigação, devido a se apresentar bastante doente.

No primeiro contacto estabelecido com os utentes foi pedida autorização para

participação no estudo e todos os utentes que decidiram participar no estudo assinaram um

formulário de consentimento (ver Anexo B), excepto os que não sabiam assinar o nome

(ficando essa anotação em vez da assinatura).

Mais se acrescenta que o tratamento dos participantes durante o estudo foi realizado

respeitando os padrões éticos da American Psychological Association (APA, 2001).

2.2.2 Caracterização da Amostra

A amostra é constituída por 43 voluntários, 10 homens e 33 mulheres. O total da

amostra foi constituído por 30 utentes do Lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de

Vale de Cambra (17 residentes, 4 do Centro de Dia e 9 do Centro de Convívio) e por 13
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utentes do Centro Social de São Tomé do Castelo (9 residentes e 4 do Centro de Dia). A

média de idades corresponde a 78,33 (desvio padrão = 8,002, mínimo = 65 e máximo =

93). Não existem diferenças significativas entre as idades dos dois grupos amostrais (t= -

.65, p=.519), nem entre as idades das 3 condições experimentais (F=.340, p=.714), nem

mesmo entre as idades dos dois géneros sexuais (t= -.525, p=.602)26.

A partir de uma observação mais qualitativa, os grupos de investigação (Grupo

Experimental e os de Controlo) parecem ser relativamente homogéneos, ainda que seriam

provavelmente mais se tivéssemos conseguido manter os grupos originalmente formados.

Como podemos observar na tabela seguinte, a proporção de homens e mulheres são

equivalentes no grupo experimental e no grupo de controlo activo (predominando as

mulheres, reflexo da maior longevidade destas). O Grupo de Controlo Passivo, contudo,

apresenta um número quase idêntico de homens e mulheres, contrastando com os outros

dois. O Estado Civil maioritário em todos os grupos é o dos viúvos, seguido dos casados e

dos solteiros. Os grupos apresentam graus de escolaridade maioritariamente baixos (sem

escolaridade ou só com os primeiros anos de escolaridade), o que vai de encontro aos

dados de iliteracia relativos à população idosa Portuguesa. As categorias profissionais são

de nível hierárquico maioritariamente mais baixo do que alto.

Os dados quantitativos revelam que podemos assumir que os grupos não apresentam

diferenças significativas quanto ao sexo (χ2(2)=4.38, p>.50), às habilitações literárias

(χ2(6)=5.5, p>.50), às categorias profissionais (χ2(12)=20.74, p>.50) e ao estado civil

(χ2(8)=4.47, p>.50). Esta afirmação é verdadeira quer se atendermos ao nível de

significância do teste do Qui-quadrado de Pearson, quer se atendermos ao nível de

significância associado ao teste de Fisher, que é um teste adequado a amostras pequenas,

como é o caso do nosso estudo, conforme se pode observar no Anexo F.

26 No Anexo E podem ser observadas as tabelas com os resultados aqui apresentados.
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Tabela 6 - Características Demográficas dos Grupos de Investigação Definitivos

Grupo

Grupo Experimental

(n=15)

Grupo de Controlo

Activo (n=17)

Grupo de Controlo

Passivo (n=11)

n % n % n %

Sexo

Homens 12 80,0 15 88,2 6 54,5

Mulheres 3 20,0 2 11,8 5 45,5

Estado Civil

Solteiro 2 13,3 3 17,6 2 18,2

Casado 2 13,3 4 23,5 2 18,2

Separado 0 0 0 0 1 9,1

Divorciado 1 6,7 1 5,9 0 0

Viúvo 10 66,7 9 52,9 6 54,5

Escolaridade

Sem Escolaridade 6 40,0 5 29,4 3 27,3

1º a 4º Anos 7 46,7 11 64,7 7 63,6

7º a 9º Anos 0 0 0 0 1 9,1

Estudos Universitários 2 13,3 1 5,9 0 0

Última Profissão

Categoria 1 0 0 0 0 2 18,2

Categoria 2 2 13,3 1 5,9 0 0

Categoria 3 1 6,7 2 11,8 4 36,4

Categoria 5 2 13,3 1 5,9 0 0

Categoria 6 5 33,3 1 5,9 2 18,2

Categoria 7 2 13,3 3 17,6 0 0

Categoria 9 3 20,0 9 52,9 3 27,3

Nota: As Categorias Profissionais estão de acordo com a Classificação Nacional de Profissões do INE (1994): Categoria

1: Quadros Superiores e Dirigentes; Categoria 2: Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas; Categoria 3:

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio; Categoria 5: Pessoal dos Serviços e Vendedores; Categoria 6: Agricultores
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e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; Categoria 7: Operários, Artífices e Trabalhadores Similares e

Categoria 9: Trabalhadores Não Qualificados.

É de salientar que os grupos experimentais não apresentam diferenças significativas

quanto às variáveis dependentes em estudo: às funções cognitivas (F (2,40,42)= 0.065,

p=.937), ao auto-conceito (F (2,40,42)= 0.251, p=.779) e à qualidade de vida geral

(H=3.738, p=0.154)27.

Na tabela seguinte, podemos observar as características da amostra em termos das

variáveis dependentes (do ADAS-Cog, do ICAC e do WHOQOL-Bref)28.

Tabela 7 - Funções Cognitivas, Auto-conceito e Qualidade de Vida

da amostra

N Média Desvio Padrão

ADAS 43 17,74 7,63

ICAC_Total 43 72,35 5,9

Factor Aceitação/Rejeição Social 43 17,37 2,04

Factor Auto -Eficácia 43 21,02 3,2

Factor Maturidade Psicológica 43 15,05 1,98

Factor Impulsividade/Actividade 43 10,56 1,52

Qualidade de Vida 43 54,65 15,44

Domínio Físico 43 62,54 14,57

Domínio Psicológico 43 59,98 10,45

Domínio relações Sociais 43 62,21 8,97

Domínio Ambiente 43 64,24 7,60

O nível de deterioração cognitiva da nossa amostra mostra-se mais elevado do que o

apresentado pelo estudo de aferição da ADAS-Cog português, o que se pode dever, em

27 No anexo G pode-se observar os resultados destas comparações.
28 Estes resultados, por fornecerem uma caracterização da integridade das funções cognitivas, do auto-
conceito e da qualidade de vida de idosos institucionalizados, foram apresentados nas “1as Jornadas de
Psicologia Clínica” (na UTAD), nas “VI Jornadas de Saúde Mental do Idoso” (na FMUP) e no “I Congresso
Internacional de Neurociências” (na PsicoSoma).
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parte, à grande percentagem de analfabetismo e de baixo nível educacional da nossa

amostra, já que estes factores influenciam claramente os resultados, como é revelado pelos

resultados padronizados obtidos na aferição do instrumento.

A nossa amostra apresenta um auto-conceito global mais baixo do que os apresentados

pelo estudo de aferição desse instrumento para este grupo etário (de 72.35 contra 73.68),

verificando-se o mesmo padrão para os factores de auto-eficácia (21.02 contra 22.95), de

maturidade psicológica (15.05 contra 15.36) e de impulsividade/actividade (10.56 contra

11.40). Exceptua-se o factor de aceitação/rejeição social, que apresenta uma média mais

elevada do que o estudo original (de 17.37 contra 15.73).

A nossa amostra exibe uma qualidade de vida satisfatória, já que apresenta médias

positivas na qualidade de vida geral (de 54.65) e em todos os domínios avaliados pelo

WHOQOL-Bref (sendo o domínio psicológico o que apresenta a média mais baixa, de

59.98).

2.3Recolha dos Dados

A recolha dos dados foi realizada através de entrevistas individuais com os

participantes. As entrevistas foram realizadas nas instituições e tiveram a duração média

aproximada de uma hora e meia. As salas em que foram realizadas as entrevistas tratavam-

se de salas de consulta médica, sendo assegurado um ambiente sem ruídos, com luz

suficiente e em que não existiam pistas periféricas temporais ou espaciais (de forma a não

enviesar as avaliações realizadas à orientação temporal e espacial), nem fontes distractivas.

As salas utilizadas na aplicação da bateria de instrumentos do pós-teste foram as mesmas

que no pré-teste.

Na tabela abaixo apresentamos a ordem de trabalhos das sessões de avaliação, que

foi seguida em ambas as sessões (de pré e de pós avaliação), com a excepção do formulário

de consentimento e o questionário inicial, que só foram preenchidos na sessão de pré-

avaliação. Todas as escalas e questionários foram administradas pelos entrevistadores, que

liam as instruções, as questões, os descritores da escala de resposta e assinalavam as

respostas dadas pelos inquiridos. Os entrevistadores foram os mesmos no pré e pós testes

para todos os participantes, sendo que, em Vale de Cambra a entrevistadora foi a autora do

presente estudo e, em Vila Real, foi outra psicóloga que replicou todas as fases da

investigação.
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Tabela 8 - Ordem de trabalhos das Sessões de Avaliação

A Recepção

B Formulário de Consentimento

C Questionário Inicial

D Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-Cog)

E Inventário Clínico de Auto-Conceito (ICAC)

F Questionário de Qualidade de Vida da

Organização Mundial de Saúde (WHOQOL – Bref)

G Questionário Final

A fase de recepção consistia em pedir a colaboração da pessoa no nosso estudo,

explicando, de forma muito geral, que consistia num estudo com idosos, realizado no

âmbito de um estudo de mestrado29, em que seria dada a oportunidade de participação em

duas actividades diferentes. Depois da pessoa entrevistada aceitar colaborar no nosso

estudo, explicava-se que teria de responder a algumas questões. Salietava-se que, caso não

soubessem responder ou fazer alguma tarefa, tal não representaria qualquer problema, pelo

que não deveriam ficar preocupados ou envergonhados por isso. Advertíamos igualmente

que se a pessoa sentisse muito cansaço, bastaria que nos informasse para que se fizesse

uma pausa. Era também assegurada a confidencialidade de toda a informação recolhida e

fornecida a possibilidade de decidir não continuar a colaborar no estudo em qualquer

momento da investigação. Nesta altura era pedido à pessoa que assinasse o formulário de

consentimento.

29 A apresentação dos objectivos de forma muito geral teve a intenção de evitar que os participantes, ao
conhecer os objectivos específicos do estudo, suspeitassem das hipóteses e se comportassem de forma aos
resultados irem de encontro destas.
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A recolha de informação para preenchimento do Questionário Inicial (Anexo C1)

consistia na fase seguinte. Este questionário incluía questões sociodemográficas (idade,

data de nascimento, sexo, habilitações literárias, naturalidade, estado civil, profissão

anterior e regime de frequência do lar de idosos) e dados clínicos (doenças e medicação),

que consistem em variáveis que também controlámos no presente estudo, por poderem dar

indicações relativas aos critérios de inclusão/exclusão do estudo.

Os instrumentos de avaliação propriamente ditos, que se seguiam na sessão, pela

ordem apresentada (primeiro a ADAS-Cog, seguida do ICAC e do WHOQOL-Bref), serão

apresentados na secção seguinte deste trabalho. Decidimos que o primeiro instrumento a

aplicar seria a ADAS-Cog para evitar que o cansaço de resposta aos outros instrumentos

interferissem com os resultados cognitivos, já que é pressuposto que a fadiga interfira mais

nos resultados cognitivos do que nas variáveis medidas pelos outros dois instrumentos (o

auto-conceito e a qualidade de vida).

Por fim eram colocadas duas questões, inseridas no Questionário Final (Anexo C5),

acerca da clareza das instruções fornecidas durante as sessões de avaliação e da existência

de sugestões de melhoria das sessões. Este questionário tem um duplo objectivo, ou seja,

pretende monitorizar as sessões de avaliação de acordo com o feedback fornecido pelos

sujeitos experimentais, ao mesmo tempo que pretende avaliar e assegurar que as sessões

decorriam da forma mais agradável possível para os sujeitos (garantindo o respeito ético

pelos mesmos).

Na avaliação realizada na sessão de pós-teste foi ainda colocada uma questão

adicional aos participantes, que foi a seguinte: “Desde a primeira vez que estivemos juntos,

houve algum acontecimento na sua vida que o tivesse marcado de forma muito negativa ou

positiva?”. A realização desta questão adicional teve a intenção de controlar a influência de

variáveis externas (acontecimentos de vida significativos) nos resultados experimentais. É

de referir que não foram mencionados pelos participantes nenhuns acontecimentos de vida

significativos.

2.4 Instrumentos de Avaliação

Para avaliação das variáveis do estudo existem diversos instrumentos de medida

publicados. Para seleccionarmos os instrumentos que utilizámos e que descreveremos nesta
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secção, realizámos uma pesquisa dos instrumentos que eram mais utilizados na avaliação

das nossas variáveis; pesquisámos as propriedades psicométricas desses instrumentos;

averiguámos quais é que já estavam aferidos para a população portuguesa e quais é que

tinham incluído na sua aferição a população acima dos 65 anos (ou seja, que possuem

resultados padronizados para esta população).

