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RESUMO 

 

Oliveira AM. Ensaio clínico randomizado e controlado para avaliar a versão 
brasileira ambulatorial do método TAP (Tailored Activity Program- Programa 
Personalizado de Atividades) no tratamento de sintomas neuropsiquiátricos em 
indivíduos com demência [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: Embora os quadros demenciais sejam caracterizados, 
principalmente, por comprometimentos cognitivos e funcionais, muitos 
pacientes apresentam alterações comportamentais ou sintomas 
neuropsiquiátricos (SNPs) em alguma fase de sua história clínica. De acordo 
com a literatura atual, os SNPs são muito frequentes, podendo ocorrer em até 
90% dos casos de demência. Dentre os SNPs mais comuns, estão incluídos: 
agressividade, apatia, agitação, perambulação, desinibição, ansiedade, humor 
deprimido e sintomas psicóticos (alucinações e delírios). Diretrizes 
internacionais têm sugerido que os tratamentos não-farmacológicos devem ser 
a primeira opção na abordagem dos SNPs. Recentemente, os estudos têm 
mostrado que as intervenções não-farmacológicas são tão eficazes quanto os 
tratamentos farmacológicos, no entanto, sem ocasionar os efeitos colaterais e 
riscos das medicações. Uma abordagem não-farmacológica promissora é o uso 
de atividades. Um método de Terapia Ocupacional, denominado Tailored 
Activity Program (TAP - Programa Personalizado de Atividades – versão 
domiciliar) foi desenvolvido com o objetivo de reduzir e prevenir SNPs em 
idosos com demência moderada a grave e, de acordo com os estudos, tem se 
mostrado eficaz. No Brasil, existem poucos estudos sobre abordagens não-
farmacológicas no tratamento de SNPs em indivíduos com demência. 
OBJETIVOS: Realizar a tradução e adaptação transcultural do método TAP para a 
língua portuguesa, bem como sua adequação para o uso ambulatorial. Avaliar a 
eficácia do método TAP (versão ambulatorial brasileira) no tratamento de SNPs 
de indivíduos com demência moderada a grave e na redução da sobrecarga dos 
seus cuidadores. MÉTODO: Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, 
controlado, duplamente encoberto, para o tratamento de SNPs em idosos com 
demência moderada a grave, através da versão traduzida e adaptada do método 
TAP para uso ambulatorial. O grupo experimental recebeu oito sessões baseadas 
no método TAP, em regime ambulatorial, e o grupo controle recebeu oito 
sessões baseadas em um programa psicoeducativo com orientações sobre 
demência. As medidas de desfecho consistiram na avaliação de SNPs dos 
indivíduos com demência, por meio do The Neuropsychiatric Inventory-Clinician 
rating scale (NPI-C), e da avaliação da sobrecarga dos seus cuidadores, por meio 
da Escala Zarit. Todos os participantes foram avaliados nos momentos pré (T0) e 
pós-intervenção (T1). RESULTADOS: Foram incluídos 54 indivíduos com 
demência, que foram alocados para as condições experimental (n= 28) e 
controle (n= 26). Observou-se melhora estatisticamente significante no grupo 
experimental nos seguintes SNPs: delírios (p=0,05), agitação (p=0,001), 



agressividade (p=0,007), depressão (p=0,008), ansiedade (p=0,006), euforia 
(p=0,007), apatia (p=0,02), desinibição (p=0,03), irritabilidade (p=0,03), 
distúrbio motor (p=0,007) e vocalizações aberrantes (p=0,03). Por sua vez, não 
foi observada melhora nos seguintes SNPs: alucinações (p=0,06), distúrbios do 
sono (p=0,06) e distúrbios do apetite (p=0,5). O método TAP para uso 
ambulatorial também se mostrou clinicamente eficaz na redução da sobrecarga 
nos cuidadores do grupo experimental (p=0,01). CONCLUSÃO: Este ensaio 
clínico é o primeiro estudo controlado sobre a eficácia de uma intervenção de 
Terapia Ocupacional baseada na versão ambulatorial do método TAP para 
aliviar os SNPs em pacientes com demência moderada a grave. Os resultados 
mostraram que o uso de atividades prescritas de maneira personalizada, aliada 
ao treinamento do cuidador, pode ser uma abordagem clinicamente eficaz na 
redução de SNPs e da sobrecarga de cuidadores de indivíduos com demência.  

Descritores: demência; sintomas comportamentais; terapia ocupacional; 
cuidadores; atividades cotidianas; ambulatório hospitalar. 

  

 

 

  



ABSTRACT 

 

Oliveira AM. Randomized and controlled clinical trial to evaluate a Brazilian 
outpatient version of the TAP method (Tailored Activity Program) for the 
treatment of neuropsychiatric symptoms in individuals with dementia [thesis]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Although dementia is characterized mainly by cognitive and 
functional deficits, many patients present behavioral changes or 
neuropsychiatric symptoms (NPS) at some stage of their clinical evolution. 
According to the current literature, NPS are very frequent and may occur in up 
to 90% of dementia cases. The most common NPS are aggression, apathy, 
agitation, wandering, disinhibition, anxiety, depressed mood and psychotic 
symptoms (hallucinations and delusions). International guidelines have 
suggested that non-pharmacological treatments should be the first option in 
clinical approaching to NPS. Recently, studies have shown that non-
pharmacological interventions are as effective as pharmacological treatments, 
however without the side effects and risks of medications. A promising non-
pharmacological approach is the use of activities. An Occupational Therapy 
method, called Tailored Activity Program (TAP), was developed with the 
objective of reducing and preventing NPS in the elderly with moderate to severe 
dementia and, according to published studies, has shown to be effective. In 
Brazil, there are few studies on non-pharmacological approaches in the 
treatment of NPSs in individuals with dementia. OBJECTIVES: To perform the 
translation and transcultural adaptation of the TAP method to Brazilian 
Portuguese, as well as its adequacy for outpatient use. To evaluate the efficacy 
of the TAP (Brazilian outpatient version) method in the treatment of NPS in 
individuals with moderate to severe dementia and in the burden reduction of 
their caregivers. METHOD: This is a randomized, double-blind, controlled 
clinical trial for the treatment of NPS in elderly with moderate to severe 
dementia., using the transcultural translation and adaptation of the outpatient 
TAP method. The experimental group received eight sessions based on the TAP 
method, on an outpatient basis, and the control group received eight sessions 
based on a psychoeducational program with orientations about dementia. 
Outcome measures consisted of assessing the NPS of individuals with dementia, 
through the Neuropsychiatric Inventory-Clinician rating scale (NPI-C), and 
assessing the burden on their caregivers, using the Zarit Scale. All the 
participants were evaluated at pre (T0) and post-intervention (T1). RESULTS: 
We included 54 individuals with dementia, who were allocated to the 
experimental (n=28) and control (n=26) groups. There was improvement of the 
following NPS in the experimental group: delusions (p=0.05), agitation 
(p=0.001), aggressiveness (p=0.007), depression (p=0.008), anxiety (p=0.006), 
euphoria (p=0.007), apathy (p=0.02), disinhibition (p=0.03), irritability 
(p=0.03), motor disturbance (p=0.007) and aberrant vocalization (p=0.03). No 
improvement was observed in the following NPS: hallucinations (p=0.06), sleep 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673604166269


disturbances (p=0.06) and appetite disorders (p=0.5). The TAP method for 
outpatient use was also clinically effective in reducing burden in the caregivers 
of the experimental group (p=0.01). CONCLUSION: This clinical trial is the first 
controlled study of the efficacy of an Occupational Therapy intervention based 
on the outpatient version of the TAP method to relieve NPS in patients with 
moderate to severe dementia. The results showed that the use of personalized 
prescribed activities, coupled with the caregiver training, may be a clinically 
effective approach to reduce NPS and caregiver burden of individuals with 
dementia. 

Descriptors: dementia; behavioral symptoms; occupational therapy; caregivers; 
activities of daily living; outpatient clinics, hospital. 
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Introdução 2 

  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

Um dos aspectos mais desafiadores do cuidado de indivíduos com 

demência está relacionado ao manejo de alterações comportamentais ou 

sintomas neuropsiquiátricos (SNPs), incluindo agitação, agressão, irritabilidade, 

apatia, rejeição de cuidados, depressão, dentre outros, que ocorrem em todos os 

tipos e estágios da doença (Lyketsos et al., 2011; Gitlin et al., 2012).  

A prevalência dos SNPs é bastante alta, chegando a cerca de 90% dos 

indivíduos com demência e, se não tratados, os SNPs aceleram a progressão da 

doença, pioram a funcionalidade, prejudicam a qualidade da vida, aumentando a 

utilização de serviços de saúde e antecipando o processo de institucionalização. 

Para os cuidadores, os SNPs estão associados a maior sobrecarga, depressão, 

pior qualidade de vida e maior tempo de cuidado (IPA, 2010; Lyketsos et al., 

2011; Gitlin et al., 2012; 2016; Tible et al., 2017).  

Em geral, na prática clínica, os SNPs são sub-detectados e sub-tratados, 

sendo comum o uso de antipsicóticos para o seu manejo, ainda que os estudos 

mostrem que tal intervenção apresenta modestos resultados (IPA, 2010; 

Brodaty et al., 2012; Kales et al., 2014; Oliveira et al., 2015). Além disso, não 

existem medicações para alguns comportamentos de maior preocupação para 

as famílias, como por exemplo a rejeição de cuidados (Gitlin et al., 2017).  

Nesse contexto, algumas diretrizes internacionais sugerem que 

intervenções não-farmacológicas devem ser a primeira opção no tratamento dos 

SNPs, pois são tão (ou mais) eficazes que os tratamentos farmacológicos, com a 

vantagem de não estarem associadas aos efeitos colaterais e eventuais riscos do 

uso de medicações psicotrópicas (IPA, 2010; Brodaty et al., 2012; Kales et al., 

2014; Oliveira et al., 2015).   



Introdução 3 

  
 

Na última década, a literatura internacional tem demonstrado a eficácia 

do uso de diversos tipos de intervenções não-farmacológicas, incluindo o uso de 

atividades no tratamento de SNPs (Gitlin et al., 2008; 2016; O’Connor et al., 

2017). No entanto, no Brasil, existe uma escassez de estudos sobre tais 

abordagens no tratamento de SNPs em indivíduos com demência.  

Sendo assim, optou-se por avaliar a eficácia de um método de Terapia 

Ocupacional, denominado Tailored Activity Program, ou método TAP, por meio 

de um ensaio clínico controlado e randomizado. Para tanto, realizou-se a 

tradução e adaptação transcultural da versão domiciliar do método TAP (Anexo 

1), bem como adequação para uma versão ambulatorial do método (Anexo 2).  

O presente estudo proporcionou, até o momento, a publicação de dois 

artigos diretamente relacionados ao tema central. O primeiro artigo refere-se a 

uma revisão sistemática sobre intervenções não-farmacológicas para redução 

de sintomas comportamentais da demência, publicado pela Revista BioMed 

Research International (fator de impacto de 2,58) (Anexo 3) e, o segundo artigo 

refere-se aos dados preliminares deste estudo, que foram publicados no 

International Journal of Geriatric Psychiatry (fator de impacto de 3,00) (Anexo 

4).  

 

1.2  REVISÃO NA LITERATURA 

 

1.2.1  Sintomas neuropsiquiátricos em indivíduos com demência 

 

Os critérios diagnósticos de demência (ou transtornos neurocognitivos, 

como passaram a ser denominados recentemente no DSM-5) são baseados na 

evidência de declínio cognitivo progressivo, relatados pelo próprio indivíduo ou 

um informante. O comprometimento cognitivo não inclui somente alterações da 

memória, mas também de outras funções cognitivas, como orientação espacial e 

temporal, capacidade de compreensão, linguagem, julgamento, capacidade de 
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cálculo e de aprendizagem, que levam a prejuízos no desempenho ocupacional 

ou social do indivíduo, devendo ser avaliados por testes ou avaliação clínica 

quantificada (DSM-5, APA, 2013).  

O diagnóstico etiológico é realizado por avaliação clínica, exames 

laboratoriais e de neuroimagem estrutural  tomogra ia computadorizada ou 

ressona ncia magne tica de cra nio), incluindo avaliações das funções cognitivas e 

da funcionalidade do indivíduo para o diagnóstico diferencial das demências. 

Seguem as principais causas etiológicas das demências: demência dos 

corpúsculos de Lewy (DCL), demência frontotemporal (DFT), demência vascular 

(DV) e doença de Alzheimer (DA), sendo esta última a mais comum das 

demências, podendo chegar a cerca 60-70% dos casos (Caramelli; Barbosa, 

2002; Gallucci et al., 2005). 

No entanto, as alterações cognitivas e funcionais não são as únicas causas 

do sofrimento dos indivíduos com demência e de seus cuidadores. Alterações 

comportamentais ou SNP são observados concomitantemente, incluindo 

alterações de humor (sintomas depressivos, euforia, labilidade emocional), 

delírios, alucinações, apatia, irritabilidade, desinibição, ansiedade, reações 

catastróficas, agressividade verbal e física, comportamento estereotipado, andar 

incessante (perambulação), insônia, alterações no apetite, e do comportamento 

sexual inadequado (IPA, 2010; Lyketsos, 2011; Kales et al., 2014).  

A sintomatologia neuropsiquiátrica começou a ser estudada mais 

intensamente nas décadas de 80 e 90 (apud Tamai, 2002; IPA, 2010). Em 

meados dos anos 90, um consenso da International Psychogeriatric Association 

 IPA) propôs o uso do termo “sintomas psicológicos e comportamentais da 

demência”  SPCD) ou SNPs para referir-se às alterações comportamentais e 

manifestações psiquiátricas associadas à demência, definindo-as como 

“alterações na sensopercepção, no conteúdo de pensamento, no humor ou no 

comportamento que podem ocorrer em indivíduos com demência”  apud Kales 

et al., 2014; 2015; Tible et al., 2017) (Tabela 1). 

