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As tendências demográficas recentes do nosso país caracterizam-se pelo aumento da esperança 
de vida ao nascer, a redução da mortalidade infantil, o aumento da emigração, a queda abrupta da 
fecundidade e o consequente envelhecimento da população. Neste sentido, a proporção de 
pessoas com 65 ou mais anos duplicou nas últimas décadas. Prevê-se que esta tendência se 
mantenha nas próximas décadas, atingindo entre 36% a 43% da população em 2060 (INE, 2014). 
 
Estima-se que haverá em Portugal 5,91% da população acima dos 60 anos de idade terá 
demência. De acordo com Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), a Doença de 
Alzheimer foi considerada a 3ª causa de morte mais frequente em Portugal em 2016 e contribui 
com mais de 7% dos anos vividos com incapacidade nas pessoas acima dos 50 anos. A elevada 
morbilidade acarreta custos diretos e indiretos muito elevados, nomeadamente na sobrecarga para 
os sistemas de saúde e na situação económica das famílias (Santana et al, 2015). 
 
No âmbito da intervenção, há um reconhecimento crescente de que as intervenções psicossociais 
podem ter níveis de eficácia semelhantes aos dos medicamentos, e que ambos podem ser usados 
de forma combinada. A Estimulação Cognitiva é uma intervenção realizada geralmente num 
ambiente social, normalmente em pequenos grupos, que permite uma estimulação geral do 
pensamento, concentração e memória, com benefícios na cognição e qualidade de vida e uma boa 
relação custo-efetividade (Aguirre et al., 2010; Tardif & Simard, 2011; Silva Nunes et al., 2014). 
 
Entre os vários programas disponíveis, o Programa de Estimulação Cognitiva (Cognitive 
Stimulation Therapy - CST) “Making a Difference” (Spector et. al, 2006) tem sido estudado em 
ensaios randomizados e apresentado resultados positivos com um bom rácio de custo-benefício. 
Os benefícios ao nível da cognição são comparáveis aos obtidos através da medicação – 
inibidores da colinesterase (Knapp et al., 2006). 
  
Este Programa tem sido aplicado em vários Países com as necessárias adaptações culturais 
(Aguirre, Spector & Orrell, 2014), estando a ser adaptado para a população portuguesa, 
recorrendo à metodologia de focus group com stakeholders relevantes. O presente estudo, para 
além de pretender verificar o efeito da estimulação cognitiva no estado mental de doentes com 
demência ligeira/moderada, pretende ainda contribuir para a validação e adaptação cultural do 
programa que tem demonstrado resultados eficazes na melhoria da cognição geral e da qualidade 
de vida.  
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Foram verificados os critérios de inclusão (Spector et al. 2003) aos 30 utentes da Unidade de 
Média Duração e Reabilitação Bento Menni. 
 
Aos 12 sujeitos que cumpriam esses critérios foi aplicada uma bateria de provas por avaliadores 
externos (alunos de Mestrado) para que os dinamizadores fossem “cegos” relativamente à 
intervenção e permitir a independência entre a avaliação e a intervenção.  
 
Instrumentos aplicados: 
 

• Alzheimer´s Disease Assessment Scale - cognitive subscale (ADAS-Cog, Nogueira et al., 
2018),  
 

• Clinical Dementia Rating (CDR, Montaño & Ramos, 2005)  
 

• Quality of Life – Alzheimer Disease (QoL-AD, Bárrios et al, 2013)  
 
Após avaliação pré-teste os utentes foram distribuídos aleatoriamente pelos grupos de controlo e 
experimental. 
 
O grupo de controlo teve as atividades de rotina da instituição enquanto o grupo experimental  
participou nas sessões previstas no Programa CST. 
 
No final do programa foi realizada o pós-teste com os mesmos instrumentos 
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O material utilizado baseou-se nas sugestões do Manual 
original do Programa CST com as devidas adaptações à 
cultura portuguesa, no âmbito da adaptação e validação 
que estamos a desenvolver deste Programa para o 
nosso País. 
 

Temas das 14 sessões:  
Jogos Físicos 

Sons 
Infância 

Alimentos 
Assuntos da atualidade  

Rostos/Locais 
Associações de Palavras  

Criatividade 
Categorização de objetos 

Orientação 
Uso do Dinheiro 

Jogos de Números 
Jogos de Letras 

Jogos em Equipa  
 

Centrado na pessoa 

Respeito 

Envolvimento 

Inclusão 

Escolha 

Diversão 

Opinião 

Reminiscências 

Sentidos 

Relacionamentos 

12 participantes com 
idades compreendidas 
entre os 59 e os 96 anos 
foram distribuídos 
aleatoriamente por 2 
grupos 
 
 

Grupo experimental 
 
5 mulheres e 1 homem 
1 casado e 5 viúvos 
Escolaridade:  
   1 sem habilitações 
   4 com 4º ano  
   1 com 9º ano 
Média de idades de 86 
anos  

Grupo de controlo 
 
4 mulheres e 2 homens 
5 casados e 1 viúvo 
6 com o 4º ano de 
escolaridade 
 
 
Média de idades de 80 
anos 
 
 

Procurando conhecer os efeitos da estimulação cognitiva com o Programa CST na cognição e na 
qualidade de vida de pessoas com demência ligeira/moderada, realizámos um estudo 
correlacional e experimental  numa lógica “randomised controlled trial” (RCT), onde os sujeitos 
foram atribuídos aleatoriamente ao grupo experimental (n=6) e ao grupo de controlo (n=6). 
 