Nos anexos deste trabalho encontram-se os instrumentos utilizados (ver Anexos C2,
C3 e C4).

É importante referir que foi necessário pedir autorização para utilizar alguns destes

instrumentos, de forma a respeitar os direitos de autor. Os pedidos de autorização também

se encontram anexados a este trabalho, no Anexo B. Não foi, contudo, necessário solicitar

autorização da utilização da versão portuguesa do ADAS, já que este instrumento se

encontrava previamente publicado. É de acrescentar que contactámos a coordenadora dos

estudos de aferição deste instrumento, a Professora Doutora Manuela Guerreiro, com o

objectivo de saber se existia alguma versão ou dados de aferição mais recentes. Foi desta

forma que tivemos conhecimento que, apesar de estar em preparação uma nova edição da

publicação, esta só estaria acessível bastante depois do início do nosso estudo.

É importante referir que os instrumentos utilizados, o ADAS-Cog, o ICAC e o

WHOQOL-Bref, apresentaram boas correlações teste-reteste na nossa amostra, que se

tratam das características psicométricas de interesse no nosso estudo, por termos utilizado

um design experimental com medidas repetidas (com pré e pós teste). As duas aplicações

do Adas-Cog mostraram uma correlação elevada e altamente significativa (r=.83, p=.000),

o que também se verificou com o ICAC (r=.75,p=.000) e com o WHOQOL-Bref (rS=.55,

p=.000). No entanto, a correlação teste-reteste do WHOQOL-Bref foi menos elevada do

que os outros dois instrumentos utilizados e do que a encontrada pelo estudo de aferição, o

que se pode dever a se ter aplicado um teste de correlação diferente, o teste de correlação

de Spearman, por este ser o teste de correlação indicado à distribuição dos dados obtidos

com este instrumento no nosso estudo, que não obedecem a uma distribuição normal.
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2.4.1 Sub-Escala Cognitiva da Alzheimer Disease Assessment Scale

(ADAS-Cog)

Para avaliação das funções cognitivas da nossa amostra, com idades acima dos 65

anos, seleccionámos a Sub-escala cognitiva da Alzheimer Disease Assessment Scale

(Rosen & Mohs, 1984; versão portuguesa: Guerreiro, 2003), que consiste num teste que

avalia os défices cognitivos.

Muitos estudos têm optado pelo Mini Mental State Exam (MMSE), que consiste

numa avaliação semelhante das funções cognitivas, mas mais breve e menos detalhada do

que a ADAS-Cog. Segundo Kirk (2007), o MMSE é mais útil na estratificação dos

pacientes para selecção, enquanto que o ADAS-Cog se revela mais útil como medida de

eficácia terapêutica. Também Petersen, Smith, Ivnik, Kokmen e Tangalos (1994),

consideram que os intrumentos de triagem, como o MMSE, apresentam uma sensibilidade

reduzida. De qualquer forma, estes dois instrumentos apresentam uma correlação elevada

(r= .81) (McDowell & Newell, 1996). E é de referir que a ADAS-Cog é consensualmente

defendida como a escala-padrão para avaliar o desempenho cognitivo nos ensaios clínicos

(Overshott & Burns, 2006; Kirk, 2007). Aliás, este instrumento foi originalmente

concebido com o objectivo de consistir numa medida de eficácia terapêutica na demência.

A sub-escala é composta por 11 itens, em que dois são de avaliação da memória. Os

resultados são mais altos quanto maior for a severidade dos défices. Engloba a avaliação da

memória (de evocação e de reconhecimento), da orientação (temporal, espacial e pessoal),

da linguagem (evocação e compreensão), da capacidade construtiva (cópia de formas), da

praxis (ideativa), da nomeação (de objectos e dedos), da compreensão e da execução de

ordens (i.e., de tarefas executivas).

Uma propriedade psicométrica muito importante, no âmbito deste estudo, é a

estabilidade temporal, já que se trata de um estudo com pré e pós teste. E este instrumento

apresenta uma fiabilidade teste-reteste (sem os itens de memória e com um mês de

intervalo) elevada (.92) (McDowell & Newell, 1996). Um estudo sobre a harmonização da

ADAS, em versões de 8 países europeus, concluiu que a sub-escala cognitiva tinha

alcançado uma harmonização bem sucedida, o que reflecte uma correcta tradução,

adaptação e manutenção das propriedades psicométricas (Verhey et al., 2004).
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2.4.2 Questionário Clínico do Auto-Conceito (ICAC)

Para avaliação do Auto-Conceito, decidimos utilizar o Questionário Clínico de

Auto-Conceito (Vaz-Serra, 1986). O questionário é constituído por 20 questões, que

podem ser cotadas de 1 a 5 (escala de resposta tipo Likert), sendo que quanto mais alta for

a pontuação obtida, melhor é o auto-conceito. Avalia 4 factores (Aceitação/Rejeição

Social, Auto-eficácia, Maturidade Psicológica e Impulsividade-Actividade). Este

questionário revela uma boa consistência interna e estabilidade temporal (.791 e .838

respectivamente). A validade de constructo foi medida através da correlação entre uma

classificação pessoal de auto-conceito e a nota global da escala, apresentando uma

correlação de .466. Também foi determinada a correlação com cada um dos factores da

escala, obtendo-se uma correlação estatisticamente significativa para os quatro factores

utilizados, ainda que o de Maturidade Psicológica apresente a correlação mais baixa, de

.204.

A aferição desta escala contou com uma amostra que dispunha de participantes com

idade superior a 60 anos.

2.4.3 Escala de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde
(WHOQOL-Bref)

Para avaliação da qualidade de vida, optámos pela Escala de Qualidade de Vida

WHOQOL-Bref (WHOQOL Group, versão portuguesa: Vaz-Serra et al., 2006), que é

constituída por 26 perguntas (escalas de resposta tipo Likert de 5 pontos), sendo duas mais

gerais (que avaliam a percepção geral de qualidade de vida e a percepção geral de saúde), e

24 mais específicas, que avaliam 4 domínios (Físico, Psicológico, Relações Sociais e

Ambiente). Apresenta bons índices de consistência interna, quer quando se tem em

consideração os 26 itens (.92), quer quando se atende ao conjunto dos domínios (.79) e a

cada um dos domínios separadamente (sendo o menor valor o domínio das Relações

Sociais – .64 e o de valor mais elevado, o domínio Físico – .87). Apresenta boa

estabilidade temporal, com coeficientes de correlação em cada domínio que varia de .65 a

.85 (sendo o Domínio de Relações Sociais o que apresenta menor correlação, seguido do

de Ambiente, do Físico e, por último, do Psicológico). E correlações elevadas com a versão

longa do WHOQOL entre .77 e .86, o que a torna uma alternativa válida à versão longa, o
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que se revelou especialmente pertinente no nosso estudo, em que possuíamos uma bateria

de avaliação com diferentes instrumentos e uma amostra de sujeitos susceptível à fadiga

(atendendo à idade).

É de referir que, apesar de existir uma versão específica desta escala de aplicação a

idosos, o WHOQOL-OLD, nós optámos por utilizar esta versão genérica do instrumento,

por se mostrar adequada para utilização com esta população (Chachamovich, Trentini, &

Fleck, In Press) e por a versão que seria mais adequada à nossa população ainda não se

encontrar aferida para a população portuguesa, conforme tivemos conhecimento após o

contacto com a equipa responsável pela aferição. Contudo, foi necessário estabelecer um

valor fixo, mediano, para a questão relativa à qualidade de vida sexual (do Domínio de

Relações Sociais), porque, à semelhança do que se verificou noutros estudos (e.g. Paúl,

2005), os idosos mostravam um claro desconforto quando respondiam a esta questão.

Aliás, esta observação vai de encontro a uma das alterações sugeridas para adaptação do

WHOQOL à aplicação a idosos, ou seja, para criação da versão WOQOL-OLD (cf. Fleck

et al., 2003).

Em relação ao instrumento completo, o WHOQOL-100, optámos pela versão

reduzida por esta possuir boas qualidades psicométricas e por, ao ser mais curta, apresentar

um tempo de aplicação mais reduzido e diminuir a possibilidade de cansaço dos

participantes no estudo.

2.5 Instrumentos de Intervenção

Foram disponibilizados vários videojogos para utilização dos participantes do

grupo experimental e foram realizadas sessões de relaxamento no grupo de controlo activo.

Em seguida, descreveremos estes instrumentos utilizados.

2.5.1 Videojogos

Foram seleccionados vários videojogos comerciais actuais (que estão actualmente à

venda on-line ou em lojas da especialidade), tendo-se colocado todos à disposição dos

participantes, que escolhiam o que mais apreciavam para jogar. Todos os jogos utilizados

podem ser considerados pertencentes à tipologia de Jogos Casuais/Casual Games.
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Optámos por utilizar esta tipologia de Videojogos porque consideramos que é a que possui

características mais adaptadas à utilização com idosos, especialmente por serem fáceis de

aprender e de jogar (ver Cap. 2, ponto 3.1).

A selecção partiu de jogos que possuíssem características que potenciassem a

estimulação cognitiva, passamos, então, à descrição das características de cada um dos

jogos e à explicação do que nos levou à sua inclusão.

Há a referir que inicialmente procurámos somente jogos em português, já que a

população idosa portuguesa apresenta um elevado grau de ileteracia e, consequentemente,

de desconhecimento de outros idiomas para além da língua materna. Contudo, os

videojogos em português são escassos e os poucos encontrados, à excepção dos jogos de

memória, tratavam-se de jogos infantis, completamente inadequados para despertar o

interesse da nossa população alvo. Assim, a nossa selecção passou por procurar videojogos

com essas características, que pudessem ser entendidos sem que fosse necessário perceber

as mensagens escritas (em inglês).

Salientamos que ao enumerarmos as funções cognitivas que consideramos que cada

um dos jogos pode promover (nas descrições que se seguem) iremos ser um pouco

repetitivos (a exemplo, ao fazer referência às funções da atenção-concentração e da

velocidade de processamento cognitivo), o que se deve a considerarmos que estas podem

ser promovidas pelos videojogos em geral. Outras vezes podemos ter negligenciado

algumas funções que podem ser promovidas com o jogo em questão, o que se deve a

priveligiarmos a referência às funções que consideramos que são especialmente

estimuladas por cada jogo específico.

 QBeez

Consiste num jogo em que o objectivo é retirar um conjunto de peças, sendo que

somente as peças que se encontram em grupos de duas ou mais peças da mesma

cor, é que se conseguem eliminar. Quanto mais peças juntas se eliminarem, mais

pontos se conseguem obter e mais felizes são as expressões faciais das peças e as

suas manifestações sonoras (emissão de sorrisos, ou até, o bater de palmas quando a

execução é muito boa). A tarefa dos participantes consiste, assim, em planear a
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forma de retirar o maior número de peças da mesma cor simultaneamente, sem

deixar nenhuma sem par, pois isso faz com que a peça que fica excluída chore. Ao

invés, quando se conseguem eliminar todas as peças, é apresentado sempre um

mini-filme diferente, com as peças a festejar. A eliminação de 90% das peças

permite a passagem para níveis de superior dificuldade, em que aumentam o

número de peças, incluem-se peças diferentes e o emparelhamento deixa de ser

progressivamente menos óbvio. Tentaremos elucidar melhor este jogo, através de

algumas imagens.

É importante realçar que seleccionámos este jogo por consistir num jogo muito

referenciado para estimular emoções, conforme foi apresentado por uma

especialista mundial de emoções em videojogos, Nicole Lazzaro (2006), na 5th

International Conference on Entertainment Computing. E, porque pressupomos

que, ao se tratar de um jogo que desperta emoções, desperta também o interesse dos

participantes, a manutenção da atenção na tarefa e potencia os efeitos da actividade.

Figura 21. Imagens do jogo QBeez. Lado Esquerdo: Inicio de um Jogo; Lado Direito: Fim de um
jogo, em que ficaram algumas peças por eliminar.

Consideramos que este jogo pode promover a estimulação da atenção-concentração,

da velocidade de processamento, das capacidades práxicas, da memória de trabalho

e das gnosias (mais especificamente do reconhecimento visual).

 Super Granny 3

O Super Granny consiste em ajudar uma avozinha a resgatar gatinhos e salvá-los

dos ataques de cães. A tarefa dos participantes consiste em orientar a avozinha,

levando-a, por labirintos, até aos locais em que estão os gatinhos e em que está a

casota deles, necessitando, de escavar ou accionar mecanismos para consegui-lo.
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Os níveis, que apresentam graus crescentes de dificuldade, só terminam quando os

gatinhos estão todos salvos. O aumento da dificuldade está relacionado com o

aumento de labirintos e de obstáculos a ultrapassar para se atingir o objectivo.