De acordo com a literatura, a presença de SNPs pode trazer sérias 

consequências aos indivíduos com demência, por estar associada à perda 
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significativa da funcionalidade, declínio cognitivo com evolução mais acelerada 

do quadro demencial (Paulsen et al., 2000, Hersch; Falzgraf, 2007; Canevelli et 

al., 2013), maior comprometimento nas atividades de vida diária (Lyketsos 

2011), aumento do risco de complicações secundárias, tais como, quedas, 

fraturas, levando à piora da qualidade de vida (Gonçales-Salvador et al., 2000). 

Estudo longitudinal realizado por Zahodne et al. (2015) com a participação de 

quatro grandes centros (University of Columbia Medical Center - EUA, Johns 

Hopkins School of Medicine - Estados Unidos da América - EUA, Massachusetts 

General Hospital - EUA, e Hôpital de la Salpêtrierè - França) acompanhou por 

seis anos, 517 indivíduos com doença de Alzheimer (DA) leve. O estudo concluiu 

que a presença de sintomas psicóticos e depressivos nos estágios iniciais 

estavam associados ao declínio cognitivo mais acelerado, ao longo dos seis anos.  

Outros aspectos relevantes quanto ao impacto dos SNPs são a sua 

associação com maior sobrecarga entre os cuidadores (Rinaldi et al., 2005; 

Gauthier et al., 2010; Lyketsos, 2011; Tible et al., 2017), maiores taxas de 

institucionalização (Yafee et al., 2002; Toot et al., 2016) e menor sobrevida de 

pacientes com DA (Weiner et al., 2005), bem como, aumento dos custos diretos 

e indiretos do tratamento da demência  O’Brien; Caro, 2001; Kraft et al., 2010; 

Kales et al., 2015). 
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Tabela 1 -  Tipos de SNP na demência (adaptado de Kales et al., 2015) 
 

- DELÍRIOS 

- ALUCINAÇÕES  

- AGITAÇÃO: 

 Facilmente aborrecido; 

 Questiona repetidamente; 

 Reclama sem motivo e discute repetidamente e facilmente; 

 Acumula coisas; 

 Anda sem propósito; 

 Reações inapropriadas: chora, grita e emite sons sem sentido; 

 Rejeita cuidados e auxílio por parte de outra pessoa (banhar-se, vestir-se, 
alimentar-se, etc.); 

- AGRESSÃO (FÍSICA OU VERBAL); 

- DEPRESSÃO OU DISFORIA; 

- ANSIEDADE: 

 Preocupação descabida/irreal; 

 Persegue o cuidador como uma sombra; 

- APATIA OU INDIFERENÇA; 

- DESINIBIÇÃO – comportamentos socialmente inapropriados; comportamento 
sexualmente inapropriados; 

- IRRITABILIDADE OU LABILIDADE  

- DISTÚRBIOS MOTORES (movimentos repetitivos sem propósito): 

 Perambulação; 

 Mexer e remexer em coisas sem propósito 

 

De acordo com a literatura sobre o tema, a prevalência dos SNPs em 

indivíduos com demência é considerada alta, chegando a mais de 90% em 

alguns estudos (Martinez et al., 2008; Lyketsos et al., 2011; Gitlin et al., 2016). 

Estudo brasileiro, realizado por Almeida (1999) com 75 indivíduos com 

demência, encontrou prevalência de cerca de 69% de SNPs entre os 

participantes. Os sujeitos apresentavam sintomas como nervosismo, tensão e 

preocupação/ansiedade, sendo que dois terços deles manifestavam sintomas 

depressivos. Tais resultados são semelhantes aos estudos de prevalência de 

SNPs realizados em outros países.  
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Geda et al. (2004) realizaram estudo norte-americano e avaliaram 87 

indivíduos com DA leve. Os autores encontraram ao menos um SNP em 80% da 

amostra, sendo os SNP mais frequentes: apatia (37,9%), irritabilidade (35,6%) e 

depressão (32,2%).  

Nos EUA, Hwang et al. (2004) investigaram a presença de SNPs em 124 

pacientes com diagnóstico de DA leve e, nessa amostra, 89% dos indivíduos 

apresentavam ao menos um SNP, sendo os sintomas mais frequentes apatia 

(51%), disforia (50%) e irritabilidade (38%). 

Em outro estudo brasileiro, realizado por Tatsch et al. (2006), 78,33% 

dos indivíduos participantes apresentavam pelo menos um SNP. O estudo 

analisou uma amostra de 60 sujeitos com DA e os SNPs mais frequentes foram 

apatia (53,33%), depressão (38,33%), alterações do sono (38,33%) e ansiedade 

(25%).  

Zuidema et al. (2007) realizaram um estudo na Holanda, com uma 

amostra de 1.322 indivíduos com demência e constataram que mais de 80% das 

pessoas sofriam de pelo menos um SNP, sendo agitação, agressão, apatia e 

irritabilidade os mais comuns.  

Truzzi et al. (2013) compararam duas amostras, sendo uma amostra 

brasileira com 168 indivíduos e outra amostra de noruegueses com 155 

indivíduos com demência. Entre os indivíduos brasileiros, os SNP mais 

frequentes foram apatia (80,4%), agitação/agressão (45,8%) e comportamento 

motor aberrante (45,8%), enquanto na amostra de indivíduos noruegueses os 

SNPs mais frequentes foram apatia (72%), disforia (61,9%) e ansiedade 

(52,3%).  

Estudo realizado por Borsje et al. (2018), também holandês, com 117 

indivíduos com demência, 90% dos participantes apresentavam pelo menos um 

SNP. Os sintomas mais comuns observados entre os participantes desse estudo 

foram agitação, agressividade, disforia, depressão, irritabilidade e labilidade.  

Além da prevalência ser bastante alta entre os indivíduos com demência, 

os estudos também apontam que a incidência dos SNPs aumenta conforme a 
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demência avança e torna-se mais grave, além disso, o tipo de SNP também varia 

de acordo com a fase do quadro demencial (Lyketsos et al., 2002; Tatsch et al., 

2006). Por exemplo, ansiedade e depressão parecem ser comuns em estágios 

iniciais de demência, e podem piorar com o avanço da doença. Agitação, que é 

um tipo de SNP caracterizado por atividade psicomotora excessiva, é bastante 

comum desde o início da doença e pode persistir ao longo do quadro demencial, 

podendo se agravar com o avanço da demência (Lyketsos et al., 2000; Aalten et 

al., 2005a; 2005b, Steinberg et al., 2008; Kales et al., 2015).  

Estudo longitudinal realizado por Hope et al. (1997) identificou que a 

presença de sintomas depressivos, alucinações e agressividade verbal estavam 

associados ao aparecimento de agressividade física em pacientes na fase 

moderada de demência, após cerca de quatro anos de diagnóstico da doença.  

No estudo brasileiro realizado por Tasch et al. (2006), SNPs, como 

agitação, agressão e comportamento motor aberrante, foram mais prevalentes 

em indivíduos que se encontravam em estágios mais avançados da demência, ou 

seja, parece que com o avanço da degeneração cerebral, há um agravamento e 

mudança de padrão dos SNPs. 

Steinberg et al. (2008) realizaram estudo longitudinal e encontraram um 

aumento significativo da frequência dos SNPs entre os participantes, após cinco 

anos de seguimento. Nesse estudo, foram incluídos 408 indivíduos com diversos 

tipos de demência (DA, DFT; DV; DCL e demência mista: DA associada à 

demência vascular), sendo que 97% deles apresentavam algum tipo de SNP. Os 

resultados mostraram que, com o passar do tempo, existe um aumento 

significativo na prevalência dos SNPs. Por exemplo, nos estágios iniciais, a 

prevalência dos sintomas depressivos foi de 29% e após cinco anos, 77% dos 

indivíduos apresentavam esse sintoma. Um aumento semelhante da prevalência 

foi encontrado com relação à apatia, ansiedade e comportamento motor 

aberrante. 

Em estudo longitudinal realizado por Brodaty et al. (2015), 514 

indivíduos com demência foram incluídos e a prevalência dos SNPs aumentou 

ao longo dos três anos de seguimentos dos sujeitos. Em particular, delírios, 



Introdução 9 

  
 

alucinações, agitação, ansiedade, apatia, desinibição, irritabilidade e 

comportamento motor aberrante tiveram aumento significativo de prevalência. 

Depressão, euforia, alterações do sono e do apetite não aumentaram 

significativamente durante esse período. Além disso, o estudo também mostrou 

que gravidade da demência, sexo masculino e DFTs estavam associados a níveis 

mais elevados de SNP logo no início do estudo.  

 

1.2.2   Etiologia dos sintomas neuropsiquiátricos 

 

Atualmente, sabe-se que o declínio cognitivo característico dos quadros 

demenciais não é suficiente para justificar a presença dos SNPs (Tible et al., 

2017). A demência em si pode causar diversos sintomas em razão da 

degeneração cerebral e alteração das conexões neuronais, que prejudicam as 

funções relacionadas ao controle das emoções e do comportamento (Kales et al., 

2015). 

Além dos fatores relacionados à degeneração cerebral do quadro 

demencial, estudos apontam que os cuidadores e o contexto ambiental também 

podem influenciar no aparecimento de SNPs (Kales et al., 2015, Tible et al., 

2017). Na verdade, acredita-se que a etiologia dos SNPs seja complexa e 

multifatorial (IPA, 2010; Kales et al., 2015; Tible et al., 2017). O modelo mais 

atual e que melhor explica a etiologia dos SNPs inclui: (1) fatores relacionados 

ao indivíduo com demência (fatores genéticos, neurobiológicos e psicológicos, 

por exemplo, tipo de demência, personalidade pré-mórbida, etc.); (2) fatores 

relacionados ao cuidador e (3) fatores ambientais (relacionados ao contexto do 

indivíduo, podendo ser inclusive o ambiente físico) (Kales et al., 2015).  
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1.2.2.1 Fatores relacionados ao indivíduo com demência 

 

Aspectos neurobiológicos dos sintomas neuropsiquiátricos  

Recentemente, pesquisas com neuroimagem estrutural e funcional e 

estudos com biomarcadores têm contribuído para a compreensão das bases 

neurobiológicas dos SNPs na demência (IPA, 2010; Dubois et al., 2010; Kales et 

al., 2015; Tible et al., 2017).  

Nos quadros demenciais, as perdas neuronais e alterações vasculares 

que ocorrem em diversas regiões do cérebro parecem favorecer o aparecimento 

de alucinações, delírios, ansiedade, disforia, agressividade e delirium (Bizdan et 

al., 2014; Kazui et al., 2016; Tible et al., 2017).  

Sabe-se que indivíduos com demência apresentam perdas neuronais em 

diversas regiões cerebrais, que estão diretamente relacionadas ao aparecimento 

de SNPs, como por exemplo, sintomas psicóticos (Forstl et al., 1994; Falco et al., 

2016).  

Nos últimos anos, estudos têm investigado a participação dos núcleos da 

base como sendo uma região cerebral que participa de circuitos cerebrais 

relacionados ao comportamento humano (Levy et al., 2006; Scalzo et al., 2009; 

Kales et al., 2015). Tais circuitos desempenham importante papel, 

principalmente, na supressão de comportamentos socialmente inadequados, na 

motivação e na modulação das emoções (Nakano, 2006; Levy et al; 2006; Scalzo 

et al., 2009; Geda et al., 2013).  

Estudos têm mostrado que indivíduos com demência apresentam 

alterações em circuitos córtico-límbicos, que favorecem o aparecimento de SNPs 

(Engelborghs et al., 2008; IPA, 2010; Bang et al., 2015). Por exemplo, a apatia 

parece estar associada à hipoperfusão do giro cingulado anterior e de estruturas 

frontais subcorticais, sugerindo que a apatia seja um SNP resultante da 

desconexão entre o córtex pré-frontal e o núcleo talâmico (IPA, 2010; Torso et 

al., 2015; Huey et al., 2016; Tible et al., 2017).  
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De um modo geral, as emoções têm uma base neural inata pois parte 

delas é expressa de maneira universal em diferentes culturas, sendo 

consideradas emoções primárias: nojo, medo, pânico, tristeza, surpresa, 

interesse, felicidade e desgosto. Dessa forma, à medida que um indivíduo, ao 

longo da vida, adquire a capacidade cognitiva de modular as emoções primárias, 

de acordo com as normas e expectativas ambientais e sociais, desenvolve a 

“cognição social” e, consequentemente, apresenta um comportamento adequado 

ao ambiente (Butman; Allegri, 2001). Sendo assim, é o córtex pré-frontal, que 

permite a integração entre a percepção de uma emoção e a resposta a essa 

emoção, seja um comportamento mais complexo elaborado pelo neocórtex 

orbitário, seja uma resposta autonômica ou motora (incluindo a atenção), 

através das eferências da amígdala (Butman; Allegri, 2001; Consentino et al., 

2014; Dermody et al., 2016).  

Portanto, lesões neurológicas vasculares ou degenerativas do lobo 

frontal, como ocorrem em quadros de demência, impactam diretamente os 

circuitos córtico-límbicos responsáveis pela modulação do comportamento 

favorecendo o aparecimento de diversos SNP como, impulsividade, alucinações 

e ansiedade generalizada (Butman; Allegri, 2001; Consentino et al., 2014; 

Dermody et al., 2016). 

 

Tipos de demência e sintomas neuropsiquiátricos  

Estudos têm encontrado diferenças no tipo de SNP entre indivíduos com 

diferentes etiologias de demência (Thompson et al., 2010; Tible et al., 2017). 

