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RESUMO 

O Alzheimer, doença crônico-degenerativa, afeta em grande parte a população da 

terceira idade, comprometendo inicialmente a área cognitiva e comportamental. Esta 

pesquisa buscou a realização de intervenções em grupo, e com arte, para as 

pessoas diagnosticadas com Alzheimer, residentes em uma instituição de 

acolhimento a idosos, do interior paulista. Foram realizados 10 encontros com os 

usuários, utilizando a observação, registros, diário e materiais de arte como música, 

pintura, fotografias, histórias contadas, entre outros. O trabalho foi aprovado pelo 

CEP: 80950417.5.0000.5495 da universidade local. As categorias de análise 

utilizadas foram participação ativa; recusa; dificuldades motoras; auditivas; de 

interação; memória e diálogo. Os resultados confirmaram que a intervenção em 

grupo interdisciplinar possibilita melhora no vínculo entre os usuários com Alzheimer, 

evidenciando a possibilidade de ampliação de intervenções psicológicas grupais em 

instituições, promovendo saúde mental e qualidade de vida, contrapondo a exclusão 

existente dessa classe que se encontra no período senil com diagnóstico da D. A. 

 
1.  INTRODUÇÃO  

A doença de Alzheimer é crônica e degenerativa, comprometendo as funções 

cognitivas e comportamentais inicialmente. Mesmo não existindo cura, muito já se 

avançou em medicações, avaliações e diagnósticos (POLTRONIERE; 

CECCHETTO; SOUZA, 2011). 

Partindo desse pressuposto, verificou-se a importância de uma intervenção 

em grupo para os usuários com Alzheimer em instituições de acolhimento ao idoso 

por meio de um trabalho interdisciplinar, juntamente com a Terapeuta Ocupacional e 

Psicóloga da Instituição. 

A intervenção grupal constituiu no desenvolvimento de atividades por meio da 

arte com finalidade de proporcionar a estes pacientes melhor qualidade de vida. 

 
2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo foi verificar os benefícios que as intervenções em 

grupo trazem para a qualidade de vida de participantes institucionalizados com 

diagnóstico de Alzheimer. 

2.1- OBJETIVOS ESPECÍFÍCOS 



1. Identificação na literatura: o conceito e as características acerca das temáticas da 

doença de Alzheimer, bem como o cotidiano de seus portadores institucionalizados; 

e o embasamento teórico da intervenção grupal interdisciplinar voltada a esse 

público. 

2. Realização de entrevistas com os participantes e profissionais da instituição 

para verificar a história de vida, as preferências dos participantes e a rotina da 

instituição. 

3. Realização da intervenção grupal interdisciplinar por meio de recursos da 

arte com os participantes portadores de Alzheimer.  

4. Análise dos dados por meio das transcrições da intervenção grupal 

realizada, onde foi possível verificar o objetivo principal desta pesquisa. 

 
3. METODOLOGIA  

O Método utilizado para a pesquisa foi o qualitativo e descritivo. Uma 

pesquisa qualitativa segundo Minayo (2014), “(...) trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” 

(p. 21-22). 

A pesquisa de campo do tipo etnográfica que recorre à observação-

participante como técnica, pois a partir dos estudos etnográficos pode-se obter maior 

número de dados possíveis, para então realizar uma análise descritiva dos grupos 

pesquisados (DE ANDRADE, 2010).  

Os passos para realização da pesquisa etnográfica são: manter e desenvolver 

relações com o grupo gerador dos dados, utilizar várias técnicas para coletar esses 

dados, utilizar o tempo para a pesquisa de campo a fim de interpretar corretamente 

as informações e ser guiado por teorias e conhecimentos na observação (DE 

ANDRADE, 2010). É importante salientar que na análise foram utilizados nomes 

fictícios para garantir o sigilo da identidade dos participantes. 

O local onde a pesquisa foi realizada é uma instituição de acolhimento para 

idosos do interior paulista. A pesquisa de campo foi direcionada aos participantes 

com Alzheimer e foi realizada uma intervenção grupal interdisciplinar em parceria 

com as profissionais da instituição: Terapeuta Ocupacional e Psicóloga utilizando-se 

recursos de arte: música, dança, desenho, pintura e imagem. 