A selecção deste jogo prendeu-se com o facto de, para além deste exigir que os

participantes executem resolução de problemas com vista a ultrapassar os

obstáculos do jogo, também apresenta uma personagem com características com as

quais os participantes se podem identificar, envolvendo-os no jogo e aumentando a

probabilidade de se verificarem efeitos cognitivos deste envolvimento. A figura

abaixo procura ajudar a formar uma ideia global do jogo. Nesta figura pode-se

visualizar a avozinha e os gatos e consegue-se visualizar que a passagem dos

obstáculos (que neste caso, o maior consiste na necessidade de se passar pelo

obstáculo físico da água) exige o planeamento de etapas a seguir para se conseguir

alcançar o objectivo de cada nível, que consiste em resgatar todos os gatos (o que

no exemplo, passava por deslocar as caixas de forma a caírem na água, para se

conseguir que a avozinha passasse por cima das mesmas).

Figura 22. Jogo Super Granny3

Consideramos que este jogo pode promover a estimulação das seguintes funções

cognitivas: atenção-concentração, velocidade de processamento, capacidades

práxicas, memória de trabalho, orientação espacial e tarefas executivas.
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 ZooKeeper

Este jogo tem como objectivo reunir 3 ou mais peças iguais, seleccionando duas

peças contíguas para trocarem de lugar e permitirem o emparelhamento desejado.

Seleccionámos este jogo por considerarmos que pode estimular algumas funções

cognitivas. Para além da atenção-concentração, da velocidade de processamento, da

memória do trabalho e das capacidades práxicas, consideramos que também podem

estimular o reconhecimento visual e, na medida em que tem tempo cronometrado é

limitado, a orientação temporal.

Figura 23. Jogo ZooKeeper

 PenguinPush

O jogo PenguinPush consiste em colocar peças móveis nos locais destinados às

mesmas. Para alcançar os objectivos, os jogadores têm de empurrar as peças

móveis, que nem sempre se apresentam da forma mais propícia a serem deslocadas

da forma desejada. Na figura abaixo encontra-se o primeiro nível deste jogo, em

que conseguimos ver o pinguim a empurrar a primeira peça, para a direita, em

direcção ao local indicado. Já neste nível se consegue perceber que o jogador tem

de agir de forma planeada, porque o movimento de uma peça, que não tenha em

consideração as consequências para o movimento das outras peças, pode impedir a

movimentação e levar ao fim do jogo (neste caso, se, por exemplo, o jogador
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empurrasse a peça só até ao fim da linha em que esta se encontra, sem a empurrar

posteriormente para baixo, posteriormente, ao colocar a segunda peça por cima

desta, já não conseguiria move-las até ao fundo e finalizar o nível).

Consideramos que este jogo pode estimular as funções cognitivas de

atenção-concentração, de velocidade de processamento, de treino de raciocínio, das

capacidades práxicas, da orientação espacial e das funções executivas.

Figura 24. Jogo PenguinPush

 Bricks

Consiste num jogo em que o utilizador tem de mover uma barra, na base do ecrã,

para a esquerda e para a direita, de forma a evitar que uma bola caia (o que

finalizaria uma tentativa de jogo) e de forma a orienta-la no jogo com vista à

eliminação das peças no topo. O lado da barra em que a bola toca influencia o lado

para o qual a bola se movimenta e a velocidade com que é impulsionada. Este jogo

tem sido referido por envolver raciocínios de física (de previsão de forças de par

acção-reacção), e fá-lo por aprendizagem de tentativa e erro.

Foram colocados duas variantes deste jogo à disposição dos participantes. Uma

versão mais clássica, mais próxima da primeira versão que surgiu deste jogo (Brick

Invaders) e outra versão, com novos artefactos visuais e de interacção (Bricks of

Atlantis), que visam captar mais atenção da parte do jogador. Podemos visualizar

imagens das duas versões na figura inserida de seguida.
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Consideramos que este jogo pode estimular a atenção-concentração, a velocidade

de processamento, o raciocínio, as capacidades práxicas e a memória de trabalho.

Figura 25. Bricks Invaders e Bricks of Atlantis

 Pingyn

Este jogo foi seleccionado por possuir uma história que desperta o interesse dos

indivíduos, o que pode levá-los a envolverem-se na actividade. A história está

relacionada com as questões ambientais, mais especificamente com o aquecimento

do planeta.

É apresentado um mini-filme, só com imagens, no início do jogo, em que se

visualiza um iceberg a derreter devido à intensidade do sol e pinguins a cair devido

à diminuição do tamanho do iceberg. A função do jogador neste jogo consiste em

mover um barco, de forma a apanhar/salvar o maior número de pinguins que estão a

cair do iceberg, num determinado período de tempo limite.

Consideramos que este jogo pode estimular a atenção-concentração, a velocidade

de processamento, a memória de trabalho, as capacidades práxicas e a orientação

temporal.
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Figura 26. Jogo Pingyn

 Memória

Vários jogos de memória foram colocados à disposição da utilização dos

participantes. Os jogos diferiam entre si quanto à presença de limitador de tempo e

ao design, de forma a adaptar-se às preferências de cada participante. Estes jogos

consistem na elaboração de pares de figuras iguais, a partir de um conjunto de

várias peças, das quais só se vê as figuras aquando das tentativas de virar duas

peças de cada vez. Para além da memória, consideramos que este jogo pode

estimular as capacidades práxicas, a atenção-concentração, a velocidade de

processamento, o reconhecimento visual e a orientação temporal (nos jogos de

memória em que existe limitador de tempo, que não são todos os que

apresentamos).
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Figura 27. Jogos de Memória Utilizados

2.5.2 Relaxamento

O relaxamento foi aplicado a um grupo de participantes que se designou por Grupo

de Controlo Activo, uma vez por semana, durante 8 semanas consecutivas. As sessões de

relaxamento consistiram em sessões de relaxamento muscular progressivo com indução de

uma imagem de paz, seguindo-se, para o efeito, as instruções sugeridas por Vaz-Serra

(1999). A imagem de paz foi alternada conforme as imagens sugeridas pelos participantes,
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tendo consistido a primeira imagem de paz no exemplo dado por Vaz-Serra (1999),

relacionado com a sensação de estar junto a uma lareira acesa.
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3. Procedimento

Nesta secção do trabalho procuraremos sintetizar todos os passos seguidos para a

elaboração da investigação a que se refere.

Depois da pesquisa bibliográfica e da elaboração do projecto de investigação,

procedemos à selecção dos videojogos a aplicar aos participantes. Esta selecção foi

realizada tendo como base a existência de características que potenciassem os efeitos de

estimulação cognitiva (ver ponto 2.5.1). Depois desta selecção, munimo-nos de um

participante-piloto, que jogou todos os jogos seleccionados e ajudou a excluir os que eram

muito difíceis de jogar. Este participante-piloto, voluntário, possuía características

coincidentes com a população-alvo: tinha 65 anos, possui o 4º ano de escolaridade, nunca

tinha utilizado videojogos e é do sexo feminino (como a maioria da nossa amostra e da

população desta faixa etária). Foi, também, com este participante-piloto que se testou os

procedimentos de avaliação seleccionados e as sessões de intervenção. Foi desta forma que

apuramos todos os procedimentos que seguimos junto dos participantes no estudo.

Depois de termos a autorização dos locais onde foi realizada a investigação e dos

autores dos instrumentos utilizados, seguimos os seguintes procedimentos:

 Selecção dos participantes no estudo, de acordo com os critérios de inclusão

pré-estabelecidos (ver ponto 2.2);

 Recolha dos dados prévia à aplicação das intervenções – Pré-Teste (ver pontos

2.3 e 2.4);

 Distribuição Completamente Aleatória dos participantes pelos grupos de

investigação formados;

 Realização de uma sessão semanal de intervenção, durante 8 semanas

consecutivas (de utilização de videojogos ao grupo experimental e de sessões de

relaxamento ao grupo de controlo activo);

 Recolha dos Dados posterior à aplicação das intervenções – Pós-Testes, com

todos os participantes do estudo;

É de referir que, como os participantes não possuíam literacia informática, foi

necessário fazer uma iniciação breve do funcionamento do rato e do teclado, que são as

únicas interfaces tangíveis utilizadas durante os videojogos utilizados. Esta breve iniciação
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teve lugar na primeira sessão de utilização de videojogos e consistiu na explicação de que

o rato e as teclas cursoras são as que movimentam o cursor (“a seta”) no ecrã e que este é

que movimenta tudo o que necessitamos de mover. E englobou igualmente a

experimentação, de aproximadamente 5 minutos (dependendo a duração da satisfação de

cada participante com o domínio sobre as interfaces), da movimentação do rato e das teclas

cursoras do teclado e o acompanhamento visual do cursor no ecrã do computador.

Na primeira sessão de utilização de videojogos, eram também apresentados

sumariamente os jogos a cada participante, solicitando-se ao participante que escolhesse o

jogo que mais tinham gostado. Começava-se, assim, por jogar o jogo seleccionado e só se

alterava para outro se o participante assim o solicitasse. Na segunda sessão e seguintes,

questionava-se o participante se tinha preferência por algum jogo para jogar ou se gostava

de voltar a ver os jogos antes de decidir.

Em todas as sessões de utilização de videojogos era permitido ao participante jogar

o tempo que desejava, não existindo um período de tempo mínimo ou máximo de

utilização, registando-se o tempo de utilização de cada participante em cada sessão.

Durante a utilização eram fornecidos reforços quando os participantes conseguiam

ultrapassar as dificuldades com sucesso (com frases do tipo: “Muito Bem”, “É isso

mesmo”) e incentivos quando estavam com mais dificuldade em consegui-lo (com

verbalizações do género: “Veja, então, o que é que pode fazer agora”).
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4. Cotação dos Dados Obtidos

De forma a proceder ao tratamento estatístico dos dados recolhidos, foi necessário

realizar a cotação e classificação dos mesmos. Debruçar-nos-emos agora sobre esses

procedimentos.

A variável sexo foi cotada com o valor “1” para o género feminino e “2” para o

género masculino. Enquanto que a idade foi cotada directamente de acordo com os anos de

idade que eram referidos pelos sujeitos e que eram confirmados pela informação contida

nos ficheiros clínicos.

O grau de escolaridade foi cotado de acordo com a seguinte codificação:

“0” para os indivíduos sem escolaridade;

“1” para os indivíduos com escolaridade do 1º ao 4 º ano de escolaridade;

“2” para os que frequentaram o 5º e o 6º ano de escolaridade;

“3” para os que estudaram do 7º ao 9º ano;

“4” para os que apresentam uma escolaridade entre o 10º e o 12º anos;

“5” para os que têm estudos universitários

“6” para os que têm formação pós-graduada.

Esta codificação partiu da codificação utilizada pelo grupo de aferição da WHOQOL,

na recolha dos dados pessoais, contudo foi adaptada, diminuindo-se uma categoria

(colocou-se os indivíduos que não sabiam ler e escrever e os que sabiam ler e escrever mas

sem escolaridade, na mesma categoria, designada de “sem escolaridade”). Esta adaptação

teve como objectivo a facilitação da leitura dos resultados de aplicação da ADAS-Cog, em

que existem diferenças nos intervalos normativos dos indivíduos sem escolaridade e os que

têm diferentes graus de escolaridade.

Também o estado civil partiu da codificação utilizada pelo grupo de aferição do

WHOQOL, na recolha dos dados pessoais. Assim, o “1” foi utilizado para o estado civil de

solteiro, o “2” para o de casado, o “3” para a união de facto, o “4” para o de separado, o

“5” para o de divorciado e o “6” para o de “viúvo”.
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As profissões exercidas pelos indivíduos, antes do pedido de reforma, foram

codificadas de acordo com a Classificação Nacional de Profissões do INE (1994), que

consistem nas seguintes 10 categorias:

1. Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de

Empresas;

2. Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas;

3. Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio;

4. Pessoal Administrativo e Similares;

5. Pessoal dos Serviços e Vendedores;

6. Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas;

7. Operários, Artífices e Trabalhadores Similares;

8. Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem;

9. Trabalhadores não Qualificados;

10. Membros das Forças Armadas.

A instituição a que os participantes pertenciam também foi categorizada e tida em

consideração no tratamento estatístico, sendo constituída por dois grupos, o grupo “1”, de

Vale de Cambra e o grupo “2”, de Vila Real. De igual forma atendeu-se à valência da

instituição a que cada participante pertencia, em que se tinha 3 categorias: “1”-Residentes,

“2”-Centro de Dia e “3”- Centro de Convívio.