Na DA, os sintomas psicóticos parecem estar associados à perda de 

neurônios em regiões cerebrais específicas do hipocampo, giro hipocampal e 

tronco cerebral (Tible et al., 2017). Nesses indivíduos, alterações na atividade 

colinérgica nos córtices frontal e temporal parecem estar associadas ao 

comportamento motor aberrante (Minger et al., 2000; Lagarde et al., 2017). A 

agressividade pode estar relacionada à redução de concentração dopaminérgica 

no córtex temporal (Engelborghs et al., 2008), enquanto a diminuição do 
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neurotransmissor glutamato também pode resultar no aparecimento de 

sintomas psicóticos (IPA, 2010; Valli; Sobrinho, 2014). 

Indivíduos com demência vascular podem apresentar mais sintomas 

depressivos e ansiosos, com maior prevalência de irritabilidade e alterações de 

apetite mais graves quando comparados a indivíduos com DA (Lyketsos et al., 

2000; Hsieh et al., 2009; IPA, 2010). 

Em indivíduos com demência mista (DA e demência vascular), as 

alterações vasculares podem ser o gatilho para alucinações, delírios, ansiedade, 

disforia, agressão e delirium (Bizdan et al., 2014; Kazui et al., 2016).  

Alucinações visuais parecem ser mais frequentes em quadros de 

demência com corpúsculos de Lewy (DCL) quando comparados à DA. As 

alucinações visuais parecem ocorrer em aproximadamente 80% dos pacientes 

com DCL e em 20% dos indivíduos com DA (IPA, 2010; Jurek et al., 2018).  

Os SNPs podem estar presentes também em estágios iniciais da DFT, 

incluindo impulsividade, desinibição, hiperssexualidade, perambulação, 

comportamentos inapropriados e apatia (Staekenborg et al., 2010; Kales et al., 

2015; O’Connor et al., 2017). Entretanto, acredita-se que os SNPs sejam mais 

frequentes na DFT do que em outros tipos de demência (Clerc et al., 2014; Bang 

et al., 2015; Dermody et al., 2016). Na DFT, os SNPs parecem estar relacionadas 

às alterações na quantidade de neurotransmissores no sistema córtico-límbico 

(Engelborghs et al., 2008; Bang et al., 2015; Dermody et al., 2016).  

De um modo geral, a vulnerabilidade genética também parece estar 

relacionada à presença de SNPs nos pacientes com demência, no entanto ainda 

não se sabe exatamente quais os mecanismos envolvidos nesse aumento de 

susceptibilidade (Tible et al., 2017).  

 

Ritmo circadiano e sintomas neuropsiquiátricos  

Distúrbios do sono ocorrem frequentemente em indivíduos com 

demência e, à medida que a doença progride, podem se tornar mais graves 
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(Rose et al., 2010). De acordo com estudos populacionais, cerca de 40% dos 

indivíduos com demência podem apresentar alterações do sono (Grace et al., 

2000; Camargos et al., 2011).  

Uma das causas das alterações do sono é a degradação das vias 

neuronais, que o iniciam e o mantêm. Modificações no hipotálamo (o 

marcapasso circadiano do corpo) e outras mudanças nas regiões do tronco 

encefálico, incluindo as vias que regulam os ciclos sono-vigília, também estão na 

base das alterações do sono (Bliwise, 2004; Rose et al., 2010).  

Indivíduos com demência apresentam frequentemente uma inversão do 

ciclo sono-vigília, com aumento de despertares noturnos, aumento do sono 

durante o dia e diminuição do sono de ondas lentas e do movimento rápido dos 

olhos à noite (Bliwise, 2004; Rose et al., 2010). Estudo realizado por Doghramji 

et al. (2003) mostrou que pacientes com DFT apresentam alterações no ciclo 

sono-vigília, com redução do tempo do sono. 

 

Problemas de saúde não diagnosticados, dor e sintomas neuropsiquiátricos  

Indivíduos com demência podem apresentar quadros agudos de doenças 

que não são diagnosticadas por questões relacionadas a dificuldades de 

compreensão e comunicação. Esses indivíduos podem não entender o que está 

se passando e reagir de maneira desproporcional, podendo ocasionar SNP 

(Maslow, 2004; Kunik et al., 2010; Hodgson et al., 2011; Kales et al., 2015).  

Estudo realizado por Hodgson et al. (2011), com 265 indivíduos com 

demência, identificou que 36% apresentavam SNP, em todos os casos associado 

a outros problemas de saúde. Nesses indivíduos, os problemas de saúde 

estavam associados a maior frequência de agitação, questionamento repetitivo, 

choro em excesso, alucinações e delírios.  

Problemas físicos, em geral, parecem estar relacionados ao aparecimento 

de SNPs e sempre devem ser avaliados e tratados adequadamente (Maidment et 

al., 2008; IPA, 2010; Tible et al., 2016). As causas somáticas mais frequentes 

relacionadas a SNP são: dor, infecções, alterações hidroeletrolíticas ou 
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alterações metabólicas, constipação, entre outros. A dor, especialmente, pode 

favorecer o aparecimento de diversos SNPs tais como alterações do sono, 

agressividade e agitação (Kunik et al., 2010; Malara et al., 2016).   

Husebo et al. (2011) realizaram ensaio clínico controlado e randomizado 

para investigar os efeitos do uso de analgésicos para o tratamento da dor, que 

poderia estar relacionada à agitação dos pacientes com demência moderada e 

grave. Os resultados desse estudo mostraram que o uso de analgésicos diminuiu 

em média 17% os escores de agitação entre os pacientes que receberam o 

tratamento para dor. O estudo sugere, inclusive, que o uso de analgésicos pode 

auxiliar no tratamento dos SNPs, reduzindo a necessidade de prescrição de 

psicotrópicos.   

 

Personalidade pré-mórbida, comorbidade psiquiátrica e sintomas 

neuropsiquiátricos  

Traços de personalidade parecem estar relacionados à presença de 

alguns tipos de SNPs na demência, ou seja, a maneira como um cérebro 

funcionava quando era saudável pode estar relacionada com o desenvolvimento 

de alguns tipos de SNPs em um quadro demencial. Por exemplo, um indivíduo 

que já apresentava uma personalidade mais “impulsiva”, com o surgimento do 

quadro de demência pode apresentar comportamento impulsivo de maneira 

mais acentuada com o avanço do quadro clínico. No entanto, mais estudos são 

necessários para a compreensão da associação entre personalidade pré-

mórbida e SNPs na demência (Von Gunten et al., 2009; Kales et al., 2015).  

Outro fator que pode influenciar o aparecimento de SNPs na demência é 

se o indivíduo apresenta alguma comorbidade psiquiátrica, tal como 

transtornos afetivos, ansiosos, psicóticos, etc. O fato de o indivíduo ter histórico 

de transtornos psiquiátricos ao longo da vida, parece favorecer o aparecimento 

dos SNPs durante o processo demencial (Von Gunten et al., 2009; Kales et al., 

2015).  
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Necessidades não correspondidas (“unmet needs”) e SNP 

Alguns autores acreditam que os SNPs em quadros demenciais podem 

estar relacionados à falta de capacidade do indivíduo com demência em 

expressar necessidades ou desejos de ordem física, psicológica, emocionais ou 

sociais (Algase, 1996; Kales, 2015).  

Nesse modelo, acredita-se que os SNPs de indivíduos com demência em 

fases mais avançadas (moderada a grave) podem ser resultado da interação de 

aspectos biológicos do indivíduo (por exemplo, incapacidade cognitiva, 

incluindo alterações de linguagem para interpretar, expressar e/ou comunicar o 

que está sentindo) com necessidades não correspondidas (“unmet needs”). Uma 

necessidade não correspondida pode gerar SNPs, bem como pode favorecer o 

aparecimento de outras necessidades não correspondidas, agravando ainda 

mais os SNPs, causando um “efeito cascata”. Por exemplo, a sensação de sede 

pode levar ao surgimento de um tipo de SNP, como comprometimento motor 

aberrante. O fato de não se oferecer líquido para alguém que não consegue 

interpretar e comunicar a sensação de sede, pode gerar desidratação, que 

consequentemente, pode levar a outros problemas, como constipação e 

incômodo abdominal. A dor gerada por essas duas últimas situações pode 

favorecer o aparecimento de agressividade (Kovach et al., 2006).  

Nesse contexto, as necessidades individuais precisam ser decifradas, 

identificadas e resolvidas, de preferência antecipadamente, no intuito de 

prevenir, assim, o surgimento de SNPs (Kovach et al., 2006). 

 

1.2.2.2 Fatores relacionados ao cuidador e sintomas neuropsiquiátricos 

 

Os efeitos negativos dos SNPs sobre os cuidadores são bem 

documentados na literatura, no entanto, acredita-se que o cuidador pode 

favorecer o aparecimento de SNPs em indivíduos com demência (IPA, 2010). 

Parece existir uma correlação inversa entre sobrecarga do cuidador e a 

frequência de SNPs em indivíduos com demência (De Vugt et al., 2005). Alguns 
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estudos mostram que existe uma causalidade contrária, ou seja, indivíduos que 

apresentam SNPs aumentam a sobrecarga dos cuidadores (Dunkin; Anderson-

Hanley, 1998, IPA, 2010). Por exemplo, muitos cuidadores acreditam que os 

SNPs exibidos pelos indivíduos com demência estão sob controle do paciente 

(seria um ato proposital) e é, na verdade, um comportamento com intuito de 

provocar o cuidador. Muitos cuidadores interpretam de maneira equivocada a 

manifestação dos SNP, por falta de orientações. Os mesmos acreditam, por 

exemplo, que o esquecimento deve-se à “preguiça” e que ocorre por 

“irresponsabilidade” do indivíduo com demência. Já o questionamento 

repetitivo é um comportamento proposital no intuito de incomodar o próprio 

cuidador (dentre outras interpretações). Nesse contexto, é provável que os 

cuidadores expressem suas críticas ou hostilizem os indivíduos com demência, 

propiciando um ambiente que favorece o aparecimento ou o agravamento de 

SNPs (IPA, 2010). Abaixo, é apresentada uma lista de situações provocadas por 

cuidadores, que podem favorecer o aparecimento de SNPs no paciente com 

demência (Tabela 2). 

 

Tabela 2 -  Comportamentos do cuidador que podem favorecer o aparecimento 
de SNPs, adaptado do International Psychogeriatric Association - 
IPA (2010)  

 

• Alterar de maneira súbita e inesperada a rotina ou ambiente do paciente; 

• "Disputar" com o paciente: por exemplo, insistindo que o paciente faça algo de uma 
certa maneira ou insistindo que ele use determinado artigo do vestuário; 

• Exigir do paciente tarefas que excedam suas capacidades; 

 Ser excessivamente crítico com o paciente; 

 Ignorar as necessidades do paciente; 

 Ser excessivamente rígido ou querer controlar o paciente; 

 Solicitar ou questionar repetidamente para "fazer" o paciente lembrar de algo; 

 Irritar-se ou ser agressivo com o paciente; 

 “Conversar” com o paciente como se fosse uma criança. 
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1.2.2.3 Fatores relacionados ao ambiente  

 

Estudos têm sugerido que o contexto ambiental pode estar relacionado 

ao aparecimento de SNPs, e está associado ao bem-estar e qualidade de vida de 

indivíduos com demência (Fleming et al., 2009; Kales et al., 2015; Tible et al, 

2017). Acredita-se que mudanças na rotina e de ambiente podem estar 

associados ao aparecimento de SNPs e à necessidade de institucionalização de 

indivíduos com demência (Eriksson, 2000).  

Mudar um indivíduo com demência de residência ou retirá-la do 

ambiente que lhe é familiar pode aumentar sintomas depressivos, agitação e 

desorientação por até três meses após uma mudança de ambiente (IPA, 2010).  

Estudos têm mostrado que um ambiente físico estruturado, seguro, com 

estímulos adequados e uma rotina organizada podem prevenir aparecimento de 

SNPs em indivíduos com demência (Fleming et al., 2009; Tible et al, 2017).  

 

1.2.3  Avaliação dos sintomas neuropsiquiátricos 

 

Existem diversos instrumentos para avaliação dos SNPs na demência. O 

uso de escalas de avaliação pode auxiliar na identificação e na diferenciação dos 

SNPs pelo profissional na prática clínica (IPA, 2010; Chaves et al., 2011; Stella, 

2013). A diferenciação dos tipos de SNPs é importante para que o profissional 

de saúde possa planejar e adequar o tratamento dos sintomas de maneira mais 

efetiva (IPA, 2010). Abaixo, segue a descrição os instrumentos de avaliação de 

SNPs encontrados na literatura, e que estão disponíveis (traduzidos e validados) 

para uso no Brasil (Tabela 3). 
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Tabela 3 -  Instrumentos para avaliar SNPs disponíveis para uso no contexto 
brasileiro (adaptado de Stella - 2013) 

 

 Inventário Neuropsiquiátrico (The Neuropsychiatric Inventory: NPI) 

(Cummings et al., 1994) – é um instrumento padronizado para medir os SNPs 

na demência. Esse inventário é uma das ferramentas mais utilizadas em 

estudos sobre SNPs. A escala compreende 12 domínios destinados à 

identificação de SNPs na demência. O clínico investiga cada sintoma com base 

em dados subjetivos, que são descritos e pontuados pelo informante 

(membro da família ou cuidador contratado) em relação aos sintomas do 

paciente. O avaliador considera a frequência e intensidade dos sintomas em 

cada domínio. Embora o NPI venha sendo utilizado por clínicos e 

pesquisadores de diversos países do mundo, esta escala tem algumas 

limitações importantes. Na realidade, as pontuações sobre a frequência e 

gravidade dos SNPs dependem basicamente da descrição fornecida pelo 

cuidador, podendo sofrer um viés de interpretação, pois a sobrecarga diária e 

o sofrimento emocional do cuidador podem influenciar os resultados 

fornecidos (De Medeiros et al., 2010; Stella, 2013). A versão brasileira foi 

traduzida e validada por Camozatto et al. (2007).  