A pesquisa de campo foi realizada no período de março do ano de dois mil e 

dezoito, até junho do mesmo ano. Foi realizado um encontro semanal de duração de 



60 minutos em média, cada, com os participantes da instituição que possuem 

diagnóstico de Alzheimer, no momento da elaboração do projeto foi definido pelos 

pesquisadores, após levantamento da demanda, que seria feita a pesquisa com o 

total de 14 participantes, número que mudou para 10 participantes, em função de 

óbitos de alguns e a entrada de novos integrantes na instituição. 

Antes do início dos encontros, os pesquisadores fizeram quatro visitas à 

instituição, para a realização das entrevistas com os profissionais (Terapeuta 

Ocupacional e Psicóloga) e com os participantes. 

Os materiais utilizados nos encontros foram: roteiro de entrevista, gravador de 

áudio e vídeo do celular, notebook (som e imagem), materiais gráficos: papel sulfite, 

lápis de cor, giz de cera, materiais de artes: tinta e papel A4, seguindo e respeitando 

a demanda existente e apontada pelos usuários e levantada junto à Terapeuta 

Ocupacional e psicóloga. 

Ao todo, foram feitos dez encontros semanais, aproximadamente em três 

meses, em que se seguiu a realização de atividades terapêuticas onde foram 

realizadas: a escuta de músicas, dança, pinturas, contação de histórias e teatro, 

reconhecimento de imagens e sons entre outras atividades propostas. 

 
4. DESENVOLVIMENTO 

4.1- Alzheimer 

O Alzheimer compromete principalmente três áreas que são a cognição, 

comportamento e atividades diárias. Na cognição os principais aspectos afetados 

são a memória curta e de longo prazo, a compreensão, leitura, escrita, apraxia e 

perda de habilidade para reconhecer objetos, sintomas esses que não atingem na 

mesma proporção em todos os indivíduos. No comportamento gera delírios, 

alucinações, agressividade, distúrbios no ciclo sono-vigília, distúrbios afetivos, 

ansiedade e fobia, não atingem todos os indivíduos, mas quando apresenta algum 

desses eles atingem o pico, porém, podem ser controlados com medicamentos. Já 

as Atividades da vida diária são influenciadas pelo déficit cognitivo pela perda 

funcional e pelo déficit do comportamento para perdas executivas, isso repercute na 

baixa qualidade de vida dos portadores da doença (BERTOLUCCI; FERRAZ; FÉLIX; 

PEDROSO, 2011). 

O tratamento do Alzheimer assim como de todas as outras doenças 

neurodegenerativas visam uma melhora no bem-estar do indivíduo e um possível 



retardamento do progresso e efeitos da doença, já que a mesma ainda não possui 

uma cura. Por isso a necessidade da realização de intervenções grupais com 

finalidade de promoção de saúde e qualidade de vida para tais indivíduos. 

Os tratamentos utilizados se dividem em não farmacológicos e 

farmacológicos. O primeiro seria um meio para adaptar a vida da pessoa portadora 

da doença, proporcionando-o atividades simples que não exijam muitos esforços, 

além de adaptar o local para que não haja quedas. Os familiares devem ter 

paciência e proporcionar um ambiente agradável.  

O tratamento farmacológico é por meio de medicamentos que irá inibir 

algumas alterações no comportamento sempre observando a necessidade de cada 

um, alguns dos medicamentos usados são antidepressivos, Neurolépticos, 

Estabilizador de humor, Rivastigmina que inibe a colinesterase, Galantamina que 

inibe a AchE, a Memantina que tem ação glutamatérgica (BERTOLUCCI et. al., 

2011). 

4.2- Grupos 

Osório, em seu livro “Grupoterapia hoje” (1989) afirma que para Pichon 

Riviére um grupo é: 

Um conjunto restrito de pessoas que, ligadas por constantes de 
tempo e espaço, e articuladas por sua mútua representação interna, 
se propõem de forma explicita ou implícita à realização de uma tarefa 
que constitui sua finalidade, interatuando para isso através de 
complexos mecanismos de adjudicação e assunção de papéis 
(OSÓRIO, 1989, p. 127). 
 