A condição do estudo a que cada participante foi submetido foi categorizada da

seguinte forma: “0” para o grupo sem intervenção, “1” para o grupo sujeito a sessões de

relaxamento e “2” para o grupo submetido a sessões de utilização de videojogos.

Os resultados recolhidos através dos instrumentos de avaliação, já descritos, foram

cotados de acordo com os valores totais. No caso do ICAC e do WHOQOL, foram também

cotados de acordo com os respectivos factores e dimensões. Já no que concerne aos

resultados do ADAS-Cog, foram tidos em consideração os resultados obtidos na avaliação

de cada função específica, sendo assim criadas as seguintes variáveis:
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1. ADAS 1, que se refere aos resultados obtidos na avaliação da memória de

evocação;

2. ADAS 2, de avaliação do reconhecimento visual;

3. ADAS 3, de avaliação da compreensão e execução de ordens;

4. ADAS 4, de avaliação da capacidade construtiva;

5. ADAS 5, de avaliação da capacidade práxica ideativa;

6. ADAS 6, de avaliação da orientação pessoal, espacial e temporal;

7. ADAS 7, de avaliação da memória de reconhecimento;

8. ADAS 8, de avaliação da recordação de instruções do teste (memória de trabalho);

9. ADAS 9, de avaliação da linguagem oral;

10. ADAS 10, de avaliação do discurso expontâneo;

11. ADAS 11, de avaliação da compreensão da linguagem oral.

Para os resultados obtidos com a utilização dos instrumentos de avaliação, foram

criadas duas variáveis de cada um destes resultados, uma relativa aos resultados obtidos no

pré teste e outra aos obtidos no pós teste.

Também foi introduzido o tempo de utilização dos videojogos por cada participante

(em minutos).
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5. Tratamento Estatístico dos Dados

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o programa SPSS 15 -

Statistical Package for the Social Sciences.

Foram determinadas estatísticas descritivas (frequências, percentagens, médias e

desvios-padrão) e estatísticas inferenciais. As estatísticas inferenciais utilizadas para testar

as probabilidades associadas às hipóteses experimentais privilegiaram a realização de

Testes t para amostras emparelhadas (entre as medidas do pré e do pós testes), como

teremos oportunidade de verificar na apresentação dos resultados. Foram também

determinadas correlações (de Pearson e de Spearman). Com os dados obtidos com a escala

de avaliação da Qualidade de Vida foi necessário recorrer a testes não paramétricos, já que

estes dados não apresentavam uma distribuição normal.

Estabeleceu-se o intervalo de confiança de 95%, e consequentemente o nível de

significância estatistica de .05, como critério de decisão. Adoptou-se este nível de

significância por ser amplamente reconhecido como convenção para se considerar os

resultados estatisticamente significativos ou não, já que os resultados que não alcançam

este nível são interpretados com cepticismo por se poderem dever ao acaso.

É importante referir que temos noção que a realização de várias comparações com

testes t aumentam a probabilidade de erro de tipo I30 , contudo, optámos pela aplicação

destes testes especialmente porque se partiu de hipóteses previamente postuladas, ao invés

de se realizar testes sem uma orientação determinada à procura de eventuais associações

não colocadas. Outra razão que nos levou a optar por este teste estatístico foi o facto de, ao

optarmos por uma Anova (para diminuir o número de comparações efectuadas), ter-se-ia

de ter optado por uma Mixed Anova, já que, para além de se ter comparações entre-sujeitos

(dos 3 grupos), tinha-se de atender simultaneamente às comparações entre as duas medidas

repetidas (o pré e o pós testes). Esta opção não nos pareceu viável porque a Mixed Anova

requer a esfericidade da variância dos grupos do estudo (que não é apresentada pelos

30 A probabilidade de erro de tipo I refere-se à probabilidade de rejeitar a hipótese nula (que assenta na
ausência de diferenças entre as variáveis) e, consequentemente, de aceitar uma hipótese quando esta não é
verdadeira.
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nossos resultados, apesar de se conseguir corrigi-la estatisticamente) e também porque esta

análise perde robustez quando se tratam de medidas repetidas, especialmente quando os

grupos comparados têm diferentes tamanhos e se dispõe de amostras pequenas, como é o

caso do presente estudo.
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Capítulo 4 – Apresentação dos Resultados

Neste capítulo deter-nos-emos sobre a apresentação dos resultados obtidos no

estudo. Iremos fazer referência especialmente aos resultados quantitativos obtidos com os

instrumentos de avaliação utilizados no estudo, mas não negligenciaremos algumas

observações qualitativas realizadas que consideramos pertinentes.
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1. Resultados Quantitativos

O objectivo global deste ponto consiste na apresentação dos resultados

quantitativos obtidos relativos à averiguação das hipóteses estabelecidas neste trabalho.

A hipótese principal em estudo refere-se aos efeitos dos videojogos a nível das

funções cognitivas, estabelecendo-se que o grupo que utilizou videojogos apresentará

manutenção ou melhoria das funções cognitivas, ao contrário dos grupos de controlo. A

mesma hipótese é estabelecida para o auto-conceito e para a qualidade de vida dos grupos

experimentais, em que se previu um aumento no grupo experimental, ao contrário dos

grupos de controlo.

Também se colocou a hipótese de que quanto maior fosse o tempo de utilização de

videojogos, maiores seriam as diferenças observadas nas funções cognitivas, no auto-

conceito e na qualidade de vida dos participantes.

Declarou-se igualmente que eram esperadas maiores diferenças a nível das funções

cognitivas específicas de: memória de reconhecimento, capacidades práxicas e funções

executivas.

Foi também colocada a hipótese de existir um efeito mediador do auto-conceito, em

que quanto mais baixo fosse o auto-conceito dos participantes, menores seriam as

melhorias observadas a nível das funções cognitivas, do auto-conceito e da qualidade de

vida dos participantes sujeitos à utilização de videojogos.

De forma a averiguar a hipótese principal em estudo, comparou-se os resultados

cognitivos obtidos com a ADAS-Cog, do pré-teste com os do pós-teste, do grupo

experimental e dos grupos de controlo, separadamente.

Verificou-se que na condição de Videojogos houve uma diminuição

estatisticamente significativa (t(14)=3.505, p=.003, r=.68) do pré (M=17.60, SD=7.68)

para o pós teste (M=14.20, SD=5.98) na cotação total do ADAS-Cog31, verificando que o

tamanho deste efeito pode ser considerado elevado, pois explica 46% da variância dos

resultados. Em oposição, estes resultados aumentaram nas outras duas condições do

31 Quanto menor é o resultado total do ADAS menor é o nível de deterioração das funções cognitivas.
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estudo, embora de forma não significativa, como podemos observar na tabela inserida

abaixo.

Tabela 9 - Diferenças entre os resultados da ADAS-Cog em cada condição

Grupo Videojogos Grupo Controlo Activo Grupo Controlo Passivo

Média G.L.
Desvio
Padrão Média G.L.

Desvio
Padrão Média G.L.

Desvio
Padrão

ADAS 17,60 14 7,68 18,24 16 7,96 17,18 10 7,73

ADAS_pos 14,20 14 5,98 19,94 16 9,22 19,82 10 13,26

Teste-t 3,505(*) -1,69 -1,28

p .003 ,109 ,230

* significativo para o nível de 0.05

No que concerne à avaliação das diferenças no auto-conceito do pré para o pós

teste, conforme se pode constatar na tabela seguinte, observou-se uma diminuição não

significativa no resultado global do auto-conceito na condição de videojogos (t(14)=.49,

p=.64) do pré (M=71.93, SD=6.16) para o pós-teste (M=71.47, SD=5.97). Observando-se

também uma diminuição nas outras condições experimentais, mas estatisticamente

significativas, a saber:

 Na condição de relaxamento, verificou-se uma diminuição de 72 para 69.29 no

resultado global do ICAC (t(16)=2.29, p=.036, r=.50)

 Na condição de controlo passivo, verificou-se uma diminuição maior, de 73.45 para 69

(t(10)=3.44, p=.006, r=.74).
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Tabela 10 - Diferenças entre os resultados do ICAC em cada condição

Grupo Videojogos Grupo Controlo Activo Grupo Controlo Passivo

Média G.L.
Desvio
Padrão Média G.L.

Desvio
Padrão Média G.L.

Desvio
Padrão

ICAC 71,93 14 6,16 72 16 6,48 73,45 10 4,91

ICAC_pos 71,47 14 5,97 69,29 16 6,82 69 10 7,5

Teste-t ,49 2,29(*) 3,44(*)

P ,64 ,036 ,006

* significativo para o nível de 0.05

De forma a entender a diminuição estatisticamente significativa do auto-conceito

nos grupos de controlo, procurámos averiguar quais os factores do ICAC que apresentaram

as maiores descidas nestes grupos. Encontrámos, então, que a descida global do auto-

conceito do grupo de controlo passivo se deve à diminuição estatisticamente significativa

no factor de auto-eficácia (t(10)=2.7, p=.02). Sendo que a média deste factor desceu de

22.27 (SD=2.49) para 20.36 (SD=3.85) do pré para o pós teste. Enquanto que a descida do

grupo de controlo activo se deve à diminuição estatisticamente significativa no factor de

aceitação/rejeição social (t(16)=3.5, p=.003), em que se registou uma diferença da média

de 17.59(SD=1.91) para 16.53 (SD=1.97).

Os resultados da qualidade de vida não apresentaram diferenças estatisticamente

significativas entre o pré e pós teste em nenhuma das condições experimentais, como se

depreende com a leitura da tabela apresentada em seguida. Pode-se, no entanto, observar

que o grupo de controlo activo é o único grupo que apresenta mais indivíduos com

diminuição do que com aumento da qualidade de vida do pré para o pós teste (11 contra 3).

Tabela 11 - Diferenças entre os resultados do WHOQOL-Bref em cada condição
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Grupo Videojogos Grupo Controlo Activo Grupo Controlo Passivo

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks N

Mean
Rank

Sum of
Ranks N

Mean
Rank

Sum of
Ranks

Negative
Ranks

5ª 6,00 30,00 11ª 7,45 82,00 2ª 3,00 6,00

Positive
Ranks

5 b 5,00 25,00 3 b 7,67 23,00 3b 3,00 9,00

Ties 5 c 3 c 6c

Qualidade de Vida G pos -
Qualidade de Vida G pre

Total 15 17 11

Z

Wilcoxon Signed Ranks Test -,262 d -1,934 d -,447 d

Asymp. Sig. (2-tailed) ,794 ,053 ,655

a. Qualidade de Vida G pos < Qualidade de Vida G pre

b. Qualidade de Vida G pos > Qualidade de Vida G pre

c. Qualidade de Vida G pos = Qualidade de Vida G pré

d. Baseado nas diferenças positivas.

Conforme apresentamos no início deste capítulo, esperávamos que quanto mais os

participantes utilizassem os videojogos, maiores seriam os benefícios a nível das funções

cognitivas, do auto-conceito e da qualidade de vida, ou seja, maior seria a diminuição no

ADAS e as subidas no ICAC e no WHOQOL. Para se averiguar se esta hipótese se

verificou no nosso estudo, correlacionámos o tempo de utilização dos videojogos com a

diferença do pré para o pós teste de cada uma das medidas supra mencionadas. Não se

encontraram, contudo, correlações estatisticamente significativas, conforme se apresenta

na tabela inserida abaixo.
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Tabela 12 - Correlação entre o tempo de utilização de videojogos

e as diferenças nas variáveis dependentes

Dif. ADAS Dif. ICAC Dif. WHOQOL

Tempo de
Utilização

Correlação -.130a .071a ,334b

Sig. (1-tailed) ,257 ,362 ,112

N 15 15 15

a. Correlação de Spearman

b. Correlação de Pearson

A diferença do ADAS apresentou uma correlação negativa com o tempo de

utilização de videojogos, conforme o esperado, ainda que se trate de uma correlação

estatisticamente não significativa baixa. Não se podendo defender, então, esta associação

entre o aumento do tempo de utilização e a diminuição no ADAS-cog. Tanto o ICAC como

o WHOQOL apresentam uma correlação positiva com o tempo de utilização, também de

acordo com o esperado, mas também se trata de uma correlação baixa e sem significância

estatística.

Tínhamos igualmente defendido que existiam funções cognitivas específicas que

beneficiariam mais da utilização de videojogos. De forma a examinar esta hipótese,

fizemos comparações entre as médias de cada função cognitiva avaliada pelo ADAS-Cog

antes da utilização de videojogos (pré testes) e depois dessa utilização (pós testes). Os

resultados, apresentados na seguinte tabela, indicam que a maioria das funções específicas

avaliadas pelo ADAS-Cog diminuíram após a utilização de videojogos, ainda que só duas

tenham apresentado uma diminuição estatisticamente significativa (a memória de evocação

e a compreensão da linguagem oral). Houve duas funções cognitivas que apresentaram

aumentos estatisticamente não significativos depois desta intervenção, a capacidade de

nomear objectos e dedos (o reconhecimento visual) e a capacidade práxica ideativa. Das

funções que apresentaram uma diminuição estatisticamente não significativa, destacamos a

compreensão e execução de ordens e a linguagem oral, por apresentarem níveis de

significância muito próximos do adoptado por nós (.057 e .57, respectivamente).