 

Autores Instrumento de Avaliação Versão brasileira 

1 Cummings et al. (1994) Inventário Neuropsiquiátrico 
(NPI) 

Camozatto et al. (2007) 

2 De Medeiros et al. (2010) Inventário Neuropsiquiátrico –
Versão do Clínico (NPI-C) 

Stella et al. (2013) 

3 Reisberg et al. (1996) Escala de Comportamento 
Patológico em Doença de 
Alzheimer (BEHAVE-AD) 

Celestino (2009) 

4 Alexopoulos et al. (1988); Escala de Depressão em 
Demência de Cornell (CSDD) 

Carthery-Goulart et al. 
(2007) 

5 Robert et al. (2002; 2010) Inventário de Apatia (AI)  Guimarães et al. (2009) 
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 Inventário Neuropsiquiátrico – Versão do Clínico (The Neuropsychiatric 

Inventory- Clinician rating scale: NPI-C) (De Medeiros et al., 2010) (Anexo 

3) - Com a participação de J.L. Cummings, responsável por criar o tradicional 

NPI, de Medeiros et al. (2010) desenvolveram uma nova versão dessa escala, 

denominada Inventário Neuropsiquiátrico – versão do clínico  (NPI-C). O NPI-

C foi reestruturado a partir do NPI, com a expansão em vários domínios. Os 

domínios “agitação e agressão”, que eram considerados um único domínio no 

NPI, foram separados em dois domínios específicos no NPI-C. Esta divisão 

entre agitação e agressão baseou-se em estudos de prevalência 

desenvolvidos por Brodaty et al. (2001). Esses autores mostraram diferentes 

frequências para cada domínio (Stella et al., 2013). Um novo domínio 

 “vocalizações aberrantes”) foi incorporado ao NPI-C, que deve ser entendido 

no contexto de alterações comportamentais, sendo mais comum entre 

pacientes com demência grave. Assim sendo, são considerados 14 domínios 

psicopatológicos na versão final do NPI-C. 

Além disso, a principal característica que confere grande força para o NPI-C 

diz respeito à sua qualidade de precisão. No NPI-C, cada sintoma é avaliado 

também pelo médico. Como o avaliador, o médico avalia as informações 

fornecidas pelo cuidador, e decide sobre a gravidade de cada SNP. Assim, a 

palavra “clínico” foi inserida no título do NPI-C, por incluir a percepção do 

avaliador, visando melhorar a precisão da avaliação dos SNPs (Stella, 2013). 

A versão brasileira do NPI-C foi traduzida e validada por Stella et al. (2013).  

 

 Escala de Comportamento Patológico na Doença de Alzheimer 

(BEHAVE-AD) (Reisberg et al., 1996) – A BEHAVE-AD foi desenvolvida para 

avaliar os SNPs em indivíduos com DA. Essa escala foi desenvolvida por 

Reinsberg em 1987 e foi traduzida para Língua Portuguesa por Monteiro et 

al. (2001) e está disponível para uso no estudo realizado por Celestino 

(2009). A BEHAVE-AD é uma escala administrada junto ao familiar/cuidador 

sob a forma de entrevista semi-estruturada. O BEHAVE-AD é composto por 

25 itens em que o familiar ou cuidador fornece informações sobre o nível de 
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gravidade das alterações comportamentais do paciente nas últimas duas 

semanas. Esta ferramenta mede sete principais categorias de alterações 

comportamentais: pensamentos paranoides e delirantes, alucinações, 

alterações nas atividades diárias, agressividade, alterações do sono e do 

ritmo circadiano, alterações afetivas e ansiedade ou fobias. A pontuação em 

cada item varia de 0 (ausente) a 3 (presente com intensidade emocional ou 

envolvimento físico) (Reisberg et al., 1996). Além disso, por meio da 

BEHAVE-AD, é possível identificar quão prejudiciais são os SNP ao indivíduo 

com demência, bem como o impacto dos SNP para o cuidador.  

 

 Escala de Depressão em Demência de Cornell (CSDD) Alexopoulos et al. 

(1988) - Essa escala foi inicialmente desenvolvida para  medir a evolução de 

sintomas depressivos em pacientes com demência, que estão recebendo 

tratamento com antidepressivos (Stella, 2013). O objetivo principal da escala 

é medir o nível de gravidade dos sintomas depressivos nessa população 

durante a última semana. Essa escala foi traduzida e adaptada para uso no 

Brasil (Carthery-Goulart et al., 2007).  

 

 Inventário de Apatia (Robert et al., 2002) - Esse inventário avalia três 

dimensões clínicas de apatia: reatividade emocional, interesse e iniciativa. O 

avaliador aplica o instrumento juntamente com o cuidador, mas é o avaliador 

quem dá a pontuação final sobre a gravidade da apatia. Recentemente, o 

Inventário de Apatia foi validado em pacientes com demência, Doença de 

Parkinson e depressão, tendo se mostrado de fácil aplicação e eficaz na 

investigação de apatia nessas diferentes condições neuropsiquiátricas no 

Brasil (Guimarães et al., 2009). 
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1.2.4  Tratamento dos sintomas neuropsiquiátricos na demência 

 

1.2.4.1 Tratamento farmacológico dos sintomas neuropsiquiátricos  

 

Artigos de revisão e diretrizes recomendam que as abordagens não-

farmacológicas sejam sempre a primeira escolha no tratamento de SNPs 

(American Geriatrics Society, 2003; Sink et al., 2005; Schneider et al., 2006; Jeste 

et al., 2008; Ballard et al., 2009a; 2009b; IPA, 2010). 

Portanto, o tratamento farmacológico deve ser iniciado apenas se os 

SNPs não tiverem causas somáticas (comorbidades clínicas); não responderem 

à intervenções não-farmacológicas ou se não tiverem sido causados por alguma 

medicação prévia (IPA, 2010; Masopust et al., 2018). 

Os medicamentos mais frequentemente utilizados para o tratamento dos 

SNPs são os que seguem: inibidores da acetilcolinesterase (IAChEs), memantina, 

antipsicóticos, antidepressivos, estabilizadores do humor e benzodiazepínicos 

(Sink et al., 2005; Caramelli; Bottino, 2007; Masopust et al., 2018).  

Entretanto, estudos têm apontado que embora o tratamento 

farmacológico tenha uma eficácia modesta nos SNPs, seu uso geralmente leva a 

efeitos adversos indesejados (Trifiro et al., 2014; Réus et al., 2016; Masopust et 

al., 2018), podendo provocar piora na qualidade de vida e risco aumentado de 

mortalidade (Kar et al., 2009; Kales et al., 2007; Ballard et al., 2006; 2009; 

Lowery et 2014). Abaixo, apresenta-se uma lista dos principais tratamentos 

farmacológicos utilizados no tratamento dos SNPs em indivíduos com demência 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 -  Tratamento farmacológico dos SNPs em quadros de demência 
(adaptado do International Psychogeriatric Association – IPA) 
(2010) 

 

 

1.2.4.2 Tratamento não-farmacológico dos sintomas neuropsiquiátricos 

 

Considerando a modesta eficácia das drogas psicotrópicas na melhoria 

dos SNPs e seu risco significativo para os indivíduos com demência, 

organizações médicas e consensos de especialistas propuseram que as 

intervenções não-farmacológicas devem ser consideradas como a primeira 

Categoria Ações 

ANTIPSICÓTICOS 

Antipsicóticos típicos e atípicos Sintomas psicóticos, agressividade, agitação, 
alterações do sono 

ANTIDEPRESSIVOS 

Trazodona Sintomas depressivos, agressividade, agitação, 
alterações do sono, ansiedade 

Inibidores seletivos de recaptação de 
serotonina (ISRS) 

Sintomas depressivos, agitação, irritabilidade, 
sintomas psicóticos 

Outros antidepressivos (por exemplo, 
mirtazapina, bupropiona) 

Sintomas depressivos 

Antidepressivos tricíclicos Sintomas depressivos 

MEDICAÇÕES ANTI-DEMÊNCIA 

Inibidores da Acetilcolinesterase Cognição, apatia, comportamento motor 
aberrante, ansiedade em sintomas depressivos, 
sintomas psicóticos 

Memantina Cognição, agressividade, agitação, irritabilidade, 
sintomas psicóticos 

OUTRAS MEDICAÇÕES 

Anticonvulsivantes Agitação, agressividade, alterações do humor e 
do sono 

Benzodiazepínicos Ansiedade, agitação, alterações do sono 
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opção e tratamento padrão-ouro para SNPs em demência (Cohen-Mansfield et 

al, 2001; American Geriatric Society 2003; Royal College of Nursing, 2006; IPA, 

2010; APA, 2013). 

Em revisão sistemática sobre intervenções não-farmacológicas realizada 

por Seitz et al. (2013) foram identificados diversos estudos sobre o efeito dessas 

intervenções para o tratamento de SNPs, mostrando que, as mesmas promovem 

benefícios significativos para os indivíduos com demência.  

Estudo de revisão sistemática realizado como parte desta Tese de 

Doutorado (Oliveira et al., 2015) avaliou 20 trabalhos sobre intervenções não-

farmacológicas para o tratamento de SNPs em indivíduos com demência, com 

destaque aos diferentes tipos de intervenções não-farmacológicas, que 

mostraram resultados positivos. Abaixo, serão apresentadas as principais 

modalidades de intervenções não-farmacológicas destacados neste e em outros 

estudos da literatura. 

 

Musicoterapia 

A musicoterapia é um dos métodos não-farmacológicos utilizados para 

reduzir os SNPs (Oliveira et al., 2015; Gómez-Romero et al., 2017). 

Holmes et al. (2006) compararam dois métodos de musicoterapia, uma 

com música ao vivo e outra com música gravada para o tratamento da apatia em 

indivíduos com demência. A música tocada durante as sessões ao vivo e as 

músicas gravadas eram as mesmas e consistiam em uma mistura de músicas 

favoritas, de acordo com a idade do grupo. Este estudo mostrou que a música ao 

vivo é mais eficaz do que a música gravada, na redução da apatia em pacientes 

com demência moderada e grave. A música gravada não mostrou eficácia em 

melhorar a apatia. 

Svansdottir & Snaedal (2006) investigaram o efeito da musicoterapia em 

estudo de caso-controle em uma amostra de 38 pacientes com demência, que 

apresentaram melhora significativa na agressividade e ansiedade. Neste estudo, 

pacientes e terapeutas cantaram músicas escolhidas pelo grupo: cada música foi 



Introdução 24 

  
 

cantada duas vezes, acompanhada de um violão e outros instrumentos da 

escolha dos pacientes. O grupo de terapia participou de 18 sessões de 

musicoterapia, três vezes por semana, durante seis semanas, e o grupo controle 

não sofreu alteração na rotina de cuidados diários. A conclusão dos autores foi 

que a musicoterapia teve efeito significativo para reduzir a agitação e ansiedade 

na demência moderada e grave. 

Em estudo realizado por Tuet et al. (2006), os participantes foram 

divididos em dois grupos: um recebeu sessões de musicoterapia e o outro 

recebeu cuidados básicos apenas durante três semanas. Houve um período de 

intervalo sem intervenção (washout) de três semanas e, depois disso, ambos os 

grupos mudaram as intervenções. Três medidas foram utilizadas para detectar 

qualquer mudança nos sintomas de agitação: uma antes do início das sessões, 

uma medição após o término das sessões e a última três semanas após o 

término do tratamento. Nesse estudo, diferenças estatisticamente significantes 

foram observadas nos sintomas de agitação ao comparar os escores anteriores e 

finais do NPI, entre os participantes do grupo de musicoterapia.  

Estudo realizado por Garland et al. (2007) comparou duas técnicas de 

musicoterapia para redução de SNPs: uma com o uso de gravações sonoras de 

familiares e outra com uso de músicas preferidas pelos indivíduos com 

demência. Nesse estudo, cada grupo de participantes foi submetido a sessões de 

15 minutos. Um grupo de participantes ouviu gravações sonoras de familiares 

com uma conversa sobre experiências positivas do passado e o outro foi exposto 

a uma seleção de músicas que os indivíduos desfrutavam em sua juventude. 

Ambas as intervenções mostraram-se eficazes na redução da agitação.  

Cooke et al. (2010) investigaram os efeitos da musicoterapia em 

sintomas de ansiedade e agitação de pacientes com demência. Nesse estudo, os 

participantes receberam sessões de musicoterapia e teste de leitura por oito 

semanas e, após cinco semanas sem intervenção (washout), mudaram de 

atividade. Os resultados após o período de intervenção mostraram que a 

musicoterapia promoveu uma redução significativa nos níveis de ansiedade e na 

agressividade.  
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Sung et al. (2012) investigaram os efeitos da musicoterapia para o 

tratamento de ansiedade e agitação em indivíduos com demência 

institucionalizados. Os sujeitos dessa pesquisa participaram de sessões grupais 

de musicoterapia, duas vezes por semana, durante seis semanas. As músicas 

utilizadas nas sessões foram previamente selecionadas e fornecidas pelos 

cuidadores, a partir das sugestões dos cuidadores e familiares sobre a música 

preferida pelos pacientes. O grupo controle recebeu cuidados de rotina: 

atividades da vida diária, cuidados básicos de enfermagem, refeições e algumas 

atividades sociais (assistir à televisão, visitar a família, etc.). Os resultados 

indicaram que a intervenção musical teve um efeito significativo na redução da 

ansiedade. 