Pichon Rivière vê o grupo como uma unidade de análise e pela sua teoria de 

grupos operativos focou sua atenção, no que ocorre entre os integrantes, diz então 

que quando uma pessoa demonstra algo que está vivenciando não é só uma história 

pessoal, mas também está comunicando algo inconsciente no grupo (CASTANHO, 

2012). 

Os grupos operativos de Pichon Rivière é uma possibilidade de intervenção 

em qualquer campo da vida social. Sua atenção é para que haja uma comunicação 

entre os integrantes do grupo, estes sempre sendo sujeitos ativos no processo, a fim 

de resolver uma tarefa, ultrapassando as barreiras impostas. Desenvolve-se, assim, 

nos integrantes do grupo o conhecimento, pensamento crítico e ações 

transformadoras (PEREIRA, 2013). 



Rivière construiu sua obra sobre grupos operativos com base na teoria da 

dialética acreditando que os sujeitos, seus vínculos e o modo de operar na 

realidade, estão em constante mudança e transformação (PEREIRA, 2013). 

Pichon Rivière, diz em seu livro “O processo grupal” (2009) que a mudança 

pode causar dois tipos de ansiedade, a depressiva criada pelo abandono do vinculo 

anterior e a ansiedade paranóide que é a que temos frente ao desconhecido, ou 

seja, o novo vínculo. Assim a finalidade dos grupos operativos é mobilizar as 

estruturas estereotipadas e diminuir a dificuldade de aprendizagem e comunicação, 

que são promovidas pelas ansiedades, promovendo um esclarecimento. Ainda diz 

que “No grupo operativo, o esclarecimento, a comunicação, a aprendizagem e a 

solução de tarefas coincidem com a cura, criando-se assim um novo Esquema 

Conceitual Referencial Operativo - ECRO” (RIVIÈRE, 2009, p. 134-137). 

 
5. RESULTADOS 

Na pesquisa de campo foi utilizada a modalidade de grupos com a finalidade 

de promover bem-estar e interação social principalmente. Para a análise foram 

estabelecidas categorias de análise longo dos encontros e foram utilizados 

codinomes para resguardar a identidade dos usuários. 

A primeira categoria analisada “dificuldade de interação e diálogo”. 

Considerou-se como dificuldade de interação e diálogo, quando os residentes não 

estabeleciam contato e/ou diálogo com os pesquisadores e entre eles, seja ao 

compreender o que foi dito, interagir nas atividades ou retrair-se quando dirigida a 

palavra para eles. 

No primeiro encontro foi observada a dificuldade de diálogo em sete dos 

usuários presentes, uma vez que não tinham atenção ao que era dito, falavam 

frases aleatórias de difícil entendimento, não respondiam às perguntas dos 

pesquisadores, com exceção de quatro residentes. 

No decorrer da pesquisa de campo observou-se a eficácia de intervenções 

terapêuticas em grupo e melhora na interação social entre os usuários. Até o quarto 

encontro foi observado em Rute e Lizara, progressos em relação à interação social, 

visto que, nos primeiros encontros se mostravam retraídas e com pouco diálogo, 

diferente do ocorrido nos encontros posteriores, onde, ao encontrarem os 

pesquisadores, sorriram e estabeleciam diálogos entre eles e com os demais 

usuários, interagindo como outrora não faziam (DIÁRIO DE CAMPO, 20/04/18). 



Foram feitas adaptações para os usuários, que possuem diferentes graus de 

Alzheimer, onde a efetividade e participação de todos os membros do grupo, nem 

sempre foi possível, sendo necessário remanejo como o estabelecimento de 

diálogos diretivos para com os usuários que possuem graus mais elevados da 

doença. Como ocorreu no sétimo encontro onde se realizou a contação de histórias 

por meio de fantoches para todos que estavam no círculo. A usuária Lizara 

mencionou durante o encontro, quando pegou em suas mãos, um dos dedoches, 

que era ela, disse: Essa aqui sou eu, Lizara Nascimento Garcia, e esse é meu pai 

José Garcia Nascimento, se referindo ao boneco com camisa e calça (DIÁRIO DE 

CAMPO, 09/05/2018). Nesse encontro os usuários foram divididos em duplas, 

possibilitando a interação entre eles e os pesquisadores, no momento em que 

participaram da construção da história. 