Destacamos igualmente, a memória de reconhecimento, que apresenta uma das
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diminuições mais acentuadas de deterioração após a intervenção, ainda que esta não

apresente significância estatística.

Tabela 13 - Diferenças entre o pré e o pós testes de cada função cognitiva avaliada pelo

ADAS-Cog

Diferenças entre os Pares

Média Desvio Padrão t G.L. Sig. (2-tailed)

Pair 1 Memória de Evocação - Memória
de Evocação pos

1,133(*) 1,187 3,697 14 ,002

Pair 2 Nomeação de Objectos e
Dedos_reconhecimento visual -
Nomeação de Objectos e
Dedos_reconhecimento visual pos

-,067 ,594 -,435 14 ,670

Pair 3 Compreensão e Excução de
ordens - Compreensão e Excução
de ordens pos

,600 1,121 2,073 14 ,057

Pair 4 Capacidade Construtiva -
Capacidade Construtiva pos

,000 ,756 ,000 14 1,000

Pair 5 Praxia Ideativa - Praxia Ideativa
pos

-,133 ,640 -,807 14 ,433

Pair 6 Orientação pessoal, espacial e
temporal - Orientação pessoal,
espacial e temporal pos

,133 ,915 ,564 14 ,582

Pair 7 Memória de Reconhecimento -
Memória de Reconhecimento pos

,533 1,685 1,226 14 ,240

Pair 8 Recordação de Instruções -
Recordação de Instruções pos

,267 1,100 ,939 14 ,364

Pair 9 Linguagem Oral - Linguagem Oral
pos

,333 ,617 2,092 14 ,055

Pair 10 Discurso expontâneo - Discurso
expontâneo pos

,000 ,535 ,000 14 1,000

Pair 11 Compreensão Linguagem Oral -
Compreensão Linguagem Oral pos

,667(*) 1,175 2,197 14 ,045

* A diferença é estatisticamente significativa para o nível de 0.05.

A última hipótese que colocámos referiu-se ao possível efeito mediador do auto-

conceito nas diferenças obtidas entre os pré e os pós testes na condição de videojogos. De

forma a investigar a presença deste efeito mediador, procedemos à determinação de
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correlações entre o resultado global do ICAC e as diferenças obtidas nas variáveis

dependentes na condição de videojogos.

Tabela 14 - Correlação entre o Auto-conceito global inicial

e as diferenças obtidas nas variáveis dependentes da condição

de videojogos

Dif. ADAS Dif. ICAC Dif. WHOQOL

ICAC_Total Correlação
,566(*)a -,469(*)a ,234b

Sig. (1-tailed)
,014 ,039 ,201

N
15 15 15

* A correlação é significativa ao nível de 0.05 (Unidireccional).

a. Correlação de Spearman

b. Correlação de Pearson

De acordo com os resultados correlacionais, apresentados na tabela inserida acima,

constata-se uma associação positiva estatisticamente significativa entre o resultado no

ICAC global inicial e as diferenças entre os pré e os pós testes do ADAS e do ICAC, o que

já não se pode afirmar em relação ao WHOQOL, em que essa associação positiva não é

estatisticamente significativa. Através da determinação do coeficiente de determinação

(R2), pode-se afirmar que 32% da diferença obtida na ADAS-cog é explicada pelo auto-

conceito global inicial apresentado pelos participantes da condição de videojogos. Da

mesma forma, também se pode afirmar que o auto-conceito inicial explica 22% da

diferença encontrada entre o ICAC do pré para o pós teste.

Revela-se igualmente útil determinar se as variáveis demográficas dos sujeitos

interferiram nos resultados obtidos nas variáveis dependentes, isto é, se contribuíram para

as diferenças encontradas entre os pré e os pós testes. A pertinência de avaliação desta

influência assenta na necessidade de se aumentar a certeza de que não existem outras

variáveis a explicar as diferenças encontradas, além da variável independente manipulada

no estudo. Assim, revelou-se necessário avaliar a influência do género sexual, da idade,

das categorias profissionais, das habilitações académicas e do estado civil nas diferenças

obtidas entre os pré e os pós testes da ADAS-Cog, do ICAC e do WHOQOL-Bref. Esta

influência foi testada tendo em consideração 3 variáveis criadas, que representam as
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diferenças simples entre os pré e os pós testes obtidas com o ADAS-Cog, o ICAC e o

WHOQOL32.

Com o objectivo de se avaliar a influência do género sexual, realizamos

comparações entre o grupo feminino e masculino nas diferenças obtidas no ADAS-Cog, no

ICAC e no WHOQOL-Bref. Verificou-se que as diferenças entre os pré e os pós testes das

variáveis dependentes não foram influenciadas pelo género sexual, já que o sexo feminino

e masculino não apresentam diferenças estatisticamente significativas na diferença

calculada do ADAS-Cog (U=148, p>.05), do ICAC (U=165, p>.05) e do WHOQOL

(U=155, p>.05).

A escolaridade também mostrou não ter influência nas diferenças encontradas nos

resultados do pré para o pós testes do ADAS-Cog (H(3)=.62, p>.05), do ICAC (H(3)=3.45,

p>.05) e do WHOQOL-Bref (H(3)=2.5, p>.05). O que se verificou igualmente com as

categorias profissionais que os participantes exerceram, em que não se observou diferenças

estatisticamente significativas nem nas diferenças do ADAS-Cog (H(6)=5.78, p>.05), nem

do ICAC (H(6)=1.64, p>.05) ou do WHOQOL-Bref (H(6)=4, p>.05). Da mesma forma, o

estado civil mostrou não ter influenciado as diferenças a nível do ADAS-Cog (H(4)=4.37,

p>.05), do ICAC (H(4)=3.14, p>.05) e do WHOQOL-Bref (H(4)=8.28, p>.05).

Também a idade não apresenta associações estatisticamente significativas com as

diferenças obtidas na ADAS-Cog (rs=-.2, p>.05), no ICAC (rs=.04, p>.05) e no

WHOQOL-Bref (r=-.1, p>.05).

De forma a controlar a influência ainda de outras variáveis nos resultados, testamos

também a influência da instituição e do tipo de valência a que os participantes pertenciam.

Já que, apesar de se ter tentado minimizar as diferenças na avaliação e intervenção

realizadas nas duas instituições em que foi realizado o estudo, consideramos que esta

variável poderia ter influência nas diferenças ao nível das variáveis dependentes. Bem

como, também consideramos poder ter influência o facto dos participantes estarem em

regime de centro de dia, de convívio ou de residência, por isso condicionar diferentes

32 Como estas variáveis não apresentam uma distribuição normal, foram aplicados testes não paramétricos
para testar a influência das variáveis demográficas e institucionais nos resultados obtidos. No anexo H podem
observar-se as tabelas com os resultados dos testes aplicados para averiguação desta influência.
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meios/ambientes. Os resultados, contudo, revelam estas variáveis não interferiram de

forma estatisticamente significativa nas diferenças encontradas. Assim, os grupos

amostrais pertencentes a cada uma das duas instituições em que foram realizadas o estudo

não mostram diferenças estatisticamente significativas nas diferenças encontradas na

ADAS-Cog (U=131, p>.05), no ICAC (U=130, p>.05) e no WHOQOL-Bref (U=155,

p>.05). E, da mesma maneira, os participantes pertencentes a cada uma das valências das

instituições também não apresentaram diferenças estatisticamente significativas nas

diferenças entre as duas aplicações do ADAS-Cog (H(2)=1.66, p>.05), do ICAC

(H(2)=4.39, p>.05) e do WHOQOL-Bref (H(2)=2.46, p>.05).
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2. Resultados de Observação Qualitativa

Durante a realização do estudo foi possível registar algumas observações de ordem

qualitativa que considerámos pertinentes ter em consideração no estudo.

Uma dessas observações diz respeito às respostas obtidas nas questões do

questionário final (ver Anexo C5), em que todos os participantes responderam que as

questões e tarefas tinham sido colocadas de forma clara, tendo sido só recebida uma

sugestão de um dos participantes. A sugestão fornecida foi relativa a algumas questões do

ADAS-Cog, que, na opinião do participante, eram demasiado fáceis, o que lhe provocou

algum aborrecimento durante a aplicação deste instrumento, referindo que também sentiu

alguma irritabilidade por tal o fazer questionar: “Porque é que me está a pedir para fazer

estas coisas tão fáceis?! Eu não estou assim tão senil.”. Explicou-se a este participante que

o instrumento em questão era utilizado para avaliar a existência de deterioração cognitiva e

o grau dessa deterioração (no caso de se verificar), pelo que era natural que existem

algumas pessoas (sem deterioração) que julgassem algumas tarefas muito fáceis (pois são

pensadas para um largo espectro de níveis cognitivos). Acrescentámos ainda que, como se

tratava de um procedimento de investigação, não podíamos aplicá-lo só a alguns

participantes mas a todos, mesmo àqueles que aparentemente não possuíam qualquer grau

de deterioração, porque essa avaliação tinha de ser a mais objectiva possível. A partir da

recepção desta opinião, teve-se o cuidado de fornecer uma explicação similar e sintética a

todos os participantes avaliados, imediatamente antes da aplicação do ADAS-Cog, de

forma a evitar as sensações de aborrecimento e de irritabilidade referidos.

À semelhança do que se verificou com a primeira questão colocada no questionário

final, também se obteve sempre a mesma resposta por parte de todos os participantes, na

questão colocada na entrevista de pós-teste, relativa à existência de acontecimentos de vida

significativos durante o estudo. Foi, então, generalizada a ausência de referência a

acontecimentos de vida significativos durante o período experimental.

Consideramos igualmente pertinente salientar um dado que já foi mencionado na

secção relativa à selecção da amostra e que se refere ao facto de terem existido duas

participantes do sexo feminino a manifestarem que não queriam participar em sessões de
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utilização de videojogos. Uma devido a nunca ter gostado de jogar qualquer tipo de jogo e

outra por nunca ter gostado utilizar qualquer tipo de máquinas.

Também a referir foram as reacções à utilização dos videojogos dos participantes

efectivos dessa condição. Registou-se que a maioria mostrou ansiedade de execução antes

da utilização dos videojogos, o que foi depreendido por verbalizações dos participantes do

tipo: “Eu não vou conseguir”; “Olhe que eu nunca mexi num computador (…) não vou ser

bom nisso”; “Isso de mexer em computadores é para quem andou na escola, eu nem fiz a 4ª

classe (…) como é que acha que eu posso conseguir aprender a utilizar isso?”.

Simultaneamente, observou-se que todos os participantes conseguiram utilizar os

videojogos logo na primeira sessão de utilização, após um breve treino (já descrito, de

cerca de 15 minutos). Para além disso, observou-se que, à excepção de uma participante,

não era necessário explicar novamente como utilizar os videojogos nas sessões seguintes.

Igualmente pertinente foi a observação de que todos os participantes mostraram gostar da

actividade de utilização de videojogos, o que se depreendeu de verbalizações do tipo: “Isto

é muito engraçado”; “Que entretenimento bom”; “Dá-me este jogo para eu pedir ao meu

neto para o meter no computador dele e eu jogar?”. Também se conseguiu retirar esta

ilação por expressões de contentamento, como risos durante o jogo, registados

especialmente quando conseguiam atingir os objectivos. É de notar, contudo, que se

verificou existirem algumas limitações, especialmente na utilização do rato e do teclado,

que não era de todo fácil para os participantes, pois apesar de os conseguirem controlar não

o faziam de forma muito rápida e tinham, por vezes, dificuldade em visualizar o cursor e

outros objectos nas interfaces.

Foi também interessante notar que existiram videojogos que foram escolhidos com

mais frequência por todos os utilizadores. Na tabela abaixo, procurámos colocar por ordem

decrescente de escolha os videojogos utilizados, em que os três últimos foram os menos

utilizados, não se tendo verificando diferenças de frequência de utilização entre estes.
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Tabela 15 - Videojogos utilizados por ordem decrescente de utilização

QBeez

Super Granny 3

Memória

Pingyin

Zoo Keeper Bricks Penguin Push

A este respeito, é importante referir que os dois jogos mais escolhidos eram jogados

sem a utilização de tempo limite para obtenção de objectivos e que os jogos de memória,

mais escolhidos pelo participantes, também foram aqueles que não possuíam tempo limite.