 

Aromaterapia 

A aromaterapia envolve o uso da difusão de óleos aromáticos no meio 

ambiente e de acordo com alguns estudos é uma intervenção que parece 

promover efeitos significativos na agitação de indivíduos com demência 

(Oliveira et al., 2015). 

Lin et al. (2007) conduziram um estudo randomizado comparando o uso 

de aroma de lavanda, considerado grupo experimental, e uso de aroma de óleo 

de girassol, considerado grupo placebo. A lavanda é considerada um relaxante 

holístico de propriedades calmantes, com ações anticólicas. A preparação de 

girassol foi selecionada como agente placebo, pois é inodora e não possui efeito 

terapêutico conhecido. Os difusores foram, então, colocados em cada lado do 

travesseiro do participante durante o sono à noite, por pelo menos uma hora. 

Cada participante recebeu os dois tratamentos (A e B) por três semanas com um 

período sem intervenção (washout), de duas semanas entre cada tratamento. 

Nesse estudo, o aroma de lavanda foi eficaz na redução da agitação em 

indivíduos com demência. 

Burns et al. (2011) realizaram um estudo controlado randomizado e 

avaliaram a eficácia da aromaterapia com uso de odor de melissa no tratamento 
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da agitação em indivíduos com demência. Os participantes foram randomizados 

e alocados em três grupos: medicação placebo em conjunto com aromaterapia 

ativa; medicação ativa em conjunto com aromaterapia placebo e, um grupo que 

recebeu medicação placebo  e aromaterapia placebo. Nesse estudo, não houve 

diferenças significativas entre aromaterapia, medicação (donepezil) e placebo, 

com os três grupos participantes apresentando melhora nos escores da escala 

de agitação utilizada. 

Yang et al. (2015) compararam o uso de aromaterapia e acupressão com 

aroma (onde os pontos de acupuntura foram usados nos protocolos de 

acupressão juntamente com óleos aromáticos) para tratar a agitação. A 

acupressão possui os mesmos princípios da acupuntura, mas sem o uso de 

agulhas. Os estímulos são feitos por meio das mãos e dedos em pontos 

específicos. Nesse estudo, os indivíduos do grupo de acupressão com aroma, 

tiveram alguns pontos específicos de acupuntura pressionados por dois minutos 

com óleo de lavanda, cinco vezes por semana, durante um mês. No grupo 

aromaterapia, o óleo de lavanda foi aplicado em cinco pontos de acupuntura 

(sem a pressão manual) com o mesmo procedimento de tempo. O grupo 

controle não recebeu nenhum procedimento, somente a rotina diária. Nesse 

estudo, tanto o aroma com acupressão quanto a aromaterapia tiveram efeito 

significativo para reduzir a agitação quando comparados ao grupo controle. 

 

Exercício físico 

Estudos têm mostrado efeitos positivos do uso de exercícios físicos no 

tratamento de SNPs em indivíduos com demência (Oliveira et al., 2015). 

Neville et al. (2014) realizaram estudo para investigar o impacto de 

exercícios aquáticos na redução de SNPs. Nesse estudo, os exercícios aquáticos 

consistiram em uma sessão de 45 minutos, para cinco a sete indivíduos com 

demência para fortalecimento, aumento de flexibilidade, equilíbrio e 

relaxamento. As sessões foram realizadas duas vezes por semana, durante um 

período de 12 semanas com o acompanhamento de um instrutor e alguns 
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assistentes. Cada participante e um assistente faziam os exercícios juntos. Esse 

estudo identificou diminuição significativa na frequência dos SNPs com melhora 

do bem-estar psicológico.  

Em estudo realizado por Lowery et al. (2014), verificou-se o efeito dos 

exercícios físicos nos SNPs, considerando um programa de caminhada 

individualizado. A intervenção consistiu em um programa de caminhada, que foi 

elaborado para tornar-se progressivamente mais intenso. Os indivíduos com 

demência eram submetidos a sessões de 20 a 30 minutos, com frequência de 

cinco vezes por semana. Os resultados mostraram que os exercícios não 

melhoraram os SNPs, mas foram eficazes na atenuação da sobrecarga do 

cuidador. 

 

Terapia da Iluminação 

A terapia de iluminação (TI) tem sido usada com diferentes resultados 

em pacientes com demência, sendo um método que atua nas flutuações dos 

ritmos circadianos (relacionados com as alterações de sono e a “síndrome do 

pôr-do-sol” - confusão ou agitação no final da tarde ou no início da noite). A 

principal explicação para esses efeitos está ligada à influência do TI no sistema 

de melatonina, implicado na regulação do comportamento motor anormal 

(Neville et al., 2014). 

Estudo realizado por Burns et al. (2011) avaliou o efeito do TI nos SNPs 

de indivíduos com demência e verificou que a qualidade do sono melhorou 

significativamente em 48 sujeitos. O grupo experimental consistiu de pacientes 

expostos à luz com uma intensidade maior e o grupo controle consistiu de 

pacientes expostos à luz fluorescente padrão, durante duas semanas, sendo 

duas horas por dia. Embora os escores de agitação tenham melhorado, não 

houve efeito significativo.  

Dowling et al. (2007) realizaram estudo randomizado em que a TI foi 

administrada por uma hora diária (de segunda a sexta-feira) por 11 semanas. 

Neste estudo, os resultados mostraram a exposição à luz, independente de ser 
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natural ou artificial, pode favorecer a diminuição de SNP, especialmente 

sintomas como agitação/agressão e comportamento motor aberrante.  

 

Terapias de toque 

As terapias de toque incluem massagens manuais, técnicas craniossacrais 

ou toque terapêutico. Pesquisadores têm investigado terapias de choque com 

desenhos de estudos experimentais e longitudinais (Oliveira et al., 2015).  

Woods et al. (2002) realizaram estudo experimental e investigaram o 

efeito da terapia de toque em SNPs.  As intervenções consistiram em duas 

sessões diárias de 5-7 minutos durante três dias. O grupo experimental (toque 

terapêutico) apresentou redução significativa dos SNPs, quando comparado ao 

grupo que não recebeu a intervenção de toque. 

 

Combinação de intervenções não-farmacológicas 

Alguns estudos têm investigado a eficácia da combinação de 

intervenções não-farmacológicas na redução de SNPs (Oliveira et al., 2015). 

Estudo de coorte realizado por Chen et al. (2014), em Taiwan, em 

indivíduos com demência, investigou o efeito de diversas intervenções não-

farmacológicas combinadas, que incluíram: musicoterapia, atividades motoras e 

cognitivas. Todas as intervenções foram realizadas por terapeutas ocupacionais 

treinados e a frequência das intervenções foi de duas vezes por semana, durante 

12 semanas. Neste estudo, os pacientes que participaram das atividades 

apresentaram redução significativa nos escores de delírios, alucinação e 

agitação quando comparados com indivíduos que não participaram.  

 

Reabilitação Cognitiva 

O impacto das intervenções cognitivas nos SNPs ainda não é bem 

conhecido, pois a maioria dos estudos que utiliza técnicas cognitivas tem como 
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objetivo a melhora as funções cognitivas globais ou específicas (Bahar-Fuchs et 

al., 2013).  

Considerando a importância da relação entre intervenções cognitivas e 

SNPs, Brunelle-Hamann et al. (2015) realizaram um estudo e avaliaram um 

programa de estimulação cognitiva em pacientes com DA leve e moderada, que 

incluíram exercícios de memória, por meio do aprendizado e realização de 

atividades instrumentais de vida diária, como origami, uso de computador ou 

controle remoto de televisão, etc. Foi fornecida ajuda, de acordo com a 

necessidade de cada participante, a fim de limitar possíveis erros. Após as 

intervenções, os dados do NPI revelaram redução significativa dos sintomas 

delirantes com um grande tamanho de efeito, entretanto o comportamento 

motor aberrante aumentou significativamente na condição de tratamento, 

quando comparado ao grupo controle. A hipótese proposta pelos pesquisadores 

para compreender os resultados desse estudo foi que, à medida que a demência 

progride, os pacientes com DA perdem gradualmente suas habilidades 

cognitivas e percebem as demandas e dificuldades do seu ambiente, tornando-

se mais estressados. 

 

Uso de atividades baseadas em técnicas de Terapia Ocupacional 

O uso de atividades como tratamento de SNPs para indivíduos com 

demência tem mostrado benefícios potenciais na qualidade de vida e na redução 

da agitação e sintomas de depressão (Gitlin et al., 2008; 2014; 2016; 2018; 

O’Connor et al., 2017; Novelli et al., 2018b).  

Estudo envolvendo intervenção domiciliar investigou o efeito de 

atividades recreativas em 29 indivíduos com demência. Os resultados 

mostraram que houve diminuição na apatia e na agitação (Fitzsimmons; 

Buettner, 2002).  

Em ensaio clínico com 72 duplas de indivíduos com demência e seus 

cuidadores, Teri et al. (1997) investigaram os efeitos do uso de atividades 

prazerosas no manejo de SNPs. O tratamento consistiu em nove sessões de 60 
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minutos, uma vez por semana, com os pacientes e cuidadores participando das 

intervenções. Nesse estudo, os indivíduos apresentaram redução dos sintomas 

depressivos.  

Em revisão sistemática realizada por Gonzalez & Kirkevold (2014) sobre 

os benefícios de atividades de horticulturoterapia, foram incluídos 16 estudos 

que mostraram ter impacto positivo em relação ao comportamento, afeto e 

bem-estar em pacientes com demência. Apesar dos estudos terem mostrado 

resultados divergentes, os principais resultados positivos mostraram que o uso 

de atividades de horticulturoterapia pode promover melhora nas alterações 

comportamentais,  principalmente em alterações de sono, além de promover 

melhora do bem-estar e do nível funcional dos pacientes. 

Outra revisão sistemática examinou o impacto da realização de 

atividades realizadas ao ar livre no bem-estar mental e físico de pessoas com 

demência, que residem em casas de repouso (Whear et al., 2014). Nessa revisão 

foram incluídos 17 estudos sendo nove estudos quantitativos, sete estudos 

qualitativos e um estudo que utilizou um método misto. As atividades descritas 

nos estudos foram lúdicas (brincar), jogos, jardinagem e piqueniques. Os 

estudos quantitativos incluídos mostraram que o uso de atividades parecem 

reduzir os níveis de agitação, principalmente atividades relacionados à 

horticulturoterapia (Whear et al., 2014). 

 

1.2.5  O impacto dos sintomas neuropsiquiátricos na sobrecarga do 

cuidador 

 

Os SNPs têm sido considerados os mais consistentes e importantes 

preditores de sofrimento psicológico e sobrecarga entre os cuidadores de 

pacientes com demência. Esta relação tem sido demonstrada por diversos 

estudos com pacientes da Inglaterra, Escócia, País de Gales, Austrália, Alemanha, 

Suécia, América do Sul e Estados Unidos (Ballard et al., 2000; Black; Almeida, 

2004; Brodaty et al., 2012) 
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Os estudos também têm demonstrado que os cuidadores apresentam um 

alto risco de desenvolver depressão e ansiedade, sendo que a prevalência de 

depressão entre cuidadores fica entre de 23 a 85%, em países desenvolvidos 

(Clare et al., 2002; Cuijpers, 2005), e as taxas de ansiedade entre 16 e 45% 

(Cooper et al., 2006). 

Nos países em desenvolvimento, as taxas de morbidade psiquiátrica 

entre os cuidadores variam de 40 a 75%. Além disso, os cuidadores tendem a 

fazer uso de drogas psicotrópicas com maior frequência, quando comparados 

com a população geral (IPA, 2010). 

Allegri et al. (2006) realizaram estudo sobre o impacto dos SNPs na 

sobrecarga dos cuidadores. Nesse estudo, a sobrecarga não foi relacionada aos 

déficits cognitivos dos quadros demenciais, mas sim aos SNPs dos pacientes. O 

estudo ainda mostrou que alguns SNPs parecem impactar mais do que outros. 

Sintomas psicóticos, perambulação, alterações do sono, ansiedade estiveram 

correlacionadas com sobrecarga do cuidador.  

Godinho et al. (2008) realizaram estudo no Brasil sobre a associação da 

sobrecarga do cuidador e a presença de SNPs em indivíduos com DA. Os 

resultados mostraram que a sobrecarga do cuidador era uma condição 

independente de suas características demográficas, e que a sobrecarga do 

cuidador estava associada à presença dos SNPs, principalmente apatia e 

comportamento motor aberrante.  

Em estudo realizado por Shaji et al. (2009), foram avaliados 29 

indivíduos com demência e altos níveis de sobrecarga do cuidador estavam 

associados à presença de SNPs, principalmente os sintomas psicóticos. 

Kochhann et al. (2011) avaliaram associação da sobrecarga de 

cuidadores de indivíduos com DA com SNPs. O principal achado desse estudo foi 

uma correlação positiva entre escores de sobrecarga e SNPs, sugerindo que as 

alterações comportamentais são um fator-chave, que predispõe os cuidadores a 

angústias, suicídio, dentre outros sofrimentos físicos e mentais. Diversos 

estudos apontam associação entre sobrecarga aos cuidadores e SNPs, sendo a 
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presença desses sintomas a causa de maiores níveis de estresse, maiores taxas 

de depressão e pior qualidade de vida entre os cuidadores (Van den Wijngaart 

et al., 2007; Kales et al., 2015). 

Estudo realizado por Ornstein & Gaugler (2012) também mostrou que os 

SNPs parecem ser mais impactantes para os cuidadores do que os problemas 

cognitivos e funcionais do indivíduo com demência. Enquanto as alterações 

cognitivas e funcionais parecem ser mais previsíveis, as alterações de 

comportamento apresentam muitas oscilações, que podem impactar de maneira 

negativa cuidadores que não têm conhecimento sobre os SNPs e que se 

encontram despreparados para manejá-los adequadamente (Ornstein; Gaugler, 

2012).  