Procedemos à análise correlacional entre as variáveis idade, grau de demência de acordo com a 
classificação (CDR), desempenho cognitivo global (Adas Cog T) e a Qualidade de Vida (QoL-AD) 
pré e pós-teste. 
 
Encontrámos uma correlação forte, positiva e significativa (p=.791, 0.05) entre o desempenho 
cognitivo  pré e pós-teste, indicando que um resultado inicial mais elevado no pré-teste associa-
se a um resultado mais elevado no pós-teste. 
 
Verificámos ainda uma correlação forte, positiva e significativa (p=.741, 0.05) entre o grau de 
demência avaliado no pré-teste (CDRi.) e o desempenho cognitivo final (ADAS Cogf.), indicando 
que quanto maior o grau de demência maior o defeito cognitivo. 
 
Não foram encontradas outras correlações significativas entre as variáveis 
 

Na análise comparativa dos resultados  entre as duas condições (experimental e controlo): 
 
O grau de demência avaliado de acordo com a CDR (doente + cuidador) não se alterou no pós-
teste em ambos os grupos. 
 
No grupo experimental, verificámos uma diferença de 4 pontos no desempenho cognitivo (ADAS 
Cog) entre a avaliação final (M=20,20) e a avaliação inicial (M=24,17) apontando para uma 
melhoria das funções cognitivas embora não estatisticamente significativa (p=,387). 
Contrariamente a estes resultados, verificou-se um aumento de 3 pontos nesta mesma escala 
no grupo de controlo, sugerindo um declínio ao nível das funções cognitivas. 
 
Na análise aos domínios cognitivos avaliados pela ADAS Cog (memória, orientação, linguagem, 
praxia e capacidade construtiva) não foram encontradas diferenças significativas nos dois 
grupos. 
 
A Qualidade de Vida (QoL-AD) final apresentou uma diferença significativa (Z=5,831, ,061) nos 
dois grupos com uma superioridade para os sujeitos do grupo experimental que avaliaram mais 
positivamente a sua Qualidade de Vida (M= 29.6) do que os sujeitos do grupo de controlo 
(M=22.5) 
 
 

 
O Programa de Estimulação Cognitiva (Cognitive Stimulation Therapy - CST) “Making a 
Difference” (Spector et. al, 2006) tem sido estudado em vários países em ensaios randomizados 
e tem apresentado resultados positivos. A sua eficácia tem sido demonstrada nas funções 
cognitivas, através da metodologia da orientação para a realidade, reminiscência e estimulação 
multisensorial, como também na melhoria da qualidade de vida, através do estabelecimento de 
um ambiente promotor da auto-estima em que o questionamento, o pensamento e a interação 
são fomentados (Spector, et al. 2003). 
 
O Programa CST desenvolvido numa Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) 
apresentou resultados tendencialmente positivos a nível das funções cognitivas e da Qualidade 
de Vida. Embora não sendo estatisticamente significativo, dado o tamanho reduzido da amostra, 
o melhor resultado obtido no desempenho cognitivo, no grupo experimental no final da 
intervenção, vai no sentido dos resultados encontrados em investigações anteriores de 
validação deste Programa (Spector, et al. 2003). 
 
Verificou-se ainda que a estimulação cognitiva em 14 sessões estruturadas teve impacto ao 
nível da Qualidade de Vida. No grupo experimental, os sujeitos avaliaram mais positivamente a 
sua Qualidade de Vida no fim da intervenção comparativamente ao momento inicial e ao grupo 
de controlo. Este resultado corrobora resultados encontrados em investigações anteriores de 
validação (Spector, et al. 2003). 
 
No desenvolvimento deste Programa encontrámos alguns desafios associados ao contexto. 
Tratando-se de uma UMDR, com internamento até 90 dias, foi difícil garantir a estabilidade do 
grupo e fazer coincidir o tempo de permanência (datas de entrada e datas de saída) dos 
utentes, com critérios de inclusão, nas semanas em que o Programa se realizou. Houve 
igualmente uma utente que agudizou tendo que ser hospitalizada e que por esse motivo não 
participou em todas as sessões até ao final. Outra utente acabou por ter alta para o domicílio 
ainda antes do fim do Programa. 
 
Por fim, importa ainda salientar que o tamanho da amostra (N=12) não permite a generalização 
dos resultados encontrados. Nesse sentido, para a validação do Programa para a população 
portuguesa está a decorrer a aplicação deste protocolo a mais grupos e em diferentes contextos 
(e.g. Lar, Centro de Dia). 
 

Potencial 

Escala Grupo N Média  Erro desvio Erro padrão da média 

ADAS Cog T inicial experimental 6 24.17 10.496 4.285 

  controlo 6 22.17 8.208 3.351 

ADAS Cog T final experimental 5 20.20 8.258 3.693 

  controlo 4 25.00 10.801 5.401 

CDR T inicial experimental 6 1.417 .6646 .2713 

  controlo 6 1.167 .6831 .2789 

 CDR T final 

 

experimental 6 1.000 .5477 .2236 

controlo 5 1.200 .7583 .3391 

QdV inicial 

 

experimental 6 26.50 6.6391 2.7104 

controlo 6 26.11 3.7158 1.5169 

QdV final 

 

experimental 5 29.66 4.9497 2.2135 

controlo 2 22.50 .2357 .1666 

Este trabalho foi realizado na Unidade de Média Duração e Reabilitação  Bento Menni em Belas, 
concelho de Sintra, distrito de Lisboa. 
 
O Programa de Estimulação Cognitiva CST “Making a Difference” consiste em 14 sessões com 
temas e atividades estruturadas, que decorre ao longo de 7 semanas (duas vezes por semana), 
em grupos de 6/8 pessoas com 2 dinamizadores 
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