O Pingyin despertou o interesse e a persistência de todos os participantes, ainda que todos

fossem levados a desistir sem avançar para o segundo nível, por não conseguirem alcançar

os objectivos no tempo previsto. O Zoo Keeper mostrou constituir uma barreira pela

presença de tempo limite e não conseguiu desencadear tanto interesse dos participantes. As

maiores dificuldades encontradas nos jogos de Bricks consistiram na precisão (de

motricidade fina) necessária à execução do jogo e à rapidez dos movimentos. Já o Penguin

Push mostrou não desencadear muito interesse dos participantes, que se aborreciam a jogá-

lo.

Por último, é também relevante mencionar que alguns dos utilizadores queixaram-

se de lubrificação ocular excessiva (lacrimejar dos olhos), suficientemente incomodativa,

durante a utilização dos videojogos.
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Capítulo 5 – Discussão

Os resultados obtidos neste estudo suportam a hipótese de que a utilização de

videojogos leva à melhoria do funcionamento cognitivo dos idosos, apesar de não

suportarem a hipótese de que essa utilização e melhoria tenham repercussões no auto-

conceito e na qualidade de vida dos mesmos. Os resultados, mostraram, aliás, uma

deterioração do auto-conceito em todas as condições do estudo, ainda que esta deterioração

só seja evidente nos grupos de controlo, o que é ainda mais saliente no grupo de controlo

passivo, podendo-se, assim, afirmar que a utilização de videojogos pode contribuir para a

manutenção destas variáveis. A diminuição do auto-conceito apresentou-se especialmente

ligada à diminuição do factor de aceitação/rejeição social no grupo de controlo activo

(sujeito a relaxamento), e à diminuição do factor de auto-eficácia no grupo de controlo

passivo (que não foi sujeito a qualquer intervenção experimental). Já a nível da qualidade

de vida, não se verificaram diferenças relevantes do início para o final do estudo em

nenhuma das condições, ainda que se observe que tenham existido mais participantes a

diminuir a qualidade de vida no grupo de controlo activo.

Ao contrário do que se verificou na condição de videojogos, as funções cognitivas

dos idosos participantes nas outras duas condições apresentaram um aumento de

deterioração, ainda que este aumento não seja relevante. Sendo de salientar que na

condição de videojogos, para além desta deterioração ter diminuído, a intervenção

experimental demonstrou explicar 46% dessa diminuição.

Os resultados obtidos no nosso estudo não fornecem suporte à hipótese de que

quanto maior fosse o tempo de utilização de videojogos maior seriam os benefícios

alcançados (a nível das funções cognitivas, da qualidade de vida e do auto-conceito).

É sugerido pelos resultados que a utilização de videojogos contribui para a

manutenção da integridade das funções cognitivas específicas, pois não se verificou um

aumento da deterioração passível de consideração em nenhuma das funções avaliadas

nessa condição experimental. Acrescentando-se que esta utilização até se mostrou eficaz na

diminuição da deterioração de algumas funções, mais especificamente da memória de

evocação e da compreensão da linguagem oral.
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Outra hipótese que é suportada, em certa medida, pelos resultados, é a relativa ao

efeito mediador do auto-conceito na obtenção de benefícios com a utilização de

videojogos, ainda que este efeito não se verifique a nível do aumento da qualidade de vida.

Conclui-se, então, que os idosos com um auto-conceito mais elevado conseguem obter uma

diminuição mais acentuada da deterioração cognitiva.

Foram afastadas as hipóteses de que algumas variáveis demográficas e

institucionais podiam ter influenciado os resultados obtidos.

Podemos, então, afirmar que os resultados obtidos no nosso estudo vão de encontro

ao que era apontado pelos estudos anteriores que estudaram o efeito da utilização de

videojogos nas funções cognitivas de idosos. Os nossos resultados fornecem, assim, mais

suporte à hipótese de que a utilização destes instrumentos pode melhorar as funções

cognitivas dos idosos e, consequentemente, pode retardar ou impedir o declínio cognitivo

associado ao envelhecimento. O mesmo já não se pode afirmar em relação ao auto-

conceito e à qualidade de vida, em que não se pode afirmar o mesmo efeito desta

utilização. A este nível, verificámos que esta utilização pode ter tido um efeito de

manutenção do auto-conceito (pois só se verificou uma diminuição negligenciável, ao

contrário do que se verificou nas outras duas condições). Os nossos resultados não vão,

assim, de encontro ao que se encontrou no estudo de McGuire (1984), que verificou uma

melhoria quer da auto-estima quer da qualidade de vida. Podemos não ter encontrado os

mesmos resultados que este estudo encontrou, devido à utilização de instrumentos de

avaliação diferentes, o que muitas vezes constitui um factor que dificulta a comparação de

resultados entre os estudos realizados. Acreditámos igualmente que se o estudo se

prolongasse no tempo, teria sido possível obter melhorias também a estes dois níveis,

assim, foi só possível verificar um efeito de manutenção do auto-conceito e da qualidade

de vida com a utilização de videojogos. A nossa consideração de que um período mais

longo de investigação traria resultados mais visíveis a nível do auto-conceito e da

qualidade de vida é ainda reforçada pelo facto de se tratarem de variáveis subjectivas (ao

contrário das funções cognitivas), que necessitam de mais tempo de realização de auto-

avaliações para que sejam encontradas alterações auto-avaliativas.

No nosso estudo, tivemos oportunidade de analisar, através dos factores do ICAC,

que o que contribuiu para a diminuição do auto-conceito nos grupos de controlo de forma
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significativa se deveu a uma diminuição significativa no factor de aceitação/rejeição social

no grupo de controlo activo e no factor de auto-eficácia do grupo de controlo passivo. Ao

tentarmos explicar esta diminuição, colocámos a possibilidade dos participantes do grupo

de controlo terem atribuído o facto de não serem submetidos à condição de videojogos à

inaptidão social (no grupo de controlo activo) e à falta de auto-eficácia (no grupo de

controlo passivo). Ainda que se tenha sempre explicado aos participantes que a

distribuição pelas condições era completamente aleatória, porque tal era exigido para o

rigor científico do estudo, colocámos a hipótese, contudo, de que as pessoas mais idosas

possam fazer mais atribuições a características internas para explicação de acontecimentos

indesejáveis. Esta possibilidade explicativa faz ainda mais sentido no caso dos

participantes do grupo de controlo passivo, que, ao não terem participado em nenhuma

intervenção experimental por não se mostrarem disponíveis, podem ter feito atribuições

internas com mais facilidade e, mais especificamente, à sua auto-eficácia.

Conforme já tivemos oportunidade de mencionar, apesar de não existirem

alterações significativas na qualidade de vida do pré para o pós testes nos grupos em

estudo, o grupo de controlo activo apresentou mais participantes com diminuição de

qualidade de vida do que aumento ou manutenção (ao contrário dos outros dois grupos).

Tal pode-se dever ao facto de que os participantes deste grupo, ao contrário da maioria dos

participantes do grupo de controlo passivo, não possuírem muitas actividades e ocupação.

Assim, o confronto deste grupo com a existência de actividades que podem realizar, pode

ter aumentado a percepção das poucas actividades que realizam, ou seja, de que possuem

menos qualidade de vida do que percepcionavam inicialmente. O mesmo não se verificou

com o grupo de controlo passivo, provavelmente porque, conforme referimos, é um grupo

constituído por pessoas envolvidas em várias actividades.

Segundo os nossos resultados, o maior tempo de utilização de videojogos não se

encontra associado a maior diminuição da deterioração cognitiva, nem a maior aumento do

auto-conceito e da qualidade de vida. Se dispusessemos de uma amostra maior, talvez

tivéssemos oportunidade de afirmar uma associação significativa entre estas variáveis. Esta

é a causa que atribuímos à ausência de significância desta relação, já que o sentido destas

correlações se verificou no nosso estudo, faltando-lhe somente amplitude.
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No nosso estudo, para além de se estudar os benefícios da utilização de videojogos

a nível geral no funcionamento cognitivo, também se estudou os benefícios a nível de

funções cognitivas específicas. Tendo-se encontrado que a utilização destes instrumentos

promovem a manutenção das funções cognitivas (já que só duas funções aumentaram a

deterioração e esse aumento pode ser devido ao acaso) e promovem a melhoria de algumas

funções específicas. Conforme esperávamos, uma das funções cognitivas que sofreu uma

diminuição de deterioração com a utilização de videojogos foi uma função de memória,

ainda que tenha sido a memória de evocação (e não a de reconhecimento, conforme o

esperado). Atribuímos este resultado a uma melhoria da função da memória, que pode não

se ter pronunciado no teste de memória de reconhecimento devido à fadiga (já que é o

sétimo teste do ADAS-Cog, ao contrário do teste da memória de evocação, que é o

primeiro) e devido a este teste também ser mais complexo, por envolver um número mais

extenso de palavras para memorizar. A melhoria da capacidade de compreensão oral é uma

consequência da estimulação geral a que consideramos que os participantes foram

submetidos na condição de videojogos, pois sabemos que, ao estimularmos umas áreas

cognitivas, estamos a estimular outras áreas indirectamente, conforme é, por exemplo,

explicado por Franco-Martín e Orihuela-Villameriel (2006). Consideramos que se o estudo

fosse prolongado no tempo e se dispusesse de uma amostra maior, a diminuição verificada

na maioria das funções cognitivas específicas teria maior relevância, já que consideramos

que a diminuição generalizada verificada coloca fortemente a possibilidade deste efeito

não se dever ao acaso (ao contrário do que acontece com os dois aumentos verificados, no

seio das onze funções avaliadas).

O efeito mediador do auto-conceito foi confirmado pelos nossos resultados, o que

vai de encontro ao que se verificou noutros estudos, como o de Herzog, Markus, Franks &

Holmberg (1998) e é defendido por outros, como Lima, Simões e Tavares (1997).

Os resultados qualitativos também nos dão alguma matéria para discussão.

Podemos, por exemplo, verificar que no nosso estudo se verifica a mesma tendência de

maior utilização de TIC e de videojogos nos homens do que nas mulheres, que é apontada

pelos dados estatísticos obtidos quer em estudos científicos, quer em censos populacionais.

Este resultado alerta-nos para a necessidade de estudo das características diferenciais, de

género, que possam explicar esta diferença de predisposição.
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A observação de existência de ansiedade de execução registada no nosso estudo,

também vai de encontro ao que se verificou noutros estudos nesta área (e.g. Czaja, 2006), o

que é igualmente verdade para a verificação de que tal não invalida a capacidade de

aprendizagem e de utilização deste tipo de instrumentos. A observação de que os idosos

encontram limitações na utilização dos comandos necessários ao controlo do jogo (rato e

teclado), também tem sido apontada por autores como Czaja (2006). Confirmando-se,

assim, a necessidade de promoção de se adaptar as TIC às capacidades desta população,

conforme também é deveras incentivado por entidades como a Comissão Europeia (2006).

Considerámos que são exactamente estas limitações, a nível do controlo rápido destas

interfaces, que explicam a pouca preferência verificada de videojogos com tempo limite, e

a opção dos idosos por jogos sem essa imposição. O que, no nosso ponto de vista, também

explica o afastamento de jogos como o Bricks, que envolve movimentos muito precisos e

rápidos. Sabendo desta dificuldade, parece-nos legítimo questionar o destaque do jogo

Pingyin, que foi o jogo com esta característica mais utilizado pelos idosos. Uma

característica distintiva que este jogo apresentava diz respeito à apresentação de uma

história no início do jogo (que não envolve diálogos, só sons e imagens), que retratava a

problemática das mudanças climáticas. Colocamos, então, esta característica como uma

possível explicação para esta a distinção preferencial dada a este jogo. Este dado parece,

assim, ir de encontro ao que é sugerido também por outros autores (Selwyn, Gorard,

Furlong e Madden, 2003), que salientam a premência do aumento de relevância dos

conteúdos das TIC para os idosos. Fazemos esta afirmação, por este dado parecer revelar

que os idosos dão mais atenção a determinados conteúdos, isto é, a conteúdos com

significado real, significativo e actual, como é o conteúdo relativo à problemática das

alterações climáticas.

Em relação à observação do efeito fisiológico gerado pela utilização de videojogos,

mais especificamente o lacrimejar excessivo dos olhos, seria pertinente verificar se está

relacionado com os efeitos terapêuticos encontrados por Green & Bavelier (e.g. 2006), ou

se, por outro lado, pode ser provocado pela dificuldade em visualizar alguns objectos

virtuais de dimensão reduzida. Como não possuímos conhecimentos técnicos para

avaliação desta área, não foi possível determinar a causa deste efeito.
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Salientamos, então, que as conclusões principais do nosso estudo vão de encontro

quer aos estudos sobre os efeitos cognitivos dos videojogos em idosos, quer aos que

defendem a possibilidade de reversibilidade do declínio cognitivo e da importância da

implementação de medidas de redução de perdas e de promoção de um envelhecimento

bem sucedido. O nosso estudo vem, assim, dar suporte à literatura existente nestas áreas.