Estudo realizado por Mukherjee et al. (2017) demonstrou que a 

sobrecarga do cuidador está diretamente relacionada à presença de SNPs e, 

quanto maior o número e quanto mais graves os SNPs, maior a sobrecarga do 

cuidador.  

Maiores períodos cuidando dos pacientes e presença de SNPs estão 

relacionados à maior abuso dos pacientes por parte dos cuidadores (Cooper et 

al., 2010). Raiva e ressentimento são emoções comumente sentidas pelos 

cuidadores, que apresentam sobrecarga, levando-os a tratarem os indivíduos 

com demência de maneira violenta (Croog et al., 2006; Cooper et al., 2008). 

Alguns SNPs característicos de quadros demenciais, como 

comportamento agressivo, alterações no sono (por exemplo, recusa em dormir 

sozinho) e labilidade emocional são comumente identificados como 

determinantes para o comportamento abusivo dos cuidadores (Hansberry et al., 

2005; Cooney et al., 2006; Croog et al., 2006). 

Neste sentido, a sobrecarga do cuidador é frequentemente considerada 

um tema de grande importância, tendo em vista a alta prevalência dos SNPs 

entre indivíduos com demência (Lyketsos et al., 2000).  
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1.2.6  Método TAP 

 

A ideia de proporcionar atividades para indivíduos com demência é de 

promover um momento de conexão com o ambiente, favorecendo um senso de 

identidade própria, pois a realização de atividades é uma necessidade humana, 

mesmo entre indivíduos com demência (Caddell; Clare, 2010; Gitlin et al., 2016).  

Neste contexto, Gitlin et al. (2008) desenvolveram um método de Terapia 

Ocupacional, denominado Tailored Activity Program (método TAP), com o 

objetivo de diminuir SNPs em indivíduos com demência moderada a grave. 

Gitlin et al. (2008) realizaram ensaio clínico para investigar os efeitos do 

TAP em indivíduos com demência moderada a grave e mostraram que o tempo 

gasto pelo cuidador para auxiliar o idoso com demência na realização das 

atividades diárias diminuiu consideravelmente, após as orientações fornecidas 

pelo método do TAP (Gitlin et al., 2008). 

Em outro estudo realizado por Gitlin et al. (2009), o TAP também 

demonstrou ser um programa de atividades de fácil aplicabilidade para 

terapeutas que trabalham com pacientes e cuidadores, demonstrando ter “boa 

aceitabilidade” pela maior parte dos cuidadores que receberam o treinamento. 

Nesse mesmo estudo, Gitlin et al. (2009) concluíram que as atividades prescritas 

no TAP apresentaram alto índice de aceitação por parte dos pacientes, pois as 

atividades são prescritas mediante a investigação prévia de suas habilidades 

funcionais, considerando suas capacidades cognitivas, gostos e preferências 

pessoais. Gitlin et al. (2012a) também demonstraram que o TAP, além de ser um 

método eficaz no tratamento de SNPs, tem baixo custo, quando comparado com 

outras abordagens. 

Gitlin et al. (2013) investigaram o efeito do método TAP entre indivíduos 

veteranos de guerra com demência (TAP-VA: Tailored Activity Program – 

Veterans Administration). O estudo incluiu 160 duplas de indivíduos e seus 

cuidadores e mostrou que o método TAP melhorou a qualidade de vida dos 

veteranos com demência e diminuiu a sobrecarga entre os cuidadores.  
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Gitlin et al. (2016) desenvolveram uma versão hospitalar do TAP (TAP-

H), com base na versão domiciliar e estudaram a aplicabilidade e eficácia do 

método junto a pacientes com demência hospitalizados, em regime de 

internação. Embora esse estudo tenha sido realizado com uma pequena amostra 

(n=20), e não tenha utilizado um grupo controle, o mesmo mostrou que o TAP-H 

é uma abordagem com alto potencial para melhorar a qualidade do cuidado e 

auxiliar na organização da rotina de indivíduos com demência com SNPs em 

ambiente hospitalar. Nesse estudo, o método TAP-H favoreceu o engajamento 

dos idosos em atividades, proporcionando o uso de habilidades preservadas e 

mostrou que pode ser facilmente integrado à rotina hospitalar.  

O´Connor et al. (2017) realizaram um estudo na Austrália e investigaram 

os efeitos do método TAP em indivíduos com DFT. Nessa população, o programa 

de atividades mostrou ser eficaz na redução de SNP e na manutenção da 

funcionalidade (desempenho ocupacional) ao longo de quatro meses de 

intervenção. 

Gitlin et al. (2018) realizaram ensaio clínico randomizado e controlado 

no intuito de investigar os efeitos do método TAP em 160 duplas de indivíduos 

com demência e seus cuidadores. Esse estudo comparou dois tipos de 

intervenção, sendo que o grupo experimental recebeu o método TAP (76 

duplas) em oito sessões, e o grupo controle recebeu oito ligações telefônicas 

com orientações sobre demência e organização de rotina (84 duplas). O estudo 

mostrou que, após quatro meses de intervenção, os indivíduos com demência 

que participaram do grupo experimental (TAP) apresentaram redução da 

frequência e melhora na gravidade dos SNPs, sendo observado também melhora 

no nível de dependência funcional dos pacientes (diminuição no auxílio para 

execução de atividades mais básicas).  

Novelli et al. (2018a) traduziram para a língua portuguesa brasileira a 

versão domiciliar do método TAP. O estudo do efeito dessa versão do método 

TAP em uma amostra de indivíduos com demência no contexto brasileiro 

comparou o método TAP (15 duplas de indivíduos e seus cuidadores) com o 

grupo controle de uma lista de espera. Os cuidadores do grupo experimental 
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relataram maiores reduções na frequência e intensidade dos SNPs, bem como 

melhora na sua sobrecarga. Os cuidadores do grupo experimental também 

relataram melhora na própria qualidade de vida (Novelli et al., 2018b). 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

 

• Avaliar a eficácia do método TAP (versão ambulatorial brasileira) no 

tratamento dos SNPs de indivíduos com demência moderada a grave; 

 

2.2  OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

• Avaliar a eficácia do método TAP (versão ambulatorial brasileira) na 

redução da sobrecarga dos cuidadores de indivíduos com demência; 

• Realizar a tradução e adaptação transcultural do método TAP para a 

língua portuguesa brasileira;  

• Adequação do método TAP (domiciliar) para uso ambulatorial. 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

 

As intervenções não-farmacológicas para o tratamento de SNPs em 

pacientes com demência vem sendo amplamente estudadas por serem 

abordagens recomendadas como primeira opção de tratamento por diversas 

diretrizes terapêuticas internacionais (IPA, 2010; Brodaty et al., 2012; Oliveira 

et al., 2015).   

A prescrição de atividades tem sido considerada uma importante 

estratégia de intervenção não-farmacológica para a melhora de SNPs, bem como 

para a manutenção do desempenho funcional entre idosos com demência 

moderada a grave. A prática de algumas atividades parece amenizar sintomas 

como agitação e agressividade, comuns em idosos com alterações 

comportamentais (Whear et al., 2014; Gonzalez; Kirkevold, 2014; Gitlin et al., 

2008; 2013; 2018). 

Estudos recentes sobre o método TAP sugerem que o uso de atividades 

pode trazer melhora dos SNPs de indivíduos com demência, bem como diminuir 

sobrecarga de cuidadores (Gitlin et al., 2008; 2013; 2018; O’Connor et al., 2017; 

Novelli et al., 2018b). 

No entanto, as intervenções não-farmacológicas para o tratamento de 

SNPs em indivíduos com demência são pouco reconhecidas como uma 

estratégia de tratamento eficaz no Brasil, pois ainda são pouco estudadas em 

nosso meio, apesar de serem amplamente investigadas em outros países.  
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4  HIPÓTESES  

 

 

As hipóteses testadas no presente estudo foram: 

H0 =  Grupo experimental mostra-se igual ao grupo controle quanto à 

melhora dos SNPs dos idosos com demência; 

H1=  Grupo experimental apresenta melhora nos SNPs dos idosos com 

demência. 
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5  MÉTODOS 

 

 

5.1  DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, controlado, duplamente 

encoberto para o tratamento de SNPs em idosos com demência moderada a 

grave, com avaliação pré-intervenção (T0) e pós-intervenção (T1).  

 

5.2  LOCAL DO ESTUDO 

 

Os dados deste estudo foram coletados na Unidade Ambulatorial de 

Psicogeriatria do Laboratório de Neurociências - LIM-27 do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (IPq-FMUSP).  

 

5.3  CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Foi realizado o cálculo do tamanho da amostra, baseando-se no ensaio 

clínico realizado por Giltin et al. (2008) para testar a eficácia do método TAP, 

que também utilizou uma escala para avaliar SNPs, comparando um grupo 

experimental (método TAP) e um grupo de controle (psicoeducativo), que 

obteve medida de efeito de 0,72, com um poder de 80% e p de 5%. Nesse 

cálculo, obtive-se um n calculado de 60 participantes. 

 

  



Métodos 44 

  
 

5.4  CASUÍSTICA 

  

A amostra deste estudo foi recrutada por meio de triagem aberta e 

regular, havendo a participação de indivíduos com demência e seus cuidadores, 

provenientes de diversos serviços (Unidade Ambulatorial de Psicogeriatria do 

Laboratório de Neurociências - LIM-27 e serviços da comunidade, públicos e 

privados). Para isso, recorreu-se, periodicamente, a notas na mídia (rádio, sites e 

programas de televisão), sendo oferecido aos interessados um programa de 

treinamento para cuidadores de indivíduos com demência. 

Todos os idosos e seus cuidadores passaram por dois encontros com a 

pesquisadora executante desse estudo, antes de iniciarem o período de 

intervenção.  

No primeiro encontro com cada dupla de idosos e cuidadores foi 

realizada triagem para verificação dos critérios de inclusão no estudo, além de 

confirmação do diagnóstico de demência e avaliação de sua gravidade, que se 

deu por meio de relatórios médicos, aplicação de teste cognitivo (Mini Exame do 

Estado Mental - MEEM) (Anexo 5) e de um questionário de rastreio 

comportamental (Questionário de Rastreio de Sintomas Comportamentais) 

(Anexo 6). No segundo encontro, foram aplicadas as avaliações de linha de base 

(T0) em todos os participantes. Após o segundo encontro, a dupla foi convidada 

a iniciar o período de intervenção de oito sessões com uma hora de duração 

cada, uma vez por semana. Após o término das oito sessões, todos os 

participantes foram reavaliados (T1).  

As avaliações (medidas de desfecho) foram aplicadas por duas 

terapeutas ocupacionais e um médico psiquiatra, que foi o responsável por 

treinar as terapeutas para o uso do instrumento em questão.  
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5.5  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos no presente estudo indivíduos com demência que 

atenderam aos seguintes critérios: 

I-  idade acima de 60 anos, com diagnóstico de demência fornecido por um 

médico responsável pelo tratamento. Para os indivíduos recrutados da 

comunidade, foi solicitada a apresentação de um relatório por escrito, 

constando o diagnóstico clínico atualizado, fornecido pelo seu médico 

assistente. Os indivíduos com demência, em acompanhamento na Unidade 

Ambulatorial de Psicogeriatria do Laboratório de Neurociências - LIM-27, 

tiveram seus diagnósticos especificados pela equipe médica da Unidade, 

composta por psiquiatras, neurologistas e geriatras, de acordo com 

critérios diagnósticos do Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fifth edition (DSM-5) (APA, 2013); 

II-  em tratamento clínico regular com uso de psicofármacos tais como, 

inibidores das acetilcolinesterases e/ou antipsicóticos e/ou 

antidepressivos ou estabilizadores de humor, com doses terapêuticas 

estáveis, no mínimo, por um mês;  

III-  presença de comprometimento cognitivo moderado a grave, o que é 

garantido, neste estudo, pela observância de escores do MEEM (Anexo 5) 

de no máximo 20 e presença de déficits funcionais, nas atividades 

instrumentais e básicas da vida diária medidas pelo Inventário de 

Dependência funcional, no momento da triagem; 

IV-  presença de pelo menos um ou mais SNPs identificados no estudo, por 

meio de um Questionário de Rastreio de Sintomas Comportamentais 

(Anexo 6), aplicado no processo de triagem (primeiro encontro); 

V-  existência de cuidador que permanecesse junto aos indivíduos com 

demência por no mínimo quatro horas diárias.  
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5.6  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos os indivíduos com: 

-  deficiências visuais ou auditivas disfuncionais, ou estado geral de saúde 

grave (doenças sistêmicas não controladas ou estado de fragilidade extrema), 

ou aqueles que tiveram alterações na dosagem das medicações psicotrópicas, 

nos últimos 30 dias, vindo a inviabilizar a execução das intervenções; 

-  transtorno mental concomitante, como esquizofrenia, transtorno afetivo 

bipolar, transtorno depressivo grave atual ou recorrente e dependência de 

álcool e drogas; 

-  incapacidade completa de comunicação; 

-  histórico de acidente vascular encefálico ou trauma crânio-encefálico; 

-  impossibilidade de vir ao IPq-HCFMUSP para o estudo; 

-  cuidador com MEEM < 25. 

 

5.7  MÉTODO DE RANDOMIZAÇÃO 

 

Após a triagem e verificação dos critérios de inclusão, todos os 

participantes foram avaliados para as medidas de desfecho.  