Saulo que no início dos encontros não interagiu com os pesquisadores, no 5° 

encontro chamou a pesquisadora e fazia um sinal com as mãos que estava 

gostando das músicas tocadas como Roberto Carlos; quando apresentamos outras 

músicas ele disse gostar mais ou menos. Nos encontros seguintes sempre chamava 

a pesquisadora e dava a mão para esta. Porém, quase não verbalizava, sua 

comunicação era mais corporal, por meio de gestos. Outra residente, a Irene, disse 

gostar de Roberto Carlos e ainda Sei cantar, mas deixa para outro dia a voz está 

ruim. Dançou um pouco com a psicóloga e pesquisador, sorria ao ouvir as músicas. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 23/04/2018). 

Contudo, apesar de, em muitos casos, a comunicação oral falhar em 
forma e em conteúdo, o idoso ainda possui outro importante 
mecanismo de comunicação, a comunicação corporal. De facto, a 
comunicação surge como interação entre postura, movimento e 
prosódia, pelo que um idoso com a fala afetada possui ainda dois 
recursos que pode utilizar, quando bem estimulado para tal (SILVA, 
2018, p. 26). 

 
Nos encontros 8° e 9° encontros, alguns residentes encontravam-se mais 

agitados como a Rute, Lizara e Irani que não permaneciam na sala onde eram 

realizados os encontros apresentando agitação motora. Quando questionada sobre 

isso, a psicóloga da instituição disse que houve um agravamento da doença. (...) os 

demais usuários como Constance, Célia e Cida, mesmo em graus mais elevados da 

doença, em vários momentos, seguraram com força nas mãos dos pesquisadores, 

beijando-as como também em seus rostos (DIÁRIOS DE CAMPO, 18/05/2018 e 

25/05/2018).   



Foi possível compreender com os fragmentos dos diários acima, que os 

usuários possuem necessidade de estabelecimento de vínculos desde os mais 

lúcidos até os mais comprometidos em decorrência dos avanços da doença. O 

espaço em grupo oferecido pelos pesquisadores favoreceu em diversos momentos a 

oportunidade de interação e diálogo. 

A segunda categoria de análise foram “dificuldades auditivas” observadas nos 

usuários ao longo dos encontros. Considera-se como dificuldades auditivas a perda 

na audição no processo de envelhecimento. 

Foi possível observar que existem oscilações no que se refere à capacidade 

auditiva de Lizara, pois quando ela ouviu sua música preferida “Se essa rua fosse 

minha” além de cantar, afirmou Ahh, como essa música é linda, querido (DIÁRIO DE 

CAMPO, 25/05/18). Sendo assim, se tratando da música: 

É uma atividade de lazer significativa e prazerosa, que promove o 
bem-estar de quem a pratica, afeta o emocional do indivíduo 
provocando reações e promovendo aprendizado, mobilização, 
expressão e organização física, emocional e cognitiva. A terapia 
realizada através da música, chamada Musicoterapia, é considerada 
uma prática que promove autoestima e interação em grupo (LUZ 
apud BARBOSA; COTTA, 2017, p. 4-5). 

 
O usuário Jessé também, não respondeu aos estímulos auditivos, apontando 

a hipóteses que podem se referir à dificuldade de manter o foco de atenção ou a 

própria limitação auditiva decorrente da fase senil e da D. A (Doença de Alzheimer). 

Sobre a categoria de “dificuldades motoras”, podemos defini-las como 

fenômenos que decorrem da idade e do desenvolvimento progressivo da D.A, 

afetando a capacidade de locomoção, habilidades motoras (grossas e finas), assim 

como agitações motoras desordenadas (CHRISTOFOLETTI et. al., 2006). 

No 4º encontro, onde foram propostas atividades relacionadas a pinturas, foi 

observado que a usuária Rute não conseguiu pintar devido à sua dificuldade, em 

realizar movimentos de pinça (DIÁRIO DE CAMPO, 20/04/18). 