Este contributo é mais saliente na literatura relativa ao estudo dos videojogos em idosos,

em que existem poucos estudos, especialmente porque o nosso estudo apresenta maior

validade externa do que os estudos anteriores (pois possui um maior tamanho amostral,

ainda que pudesse ser ainda maior) e maior especificidade, por também avaliar os efeitos

nas funções cognitivas específicas.

Reforçamos que seria pertinente que estudos futuros estudassem as características

diferenciais sexuais que explicam a maior afinidade do sexo masculino com as TIC. Bem

como, aprofundassem o conhecimento sobre os efeitos fisiológicos da utilização de

videojogos, quer sobre os efeitos visuais, quer neurofisiológicos. A pertinência do estudo

destes últimos efeitos mostra-se relevante para o âmbito deste estudo, pois poderia

contribuir para a compreensão das alterações neuronais que medeiam os efeitos cognitivos

verificados.

Consideramos que se pode retirar uma implicação prática fundamental com o nosso

estudo, que consiste na necessidade de implementação de mais medidas de redução de

perdas da população idosa portuguesa, já que se reforça que existem oportunidades para o

realizar (como foi directamente comprovado por, por exemplo, Tranter e Koutstaal, em

2007). Ligada a esta implicação, encontra-se a possibilidade de aplicação de videojogos a

idosos que beneficiariam de estimulação cognitiva, especialmente aos que têm o acesso a

centros de reabilitação cognitiva impossibilitado (por dificuldades de mobilidade, de

distância ou por outras razões). Com o nosso estudo ficámos igualmente a saber que a

aplicação desses instrumentos deve: privilegiar os videojogos que não colocam um tempo

limite no alcance de objectivos de jogo (ou se o colocar, este deve ser adaptável aos ritmos

individuais, ou, dar a possibilidade de desactivação desse limite); dar preferência aos que

não exigem movimentos muito rápidos ou de motricidade muito fina e dar prioridade aos

que possuem um conteúdo com significado real, relevante e actual para a sociedade em que

os idosos se inserem. Idealmente, deveriam ser desenvolvidos videojogos que tivessem
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este público-alvo e que respondessem às especificidades, necessidades e interesses dos

mesmos.

Estamos conscientes de que este estudo teria beneficiado de um tamanho amostral

maior, o que não foi possível alcançar, pelo que estudos que o consigam fazer são

incentivados. De igual forma, estudos que possam implementar um tempo mais prolongado

de intervenção, são igualmente encorajados. Em termos metodológicos, também estamos

conscientes dos problemas associados a um design experimental com teste e reteste, como

a possibilidade de aprendizagem dos conteúdos avaliados, o que é especialmente pertinente

quando se trata da medição de efeitos cognitivos, como aponta o estudo de Wilson, Li,

Bienias e Bennett (2006). A opção de realização de pré-teste, para além de pós-teste,

deveu-se a considerarmos que, com esta medida, podemos verificar se os sujeitos das

diferentes condições são equivalentes quanto às variáveis dependentes em estudo. Para

além disso, o facto de termos utilizado dois grupos de controlo (submetidos a ambos os

testes) permite-nos avaliar com razoável segurança se as diferenças encontradas se devem

ao efeito de aprendizagem dos itens ou às intervenções experimentais. A formação do

segundo grupo de controlo, sem intervenção, que não respeitou a distribuição aleatória

realizada, também poderia representar um problema metodológico, julgámos, no entanto,

que este foi ultrapassado pela verificação de que todos os grupos do estudo não diferiam

entre si. Também a nível metodológico, há a apontar que seria desejável a realização de

estudos duplamente cegos, o que não foi possível realizar, por se tratar de um estudo

realizado no âmbito de um trabalho de mestrado e, consequentemente, não se dispor de

uma equipa de recursos humanos suficiente a que recorrer para dar resposta às exigências

deste tipo de metodologia. A falta de recursos também levou a outra lacuna, que consistiu

na utilização de jogos não jogados em rede, por não dispormos de ligação à rede de

Internet. Na nossa opinião esta teria sido uma inclusão importante no nosso estudo, na

medida em que tal poderia ter proporcionado o estabelecimento de uma nova rede social

para os participantes, o que teria impacto ao nível das variáveis dependentes em estudo. A

oportunidade de dispormos de maiores recursos no estudo também poderia ter dado origem

à investigação de outras variáveis, de que são exemplo as variáveis sociais e tecnológicas,

e também as neurofisiológicas, a que já fizemos referência. Esperamos que investigações

futuras possam dar conta destas sugestões.
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Conclusão

Através da realização deste estudo e da leitura dos resultados a que deu origem, é

possível concluir que os idosos se mostram capazes de aprender a utilizar Tecnologias da

Comunicação e Informação e, mais especificamente, videojogos. E que, para além de

serem capazes de as utilizar, conseguem retirar prazer dessa actividade. De igual forma

podemos concluir que a utilização destes instrumentos específicos podem trazer benefícios

a nível cognitivo, podendo contribuir para a manutenção e, mesmo, para a diminuição da

deterioração associada ao processo de envelhecimento. Os benefícios cognitivos

alcançados mostram-se especialmente relevantes a nível das funções cognitivas específicas

de memória e de compreensão da linguagem oral. Para além disso, os videojogos parecem

contribuir para a manutenção do auto-conceito e da qualidade de vida das pessoas mais

velhas.

Também se conclui que o auto-conceito que a pessoa idosa possui tem um efeito

importante na obtenção de benefícios relacionados com a utilização de videojogos, à

semelhança do que se verifica com outras intervenções.

É desta forma, que concluímos que os preconceitos relativos às pessoas mais

velhas, o ageism, e especificamente o techno-ageism, são desapropriados. Revelando-se,

então, necessário destruir estes preconceitos, especialmente por serem simultaneamente

inconvenientes, já que influenciam as auto-percepções dos idosos e, consequentemente,

diminuem a possibilidade destes poderem beneficiar dos efeitos de diversas actividades e

de usufruírem de um envelhecimento bem sucedido.

Apesar destas conclusões, consideramos que é igualmente necessário contribuir

para a adaptação das TIC às características destes utilizadores, de forma a aumentar a

acessibilidade das mesmas e a promover os benefícios associados a esta utilização.

Como nota final, salientamos que esperamos que os preconceitos contra os idosos

não impeçam que os resultados deste estudo, como os de outros, não tenham implicações

práticas na melhoria das condições de vida das pessoas mais idosas.
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Anexo A – Carta de Pedido de Autorização ao Provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Vale de Cambra
Ana Carla Seabra Torres Pires

Urbanização Jardins da Ria, 61

Muranzel

3870-301 Torreira

Ex.mo Senhor

Provedor da Santa Casa da Misericórdia

De Vale de Cambra

Burgães – São Pedro de Castelões

3730-901 Vale de Cambra

Assunto: Pedido de autorização para realização de estudo científico.

Ex.mo Senhor Provedor

Encontro-me a frequentar o mestrado de Psiquiatria e Saúde Mental, na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto. No âmbito deste mestrado, estou a desenvolver um trabalho de
investigação, que tem como finalidade o estudo dos efeitos da utilização de Videojogos, a nível de
estimulação cognitiva e de qualidade de vida, na população idosa.

Para a realização deste trabalho, necessito de colher informação, através de entrevistas,
utilizando instrumentos de avaliação seleccionados para o efeito, assim como, necessito de realizar
sessões de utilização de Videojogos, igualmente pré-seleccionados. Venho, assim, solicitar a
autorização de V. Exª para a realização destes procedimentos na instituição que dirige.

Saliento que toda a informação colhida é confidencial e anónima e que será também
solicitada autorização individual a cada participante na investigação.

Comprometo-me a facultar o acesso aos resultados obtidos na investigação.

Estou disponível para qualquer esclarecimento que pretenda a este respeito.

Agradeço, desde já, toda a colaboração que me possa dispensar.

Torreira, 29 de Novembro de 2006.

Atentamente.



Anexo B – Formulário de Consentimento

---------------------------------------

Formulário de Consentimento

---------------------------------------

Por favor indique se deseja colaborar no estudo de Mestrado da aluna Ana Carla Seabra Torres

Pires, que decorrerá na Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra. Ficando acordado que os

seus dados são confidenciais.

Sim (_)

Não (_)

Nome _________________________________________________________________

Data __ / __ / __

Assinatura _____________________________________________________________
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Anexo C – Material Utilizado na Avaliação dos Participantes
Anexo C1 – Questionário Inicial

--------------------------------------

Questionário Inicial

--------------------------------------

Nome: ________________________________________________________________

Idade: _________ anos Data de Nascimento: __ / __ / __ Sexo: Masculino ___

Feminino ___

Habilitações Literárias /Escolaridade:

Não sabe ler nem escrever___

Sabe ler e/ou escrever ___

1º - 4º anos ___

5º - 6º anos ___

7º - 9º anos ___

10º - 12º anos ___

Estudos Universitários ___

Formação Pós-graduada ___

Profissão Anterior: ____________________

Residência: Freguesia_______________ Concelho _____________ Distrito _________

Naturalidade: ___________________

Estado Civil:

Solteiro ___

Casado(a) ___

União de facto ___

Separado (a) ___

Divorciado (a) ___

Viúvo (a) ___



Dados sobre a história clínica:

Está actualmente doente? Sim ___ Não ___

Que doença é que tem? _________________

Regime de Frequência do lar ? Residente ___ Centro de dia ___ Centro de Convivio___

Que medicação toma? __________________

Há quanto tempo foi a última modificação?

Há mais de 2 meses ___ Há menos de 2 meses ___

(Critério de Exclusão)

Outras informações/observações pertinentes:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
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Anexo C2 – ADAS-Cog
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Anexo C3 – ICAC



Anexo C4 – WHOQOL-Bref



Efeitos dos Videojogos nas Funções Cognitivas da Pessoa Idosa

_______________________________________________________________________

216



Anexo C5 – Questionário Final

----------------------------------

Questionário Final

----------------------------------

1 As perguntas/tarefas realizadas durante esta sessão foram claras:

Sim ___ Não ___

2 Sugere alguma alteração à sessão a que foi sujeito?

Sim ___ Não___

- Se Sim, Qual? (seja sucinto, por favor)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________
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Anexo D – Pedido de Autorização de Utilização dos Instrumentos de
Avaliação

Anexo D1 – Pedido de Autorização de Utilização do Inventário Clínico de Auto-
Conceito (ICAC)

Ana Carla Torres

Urbanização Jardins da Ria, 61

Muranzel

3870-301

Torreira

Exmo. Sr.

Professor Doutor Adriano Vaz Serra

Serviço de Psiquiatria

Hospitais da Universidade de Coimbra

Assunto: Pedido de autorização de utilização do Inventário Clínico do Auto-Conceito.

Exmo. Sr. Professor Doutor:

Venho, por este meio, solicitar a autorização para utilizar o Inventário Clínico do Auto- Conceito
(ICAC) no meu estudo de Mestrado.

Pretendo igualmente fazer referência, na minha dissertação, aos respectivos valores de aferição
desta escala.

O estudo a que me refiro insere-se no estudo do Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental a
Universidade do Porto e encontra-se sob a orientação do Professor Doutor João Barreto (Professor
Associado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto). Este estudo tem como objectivo
avaliar a eficácia da utilização de videojogos, como estratégia de estimulação cognitiva, em idosos
em processo de declínio cognitivo, bem como, avaliar a interferência da variável do auto-conceito
na eficácia da intervenção com videojogos.

Sem mais de momento, despeço-me com os meus melhores cumprimentos.

Torreira, 20 de Outubro de 2006.

Atentamente.