O processo de randomização consistiu na confecção de uma lista com 

sequência aleatória, e após a avaliação no T0, os participantes (pacientes e seus 

cuidadores) foram randomicamente incluídos em um dos grupos (experimental 

ou controle). A lista foi elaborada por uma pessoa não envolvida no estudo.  A 

sequência numérica indicando o grupo foi inserida em envelopes devidamente 

organizados para serem entregues no término da avaliação em T0.  
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5.8 CEGAMENTO  

 

O estudo foi duplo-cego, ou seja, tanto os avaliadores como os 

participantes do estudo (indivíduos com demência e seus cuidadores) não 

tinham conhecimento quanto à existência de dois tipos diferentes de 

intervenção, até o término das sessões e reavaliações. Nota-se que ambos os 

grupos (experimental e controle) receberam igual número de sessões, nas quais 

foram fornecidas (distintamente) orientações que serão detalhadas adiante; os 

participantes de um grupo desconheciam a existência do outro grupo. As 

avaliações de desfecho foram aplicadas por um psiquiatra e terapeutas 

ocupacionais (previamente treinados), que também desconheciam a alocação 

dos participantes nos grupos, bem como o tipo de intervenção realizada em 

cada dupla. Durante o período de divulgação da pesquisa foi oferecido um 

“programa de treinamento para cuidadores de idosos com demência”, não 

sendo especificado qual o tipo de programa. 

 

5.9 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

5.9.1 Instrumentos utilizados para triagem  

 

Instrumentos utilizados para triagem junto aos idosos com demência  

 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et al., 1975; Lourenço; 

Veras, 2006) (Anexo 5): é um teste de rastreio cognitivo amplamente 

utilizado para avaliação de indivíduos com demência (Chaves et al., 

2011). O teste contém questões agrupadas em sete categorias, com o 

objetivo de avaliar os seguintes domínios: orientação temporal (5 

pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três palavras (3 

pontos), atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). 
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O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 pontos, o qual indica 

o maior grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um 

máximo de 30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde à melhor 

capacidade cognitiva. De acordo com os estudos brasileiros sobre o 

MEEM a nota de corte 24 define o prejuízo cognitivo (abaixo de 24 

pontos), sendo que, o comprometimento da funça o cognitiva e  grave 

quando a pontuaça o no MEEM for menor que 10, moderada quando 

entre 10 e 15, e leve quando entre 15 e ponto de corte 19 ou 23 (de 

acordo com escolaridade) (Lourenço; Veras, 2006);  

 Questionário de sintomas comportamentais (Gitlin & Piersol, 2015) 

(Anexo 6): é uma lista de checagem para rastreio de SNPs, que verifica a 

presença dos seguintes sintomas: agressividade, auto ou hetero-

agressão, delírios, alucinações, tristeza ou depressão, ansiedade, euforia, 

apatia ou indiferença, desinibição, irritabilidade, distúrbios motores, 

alterações do sono e do apetite, deambulação sem propósito e 

vocalizações aberrantes.  

 Inventário de Dependência Funcional (Gitlin; Piersol, 2015): (Anexo 

7) verifica o nível de dependência do indivíduo com demência nas 

atividades instrumentais (AIVD) e nas atividades básicas de vida diária 

(ABVD), considerando AIVDs: uso do telefone, compras, preparação de 

refeição, cuidar da casa, lavar roupas, utilizar meios de transportes – 

carro, ônibus, etc., tomar medicação e cuidar das finanças. O Inventário 

verifica também, o nível de dependência nas seguintes ABVDs: 

locomover-se dentro de casa, alimentar-se, banhar-se, vestir-se (parte 

inferior e superior do corpo), usar o banheiro, cuidados com a aparência. 

A pontuação é feita por meio de perguntas aos cuidadores sobre tais 

atividades e o terapeuta ocupacional conclui o nível de dependência 

sendo 1 = precisa ajuda completa (totalmente dependente; 100% 

promovida pelo Cuidador); 2 = precisa de muita ajuda física (75% 

promovida pelo Cuidador); 3 = precisa de quantidade moderada de ajuda 

física (50% promovida pelo Cuidador); 4 = precisa pouca ajuda física 
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(25% promovida pelo Cuidador); 5 = precisa apenas de supervisão, 

direção, orientação ou dicas; 6 = precisa de pequeno auxílio ou pista no 

ambiente e/ou realiza maior tempo do que o esperado, e/ou há uma 

preocupação com a segurança; 7 = não precisa de ajuda (totalmente 

independente). 

 

Instrumentos utilizados para triagem junto aos cuidadores 

 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et al., 1975; Lourenço; 

Veras, 2006) (Anexo 5): descrito acima.  

 

5.9.2  Medidas de desfecho  

 

Medidas de desfecho relacionadas ao indivíduo com demência 

 Inventário Neuropsiquiátrico - Avaliação do clínico (NPI-C) (Stella et 

al., 2013) (Anexo 8): A estrutura do NPI-C inclui 14 domínios (sintomas 

neuropsiquiátricos), considerando a percepção do cuidador e do próprio 

paciente, com relação à frequência e gravidade, e inclui, como resposta 

final à gravidade, a impressão do clínico como resultado final do 

instrumento. Todos os entrevistadores envolvidos com o NPI-C foram 

previamente treinados e tinham experiência clínica de no mínimo dois 

anos, com conhecimento aprofundado em psicopatologia.  

 

Medidas de desfecho relacionadas ao cuidador 

 Inventário de Sobrecarga de Zarit (Scazufca, 2002) (Anexo 9) - é um 

instrumento que avalia sobrecarga em cuidadores de idosos, que foi 

traduzida e validada por Scazufca (2002), que também realizou um 

estudo de confiabilidade do teste, definindo-o como um instrumento 

confiável, com boas características psicométricas para avaliar a 

sobrecarga associada ao cuidar. As informações relacionadas à 
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sobrecarga foram coletadas antes e após a intervenção, em todos os 

cuidadores de indivíduos com demência incluídos no estudo.  

 

5.10  PROCEDIMENTOS  

 

5.10.1  Tradução e adaptação do método TAP 

 

O processo de tradução e adaptação transcultural do método TAP foi 

precedido pela autorização prévia fornecida pela autora e pesquisadora 

principal, responsável pelo desenvolvimento do método, professora Laura N. 

Gitlin, docente da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, em 

Baltimore (EUA) (Anexo 10). 

Como o método TAP foi desenvolvido, inicialmente, nos EUA, na língua 

inglesa, o primeiro passo foi fazer a tradução do material do inglês para o 

português brasileiro. Esse processo foi realizado seguindo as orientações 

propostas por Reichenheim et al. (2007) para tradução e adaptação 

transcultural. A tradução do material foi feita por dois professores da língua 

inglesa, sendo um deles formado em Terapia Ocupacional. Em seguida, as duas 

versões foram comparadas, unificadas e avaliadas detalhadamente por um 

comitê de especialistas (as três terapeutas ocupacionais treinadas no método 

TAP), buscando a ma xima equivale ncia conceitual, de itens, sema ntica, 

operacional e funcional do método. 

Para a verificação da equivalência semântica, antes de realizar o 

processo de retrotradução, foram realizadas discussões pelo comitê de 

especialistas, bem como uma fase de pré-teste. O pré-teste consistiu na 

aplicação do método, onde cada terapeuta ocupacional treinada utilizou o 

material recém-traduzido, no intuito de verificar a necessidade de possíveis 

ajustes e correções.
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Tabela 5 -  Informações referentes ao material das versões americana (domiciliar) e brasileira (ambulatorial) do método TAP 
 

TAP  Versão brasileira AMBULATORIAL do TAP (TAP-O) FUNÇÃO 

TAP intervention manual Manual de intervenção Descritivo de cada sessão, incluindo informações sobre o método – em 
conteúdo, (como deve ocorrer cada sessão) e forma (materiais 
necessários) 

Documentation binder – TAP Caderno de registro – TAP-O/Br Documentação: dados do paciente e cuidador, avaliações e registro de 
cada sessão/controle do conteúdo de cada sessão 

Manual for the large Allen cognitive level 
screen (lACLS-5) 

Manual da atividade de costura do couro – versão 
grande número 5 

Instruções detalhadas de como deve ser aplicada e analisada a atividade 
de costura do couro 

Manual for the placemat Manual para aplicação da atividade de colagem em 
tecido 

Instruções detalhadas de como deve ser aplicada e analisada a atividade 
de colagem em tecido 

Allen cognitive level screen-5 (LACLS-5) 

Score sheet and critical observation 
worksheet 

Atividade de costura do couro – versão grande 
número 5: folha de observação e análise crítica 
para pontuação do nível da Claudia Allen (Anexo 
11) 

Folha de resposta da análise da atividade de costura do couro 

Allen diagnostic module- 2 (adm-2): 
placemat score sheet and critical 
observation worksheet 

Módulo diagnóstico de allen-2: atividade de 
colagem em tecido: folha de observação e análise 
crítica para pontuação do nível da Claudia Allen 
(Anexo 12) 

Folha de resposta da análise da atividade de colagem em tecido  

Caregiver guide using activities and other 
strategies to prevent, reduce and manage 
behavioral symptoms (author: Laura Gitlin 
e Catherine Piersol) - livro com 8 capítulos 

Guia do cuidador (tradução dos capítulos 1, 2, 3 e 
5) – material 

Material escrito com instruções e orientações detalhadas para os 
cuidadores em relação a: uso de atividades no dia-a-dia, comunicação, 
manejo de alterações comportamentais, segurança domiciliar, estresse 
do cuidador e orientações para o uso de atividades em casa 

Activity prescription template Folha de prescrição de atividades (Anexo 13) Folha utilizada para prescrever as 3 atividades propostas dentro do 
método TAP -contendo informações detalhadas sobre o material e 
modo de fazer das atividades prescritas e sobre a preparação do 
ambiente 
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Apo s todos os ajustes, a versa o  inal traduzida para o portugue s foi, 

enta o, retrotraduzida para o ingle s. A retrotraduça o foi realizada por um 

professor bilíngue inglês-português brasileiro, com experiência nas duas 

culturas. A versa o retrotraduzida foi enta o, comparada a  versa o original, para 

manutença o da equivale ncia nos aspectos referidos acima. A versão 

retrotraduzida para o inglês foi pessoalmente discutida, revisada e aprovada 

pela terapeuta ocupacional americana, Profa. Catherine Piersol, que pertence à 

equipe da Profa. Laura N. Gitlin, e é uma das responsáveis pelo desenvolvimento 

do método TAP nos EUA. 

Como se trata de um método de intervenção, e não de um instrumento de 

avaliação, não houve necessidade de se fazer a equivalência de mensuração 

(estudos psicométricos) (Reichenheim et al., 2007). 

Para a versão ambulatorial brasileira, manteve-se o mesmo número de 

sessões (oito), utilizando-se o mesmo roteiro e material de intervenção do 

programa domiciliar, tendo sido necessários alguns ajustes, além da mudança 

do local da intervenção para o ambiente hospitalar, em regime ambulatorial. A 

tabela 5 ilustra com maiores detalhes o material traduzido. 

Após o processo de tradução e adaptação transcultural do material 

impresso, foram necessárias quatro pequenas alterações, sendo três delas, 

tarefas que foram desenvolvidas e inseridas para transformar a versão 

domiciliar do método TAP em uma versão ambulatorial:  

I- Todas as sessões da versão ambulatorial do método TAP são 

encontros presenciais. Na versão ambulatorial brasileira do método 

TAP, todas as oito sessões são por meio de atendimentos presenciais, 

em regime ambulatorial. Não existe a sessão por contato telefônico, 

como acontece na versão domiciliar do método TAP; 

II- “Tarefa de comunicação”  Anexo 14) - consiste na execução de uma 

atividade manual (colagem de papel), em que o cuidador é orientado 

a instruir o paciente a executar a atividade. Nessa etapa é fornecido o 
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material (cola e papel) e o terapeuta observa e avalia as estratégias 

de comunicação utilizada pelo cuidador; 

III- “Grade de rotina” (Anexo 15) - foi acrescentado ao material 

traduzido do TAP original uma “grade de rotina”. Trata-se de uma 

tabela impressa com os sete dias da semana, utilizada como um 

recurso para obtenção de informações sobre a rotina do indivíduo 

com demência e do cuidador. A “grade de rotina” deve ser 

preenchida pelo cuidador para que o terapeuta possa verificar 

possíveis problemas na organização da rotina, como momentos 

ociosos e/ou momentos com muitas atividades. Ao prescrever cada 

uma das três atividades, o terapeuta decide os dias e horário que as 

atividades deverão ser realizadas e então, inclui na “Grade de 

Rotina”, considerando  1) a distribuição adequada  homogênea) das 

atividades ao longo da semana e (2) as informações sobre os 

horários que o indivíduo com demência apresenta maior 

probabilidade de apresentar SNP, como por exemplo, no horário do 

despertar ou no momento do pôr do sol; 

IV- “Lista de identificação de problemas”  Anexo 16) - essa tarefa tem 

como objetivo o treino da técnica de resolução de problemas. Para 

isso, uma folha contendo uma tabela em branco é fornecida ao 

cuidador para que o mesmo preencha com os problemas 

identificados por ele. O objetivo dessa lista é ensinar o cuidador a 

identificar os problemas enfrentados no dia-a-dia que sejam 

considerados “gatilhos” para o aparecimento de estresse do cuidador 

ou para o aparecimento de SNPs nos pacientes. Após a identificação 

dos problemas pelo cuidador, o terapeuta discute e sugere possíveis 

soluções para cada um dos problemas listados. Esses problemas são 

monitorados pelo terapeuta até o final do programa de intervenção. 

A partir do uso da “lista de identificação de problemas”, o 

cuidador é treinado a identificar os problemas e resolvê-los como 
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forma de prevenir ou minimizar o estresse ou SNPs nos pacientes, 

gerados por esses problemas; 

V- Outra alteração realizada, considerando o processo de adaptação e 

adequação para o contexto brasileiro foi a substituição do livro 

educativo para os cuidadores, que é o fornecido pela Alzheimer 

Association  “36 hours a day”). O livro em inglês foi substituído por 

um livro em português fornecido pela Associação Brasileira de 

Alzheimer “Você não está sozinho... nós continuamos com você” 

(Caovilla; Canineu, 2013). O motivo da escolha do livro brasileiro foi 

pela máxima semelhança entre os assuntos abordados (Anexo 17). 