É importante ressaltar que as dificuldades motoras como (perda dos 

movimentos dos membros inferiores, gestos involuntários e a falta de coordenação 

motora), apontam não só para a dificuldade de interação entre os usuários, como 

também prejudicam a manutenção da concentração em atividades específicas, 

como pintura, identificação de imagens, devido à própria condição que se 

encontram, onde foi observada pelos pesquisadores, a necessidade de auxilio de 

terceiros o tempo todo. 



No que se refere à categoria “memória”, foi possível observar que, no 

segundo encontro, uma usuária que segundo informações de funcionários da 

instituição, era professora, quando se pediu para que ela desenhasse algo, a mesma 

escreveu seu nome e o nome de outras pessoas que ali estavam  (DIÁRIO DE 

CAMPO, 06/04/2018). (...) mostrando que mesmo pela idade avançada e a D.A 

conseguiu preservar a memória da escrita, que era uma atividade comum em seu 

dia a dia. 

Nota-se uma preservação da memória no sexto encontro, quando o 

participante Saulo reconheceu todas as imagens da cidade em que ele vivia, como a 

fonte luminosa, relógio do sol, igreja matriz, pois as nomeou, mostrando assim sua 

preservação da memória (DIÁRIO DE CAMPO, 04/05/2018). 

Quando Rute ouviu as músicas do Roberto Carlos, demonstrou agitação e 

euforia no momento, se abaixava e colocava as mãos nos cabelos diversas vezes. 

Pronunciava palavras como: linda, é linda e quando questionada sobre seu gosto 

pela música, assentia. (DIÁRIO DE CAMPO, 23/04/2018). Foi informado por 

familiares aos pesquisadores, que esta gostava de músicas do cantor Roberto 

Carlos. 

Outra residente, Irene, disse gostar de Roberto Carlos e ainda comunicou: Sei 

cantar, mas deixa para outro dia, a voz está ruim. Dançou um pouco com a 

psicóloga e pesquisador com as mãos; também sorria ao ouvir as músicas 

demonstrando recordar as músicas (DIÁRIO DE CAMPO, 23/04/2018). 

A nível cerebral, o som estimula áreas responsáveis pela memória, 
emoção, visualização, controle motor e significado. De facto, existem 
áreas cerebrais específicas para o processamento de informações 
diferentes que chegam à pessoa através do som ou de experiências 
sonoras (como o córtex pré-frontal, responsável pela associação de 
memórias a canções com importância auto-biográfica para quem as 
ouve ou o córtex motor, responsável pelo planeamento do 
movimento durante a performance musical) (WHEELER, 2017 apud 
SILVA, 2018, p. 37). 

 
A hipótese confirmada nessa pesquisa referiu-se à questão de que a 

intervenção grupal interdisciplinar por meio da arte foi capaz de trazer benefícios aos 

participantes portadores de Alzheimer. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho evidenciou a importância da realização de atividades 

terapêuticas por meio da arte, da música, dança, teatro, pintura e recursos visuais 



(imagens de objetos, brinquedos infantis, paisagens, cenas de filmes) com usuários 

portadores da D. A, que proporcionou estímulos para a interação e diálogo entre 

eles, resgate de habilidades físico motoras, relacionadas a memórias de curto e 

longo prazo, que ao longo dos encontros os usuários puderam experienciar alguns 

fatos e vivências relacionadas ao passado que tiveram, resultados alcançados por 

meio da utilização de músicas específicas que estes escolheram anteriormente. 

Também foi possível proporcionar qualidade de vida aos usuários, mesmo diante 

dos acometimentos que a doença produz. 

Observou-se que os usuários ao identificarem a presença dos pesquisadores, 

demonstraram excitação visto que relacionavam a presença dos mesmos, com a 

realização de atividades e o vínculo que se estabeleceu ao longo dos encontros. 

Desta forma ficou claro que por meio dos encontros e da análise das atividades com 

usuários com diferentes comprometimentos doença, ambos demonstraram a 

necessidade e importância do estabelecimento de vínculos entre eles, onde foi 

comprovada a eficácia da intervenção grupal para promoção de saúde e qualidade 

de vida de idosos com a D. A. 
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