Anexo D2 – Pedido de Autorização de Utilização da Escala de Qualidade de Vida
WHOQOLBref
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Anexo E – Tabelas de resultados de testes de diferenças devido à idade

Anexo E1 – Tabelas dos resultados das estatísticas descritivas da Variável Idade

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Idade 43 65 93 78,33 8,002

Valid N (listwise) 43

Anexo E2 – Tabelas dos resultados obtidos nos testes de comparações de médias entre
as idades dos grupos amostrais

Group Statistics

Local N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Vale de Cambra 30 77,80 7,275 1,328Idade

Vila Real 13 79,54 9,692 2,688

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error
Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Equal variances assumed 3,456 ,070 -,650 41 ,519 -1,738 2,676Idade

Equal variances not assumed -,580 18,128 ,569 -1,738 2,998



Anexo E3 - Tabelas dos resultados obtidos nos testes de comparações de médias entre
as idades das condições experimentais
Descriptives

Idade

N Mean Std. Deviation Std. Error

Sem
Intervenção

11 77,00 9,716 2,929

Relaxamento 17 78,06 7,403 1,796

Video Jogos 15 79,60 7,670 1,980

Total 43 78,33 8,002 1,220

ANOVA

Idade

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 44,901 2 22,450 ,340 ,714

Within Groups 2644,541 40 66,114

Total 2689,442 42

Anexo E4 - Tabelas dos resultados obtidos nos testes de comparações de médias entre
as idades dos dois géneros sexuais

Group Statistics

Género N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Female 33 77,97 7,916 1,378Idade

Male 10 79,50 8,606 2,721
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Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower

Equal variances
assumed ,002 ,968 -,525 41 ,602 -1,530 2,914Idade

Equal variances
not assumed -,502 13,949 ,624 -1,530 3,050



Anexo F - Tabelas dos resultados obtidos na comparação do género
sexual, das Habilitações Literárias, das Categorias Profissionais, e do
Estado Civil entre as condições experimentais

Anexo F1- Tabelas de comparação entre as condições experimentais relativamente ao
género sexual

Grupo * Género Crosstabulation

Count

Género Total

Female Male Female

Sem Intervenção 6 5 11

Relaxamento 15 2 17

Grupo

Video Jogos 12 3 15

Total 33 10 43

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability

Pearson Chi-Square 4,384(a) 2 ,112 ,128

Likelihood Ratio 4,157 2 ,125 ,160

Fisher's Exact Test 4,004 ,128

Linear-by-Linear Association 1,834(b) 1 ,176 ,248 ,131 ,075

N of Valid Cases 43

a 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,56.

b The standardized statistic is -1,354.

Anexo F2 – Tabelas de Comparação entre as condições experimentais quanto às
habilitações literárias

Grupo * HabilitaçõesLiterárias Crosstabulation

HabilitaçõesLiterárias Total

Sem
Escolaridade 1º-4º anos 7º-9º anos

Estudos
Universitários

Sem
Escolaridade

Grupo Sem Intervenção 3 7 1 0 11

Relaxamento 5 11 0 1 17

Video Jogos 6 7 0 2 15

Total 14 25 1 3 43
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Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability

Pearson Chi-Square 5,499(a) 6 ,482 ,533

Likelihood Ratio 5,909 6 ,434 ,608

Fisher's Exact Test 4,704 ,644

Linear-by-Linear Association ,223(b) 1 ,636 ,704 ,355 ,055

N of Valid Cases 43

a 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

b The standardized statistic is ,473.

Anexo F3 – Tabelas de Comparação entre as condições experimentais quanto às
Categorias Profissionais

Grupo * CategoriasProfissionais Crosstabulation

CategoriasProfissionais

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 6 Categoria 7 Categoria 9 Total

Grupo Sem Intervenção 2 0 4 0 2 0 3 11

Relaxamento 0 1 2 1 1 3 9 17

Video Jogos 0 2 1 2 5 2 3 15

Total 2 3 7 3 8 5 15 43

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability

Pearson Chi-Square 20,738(a) 12 ,054 ,040

Likelihood Ratio 22,478 12 ,032 ,074

Fisher's Exact Test 16,738 ,069

Linear-by-Linear Association ,610(b) 1 ,435 ,445 ,231 ,022

N of Valid Cases 43

a 19 cells (90,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51.

b The standardized statistic is , 781.



Anexo F4- Tabelas de comparação entre as condições experimentais relativamente ao
estado civil

Grupo * Estado_Civil Crosstabulation

Count

Estado_Civil

Solteiro Casado separado divorciado viúvo Total

Sem Intervenção 2 2 1 0 6 11

Relaxamento 3 4 0 1 9 17

Grupo

Video Jogos 2 2 0 1 10 15

Total 7 8 1 2 25 43

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability

Pearson Chi-Square 4,469(a) 8 ,813 ,903

Likelihood Ratio 4,784 8 ,780 ,959

Fisher's Exact Test 4,378 ,951

Linear-by-Linear Association ,494(b) 1 ,482 ,493 ,257 ,029

N of Valid Cases 43

a 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

b The standardizedstatistic is ,703.
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Anexo G - Tabelas de comparação entre as condições experimentais
relativamente às médias das Funções Cognitivas, do Auto-conceito e da
Qualidade de Vida
Descriptives

N Mean
Std.

Deviation Std. Error
95% Confidence Interval

for Mean
Minimu

m Maximum

Lower
Bound

Upper
Bound

ADAS Sem
Intervenção

11 17,18 7,731 2,331 11,99 22,38 7 31

Relaxamento 17 18,24 7,965 1,932 14,14 22,33 5 34

Video Jogos 15 17,60 7,679 1,983 13,35 21,85 8 35

Total 43 17,74 7,632 1,164 15,40 20,09 5 35

ICAC_Tot
al

Sem
Intervenção 11 73,45 4,906 1,479 70,16 76,75 62 79

Relaxamento 17 72,00 6,481 1,572 68,67 75,33 64 84

Video Jogos 15 71,93 6,158 1,590 68,52 75,34 59 84

Total 43 72,35 5,899 ,900 70,53 74,16 59 84

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 7,891 2 3,945 ,065 ,937

Within Groups 2438,295 40 60,957

ADAS

Total 2446,186 42

Between Groups 18,107 2 9,053 ,251 ,779

Within Groups 1443,661 40 36,092

ICAC_Total

Total 1461,767 42

Ranks

Grupo N Mean Rank

Sem Intervenção 11 21,86

Relaxamento 17 25,97

Video Jogos 15 17,60

Qualidade de Vida
Geral transf0-100

Total 43



Test Statistics(a,b)

Qualidade de
Vida Geral
transf0-100

Chi-Square 3,738

Df 2

Asymp. Sig. ,154

Exact Sig. ,154

Point Probability ,000

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: Grupo
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Anexo H – Tabelas de resultados para testar a influência de variáveis
demográficas e institucionais nas diferenças obtidas nas variáveis
dependentes

Anexo H1 – Teste para averiguação da influência do género sexual nas diferenças
obtidas

Ranks

Género N Mean Rank Sum of Ranks

Female 33 22,52 743,00

Male 10 20,30 203,00

DifADAS

Total 43

Female 33 22,00 726,00

Male 10 22,00 220,00

DifICAC

Total 43

Female 33 22,29 735,50

Male 10 21,05 210,50

DifWHOQOL

Total 43

Test Statistics(b)

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Mann-Whitney U 148,000 165,000 155,500

Wilcoxon W 203,000 220,000 210,500

Z -,491 ,000 -,282

Asymp. Sig. (2-tailed) ,624 1,000 ,778

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,640(a) 1,000(a) ,788(a)

Exact Sig. (2-tailed) ,634 1,000 ,791

Exact Sig. (1-tailed) ,317 ,503 ,393

Point Probability ,005 ,006 ,006

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: Género



Anexo H2 – Teste para averiguação da influência da escolaridade nas diferenças
obtidas

Ranks

HabilitaçõesLiterárias N Mean Rank

Sem Escolaridade 14 23,25

1º-4º anos 25 21,96

7º-9º anos 1 15,50

Estudos Universitários 3 18,67

DifADAS

Total 43

Sem Escolaridade 14 25,96

1º-4º anos 25 20,64

7º-9º anos 1 6,00

Estudos Universitários 3 20,17

DifICAC

Total 43

Sem Escolaridade 14 21,46

1º-4º anos 25 20,94

7º-9º anos 1 36,50

Estudos Universitários 3 28,50

DifWHOQOL

Total 43

Test Statistics(a,b,c)

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Chi-Square ,623 3,447 2,501

df 3 3 3

Asymp. Sig. ,891 ,328 ,475

Exact Sig. . ,526

Point Probability . ,000

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: HabilitaçõesLiterárias

c Some or all exact significances cannot be computed because the time limit has been exceeded.
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Anexo H3 – Teste para averiguação da influência das categorias profissionais nas
diferenças obtidas

CategoriasProfissionais N Mean Rank

Quadros Superiores e
Dirigentes 2 15,50

Especialistas das profissões
intelectuais e científicas 3 18,67

Técnicos e Profissionais de
nível intermédio 7 23,00

Pessoal dos Serviços e
Vendedores 3 10,33

Agricultores e trabalhadores
qualificados da Agricultura e
Pescas

8 19,25

Operários, artífices e
trabalhadores similares 5 23,10

Trabalhadores não qualificados
15 26,50

DifADAS

Total 43

Quadros Superiores e
Dirigentes 2 13,25

Especialistas das profissões
intelectuais e científicas 3 20,17

Técnicos e Profissionais de
nível intermédio 7 23,64

Pessoal dos Serviços e
Vendedores 3 18,83

Agricultores e trabalhadores
qualificados da Agricultura e
Pescas

8 23,75

Operários, artífices e
trabalhadores similares 5 23,80

Trabalhadores não qualificados
15 21,87

DifICAC

Total 43

Quadros Superiores e
Dirigentes 2 31,00

Especialistas das profissões
intelectuais e científicas 3 28,50

Técnicos e Profissionais de
nível intermédio 7 17,57

Pessoal dos Serviços e
Vendedores 3 25,50

Agricultores e trabalhadores
qualificados da Agricultura e
Pescas

8 18,25

Operários, artífices e
trabalhadores similares 5 23,60

Trabalhadores não qualificados
15 22,33

DifWHOQOL

Total 43



Test Statistics(a,b,c,d)

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Chi-Square 5,776 1,639 3,997

df 6 6 6

Asymp. Sig. ,449 ,950 ,677

Exact Sig. .

Point Probability .

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: CategoriasProfissionais

c Some or all exact significances cannot be computed because the time limit has been exceeded.

d Someor all exact significances cannot be computed because there is insufficient memory.

Anexo H4 – Teste para averiguação da influência do estado civil nas diferenças obtidas

Ranks

Estado_Civil N Mean Rank

Solteiro 7 28,64

Casado 8 25,81

separado 1 15,50

divorciado 2 23,25

viúvo 25 19,08

DifADAS

Total 43

Solteiro 7 25,79

Casado 8 19,50

separado 1 6,00

divorciado 2 28,25

viúvo 25 21,88

DifICAC

Total 43

Solteiro 7 15,36

Casado 8 16,31

separado 1 36,50

divorciado 2 14,75

viúvo 25 25,68

DifWHOQOL

Total 43



Efeitos dos Videojogos nas Funções Cognitivas da Pessoa Idosa

_______________________________________________________________________

234

Test Statistics(a,b,c)

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Chi-Square 4,371 3,139 8,279

df 4 4 4

Asymp. Sig. ,358 ,535 ,082

Exact Sig. . ,056

Point Probability . ,000

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: Estado_Civil

c Some or all exact significances cannot be computed because the time limit has been exceeded.

Anexo H5 – Teste para averiguação da influência da idade nas diferenças obtidas

Correlations

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Spearman's rho Idade Correlation Coefficient -,204 ,042 -,103

Sig. (2-tailed) ,190 ,787 ,512

N 43 43 43

Anexo H6 – Teste para averiguação da influência da instituição a que pertencem nas
diferenças obtidas
Ranks

Local N Mean Rank Sum of Ranks

Vale de Cambra 30 24,13 724,00

Vila Real 13 17,08 222,00

DifADAS

Total 43

Vale de Cambra 30 19,83 595,00

Vila Real 13 27,00 351,00

DifICAC

Total 43

Vale de Cambra 30 23,32 699,50

Vila Real 13 18,96 246,50

DifWHOQOL

Total 43

Test Statistics(b)



DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Mann-Whitney U 131,000 130,000 155,500

Wilcoxon W 222,000 595,000 246,500

Z -1,699 -1,737 -1,080

Asymp. Sig. (2-tailed) ,089 ,082 ,280

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,093(a) ,088(a) ,300(a)

Exact Sig. (2-tailed) ,091 ,084 ,288

Exact Sig. (1-tailed) ,045 ,042 ,143

Point Probability ,001 ,001 ,001

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: Local
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Anexo H7 – Teste para averiguação da influência da valência do lar a que pertencem
nas diferenças obtidas
Ranks

Valência N Mean Rank

lar-residentes 26 23,58

lar-centro de dia 8 17,06

lar-centro de convivio 9 21,83

DifADAS

Total 43

lar-residentes 26 19,04

lar-centro de dia 8 29,13

lar-centro de convivio 9 24,22

DifICAC

Total 43

lar-residentes 26 20,00

lar-centro de dia 8 27,63

lar-centro de convivio 9 22,78

DifWHOQOL

Total 43

Test Statistics(a,b,c)

DifADAS DifICAC DifWHOQOL

Chi-Square 1,662 4,394 2,457

df 2 2 2

Asymp. Sig. ,436 ,111 ,293

Exact Sig. . ,298

Point Probability . ,000

a Kruskal Wallis Test

b Grouping Variable: Valência

c Some or all exact significances cannot be computed because the time limit has been exceeded.