 

 

  

Todo o processo que envolveu a tradução, adaptação e preparação da 

versão brasileira ambulatorial do método TAP teve duração de 11 meses, a 

partir da data de oficialização deste estudo como tese de doutorado, em agosto 

de 2014. 

TAREFAS INCLUÍDAS NA VERSÃO AMBULATORIAL DO MÉTODO TAP 

Tarefa de comunicação 

(Anexo 14) 

Consiste na execução de uma atividade manual 
(colagem de papel), em que o cuidador é orientado a 
instruir o paciente a executar a atividade para 
avaliação das estratégias de comunicação utilizadas 
pelo cuidador. 

Grade de Rotina 

(Anexo 15) 

Trata-se de um recurso para obtenção de 
informações sobre a rotina do indivíduo com 
demência e do cuidador. A “grade de rotina” deve 
ser preenchida pelo cuidador para que o terapeuta 
possa verificar possíveis problemas na organização 
da rotina, como momentos ociosos e/ou momentos 
com muitas atividades. 

Lista de identificação de problemas 

(Anexo 16) 

Visa o treino da técnica de resolução de problemas. 
Para isso, uma folha contendo uma tabela em branco 
é fornecida ao cuidador para que o mesmo preencha 
com os problemas identificados por ele. 
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5.10.2  Grupo experimental 

 

A intervenção oferecida aos participantes do grupo experimental baseou-

se no protocolo da versão brasileira e ambulatorial do método TAP (Anexo 2).  

A intervenção foi realizada por meio de atendimentos individuais, com 

cada dupla de participantes (idoso com demência e seu cuidador) sendo 

atendida por uma das três terapeutas ocupacionais aptas, que incluiu a 

pesquisadora executante desse estudo. 

O processo de intervenção do grupo experimental envolveu oito sessões 

presenciais semanais em regime ambulatorial, ao longo de aproximadamente 

três meses, sendo cada sessão com uma hora de duração. 

O método TAP é constituído por três fases. A fase I (sessões 1 e 2) 

envolve:  1) estadiamento do nível cognitivo de acordo com o “Módulo 

Cognitivo de Allen”. Nesse processo, o nível cognitivo é obtido por meio da 

observação crítica e da análise de duas atividades manuais: uma atividade, 

denominada Large Allen Cognitive Level Screening – 5th. Version (LACLS-5) 

(Figuras 1 e 2) ou “Tarefa da costura do couro” (Anexo 11) e outra, denominada 

PLACEMAT (Figuras 3 e 4) ou “Tarefa de colagem em tecido” (Anexo 12). Nesse 

processo de análise de duas atividades padronizadas, o terapeuta obtém 

informações sobre as habilidades do indivíduo com demência e as pontua 

utilizando os níveis cognitivos propostos por Claudia Allen.  
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Figura 1 - Large Allen Cognitive Level 
Screening – 5th. Version (LACLS-5): Tarefa da 
costura do couro 

Figura 2 - Tarefa da costura do 
couro 

 

  

Figura 3 - Placemat: Atividade de 
colagem em tecido  

Figura 4 - Atividade de colagem em 
tecido  

 

Claudia Allen desenvolveu um método para estadiamento cognitivo 

baseado em seis níveis para que o terapeuta ocupacional possa, por meio da 

análise de atividades manuais, de maneira padronizada, obter informações 

sobre habilidades dos pacientes com demência. O estadiamento em um dos 

níveis de Allen visa oferecer um conhecimento do terapeuta sobre a capacidade 

do indivíduo na execução das atividades cotidianas. A tabela 6 ilustra os seis 

níveis propostos e desenvolvidos pela Claudia Allen (Katz, 2014). 

Ainda na fase I, após obter informações sobre a capacidade do indivíduo 

na execução de atividade, também estão incluídos os seguintes procedimentos: 

(2) levantamento das atividades de interesses, atuais e do passado do indivíduo 

com demência, realizado juntamente com o cuidador e, (3) avaliação do 
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cuidador, com relação à capacidade e estilo de comunicação, de manejo e 

prontidão para usar novas estratégias. Também nesta fase, o cuidador recebe 

um material escrito com informações gerais sobre demência (livro com 

orientações sobre demência) (Anexo 17) e um material direcionado para 

cuidadores sobre: o uso de atividades no dia-a-dia, comunicação, manejo de 

alterações comportamentais, segurança domiciliar, estresse do cuidador e 

orientações para o uso de atividades em casa (Guia do Cuidador). 

A Fase II (sessões de 3 a 6) envolve o fornecimento às famílias e/ou 

cuidadores, do relatório resumido com os resultados obtidos nas sessões 1 e 2, 

no intuito de ajudá-los na compreensão das capacidades do idoso com 

demência. Nessa fase, também estão incluídas orientações sobre (1) aspectos 

relacionados à demência e os SNPs; (2) organização da rotina e a importância 

das atividades na rotina do indivíduo com demência; (3) atenção que o cuidador 

deve ter consigo mesmo e técnicas de redução de estresse; (4) identificação de 

situações que são “gatilhos” para o surgimento de SNPs que visa desenvolver a 

capacidade do cuidador para a resolução de problemas. 

Após esse processo são fornecidas três “Prescrições de Atividades”, de 

acordo com as capacidades e as preferências do indivíduo com demência. Cada 

prescrição contém orientações sobre o local em que uma atividade deve ocorrer 

(por exemplo, sala de jantar, mesa, em uma área bem iluminada), e tempo 

necessário de ajuda que deve ser fornecida pelo cuidador (Gitlin et al., 2008). 

Os cuidadores também são avaliados quanto à comunicação e orientados 

sobre como usar formas de comunicação eficientes (instruções verbais ou 

visuais) para obter o envolvimento do paciente na realização das atividades, 

bem como o modo de integrar as atividades na rotina de cuidados (hora do dia, 

número de vezes por semana, duração de uma atividade).  

Na Fase III (sessões 7 e 8), os cuidadores aprendem a generalizar 

estratégias e simplificar as atividades para declínios cognitivos futuros, por 

exemplo, retirando excesso de estímulos, desmembrando as atividades em 

etapas para que o idoso realize ao menos uma etapa. O cuidador é instruído a 

flexibilizar regras, ou seja, não existe “certo ou errado” com relação às 
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atividades. Além do processo de orientações sobre as atividades, o cuidador é 

treinado a identificar, manejar e solucionar problemas relacionados às situações 

consideradas “gatilho” para o aparecimento de SNPs. Nesse momento, o 

cuidador é treinado para reconhecer os SNPs e, dessa forma, aprender sobre 

como manejá-los e preveni-los (Gitlin et al., 2018). A figura 5 apresenta os 

detalhes do racional da versão brasileira ambulatorial do método TAP. 
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Tabela 6 -  Descrição dos 6 níveis cognitivos propostos e desenvolvidos por 
Claudia Allen (adaptado de Katz, 2014)  

 

continua 

  

Nível Cognitivo 1 – Ações Automáticas: As pessoas que funcionam no nível 1 passam a 
maior parte do tempo na cama, embora possam ser colocadas sentadas com a apoio por 
cuidadores. São capazes de realizar ações habituais, como afastar-se de sensação nociva 
rastrear visualmente um objeto em movimento, virar a cabeça para localizar um 
estímulo, deglutir os alimentos e rolar o corpo para aumentar a sensação de conforto. 
Podem ser capazes de voltar-se para os estímulos preferidos, como a face de uma 
pessoa querida, comunicar prazer ou desconforto momentâneo, com expressões não 
verbais. As ações motoras são raramente desempenhadas com uma finalidade 
específica, pois, o indivíduo apresenta um comprometimento cognitivo grave. O 
indivíduo neste nível tem pouca ou nenhuma consciência do que acontece no ambiente 
ao seu redor, portanto torna-se impossível tentar adaptar qualquer atividade. Neste 
caso, faz-se necessário oferecer assistência 24 horas/dia para alimentação, higiene e 
vestimenta, visando à manutenção da integridade do indivíduo. 

Nível Cognitivo 2 - Ações Posturais: Neste nível, o indivíduo apresenta algum resíduo 
cognitivo, não sendo possível nova aprendizagem, entretanto, algumas atividades de 
simples execução podem ser realizadas com supervisão. Parecem ter consciência de 
estímulos proprioceptivos. Esses indivíduos podem caminhar sem objetivo, ou para 
locais familiares. Alimentam-se quando a refeição é colocada à sua frente, ajudam a 
vestir-se movendo-se espontaneamente ou por instruções verbais. As atividades de 
cuidados pessoais iniciadas, estabelecidas e supervisionadas por cuidadores são 
necessárias., para prevenção de acidentes e quedas. Os cuidadores conseguem a 
participação do indivíduo fornecendo pistas/instruções. Frequentemente, as atividades 
instrumentais da vida diária podem ser realizadas desde que o indivíduo siga um 
modelo de execução, ou seja, desde que o mesmo tenha alguém que o auxilie e forneça 
instruções verbais sobre as etapas a serem seguidas. Consegue executar tarefas 
repetitivas com apenas uma etapa.  

Nível Cognitivo 3 - Ações Manuais: neste nível, os indivíduos parecem estar 
interessados em usar as mãos para agarrar e manipular objetos familiares, como 
colher, pente ou celular, sem consciência aparente da meta ou objetivo. Esses 
indivíduos podem dizer os nomes de objetos familiares, declarar uma necessidade 
imediata ou preferência em frases curtas e de imitar novas ações o que pode auxilia-los 
na realização de atividades produtivas e socialmente importantes bem como, na 
manutenção da dignidade.  No entanto, os indivíduos necessitam de muito auxílio para 
realização de atividades, de um modo geral, sendo pouco provável o aprendizado de 
novas atividades e comportamentos. Apesar das atividades básicas da vida diária 
(alimentar-se, vestir-se e higienizar-se) ainda estarem preservadas, o indivíduo, neste 
nível, necessita de supervisão 24 horas/dia, pois podem ocorrer acidentes ao utilizar de 
maneira inadequada objetos que forneçam algum risco.  
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Tabela 6 -  Descrição dos 6 níveis cognitivos propostos e desenvolvidos por 
Claudia Allen (adaptado de Katz, 2014) (conclusão) 

 

 

 

 

 

Nível Cognitivo 4 - Atividade Direcionada: as atividades devem ser direcionadas, ou 
seja, as ações motoras podem ser realizadas seguindo um guia de etapas bastante 
simplificado, que resultem rapidamente no objetivo desejado. Se as atividades exigirem 
muitas etapas para serem desempenhadas, o resultado pode ser desastroso, pois as 
informações são compreendidas de maneira superficial e visual. Sendo assim, o 
terapeuta ocupacional pode realizar algumas adaptações nas atividades cotidianas para 
que o indivíduo possa continuar realizando algumas atividades com certa 
independência. Entretanto, o indivíduo neste nível deve ser orientado a contar com a 
presença constante de familiares, amigos e vizinhos e deve ser estabelecida uma rotina 
simples e repetitiva visando fornecer um cotidiano previsível e tranquilo. 

Nível Cognitivo 5 - Ações exploratórias: neste nível, as funções cognitivas estão 
preservadas, havendo capacidade na compreensão e no processamento das 
informações. O indivíduo apresenta capacidade de aprender usando o raciocino lógico e 
dedutivo e é capaz de organizar-se e organizar seu ambiente, planejar-se e planejar 
ações para o tempo futuro. Podem ocorrer oscilações nos aspectos relacionados à 
orientação temporal e espacial, e à linguagem, quando está sob pressão ou estresse. 
Neste nível, os indivíduos apresentam dificuldades apenas para desempenhar tarefas 
complexas, como por exemplo, gerenciar finanças, desempenhar uma atividade de 
trabalho, realizar compras, etc. As atividades básicas (vestir-se, alimentar-se e 
higienizar-se) são normalmente desempenhadas, portanto, a supervisão é necessária 
somente para realização das atividades mais complexas. Em diversos casos, o uso de 
dispositivos, como por exemplo, agendas, calendários e despertadores podem prevenir 
problemas do dia-a-dia. 

Nível Cognitivo 6 - Ações planejadas: neste nível, o indivíduo pode aprender e utilizar 
o pensamento simbólico e o raciocínio dedutivo, pois este nível representa a ausência 
de incapacidade cognitiva. Atividades adaptadas para compensar as limitações físicas 
não são exigidas. Neste nível, o indivíduo pode organizar seu ambiente e planejar suas 
ações, portanto o indivíduo apresenta independência para realizar a maioria das 
atividades mais complexas, e total independência para realizar as atividades mais 
simples. 
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Figura 5 -  Racional da Versão Brasileira Ambulatorial do Método TAP: adaptação e prescrição de atividades personalizadas e 

treino do cuidador adaptado de Gitlin et al. (2016) 
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5.10.3  Grupo controle 

 

A atenção oferecida aos participantes alocados no Grupo Controle baseou-

se em um programa de “intervenção psicoeducativa” (Anexo 17). Os 

atendimentos envolveram oito sessões de atendimentos grupais. As sessões do 

grupo controle foram conduzidas por dois terapeutas ocupacionais, com no 

máximo seis duplas de cuidadores e idosos com demência. O programa do grupo 

controle foi elaborado com o mesmo número de sessões do grupo experimental 

(método TAP), no entanto, seu conteúdo baseou-se apenas em informações 

gerais sobre demência e sobre SNPs, tratando da importância das atividades no 

dia-a-dia do idoso com esse diagnóstico, em formato de aulas expositivas. Assim, 

como no grupo experimental foram fornecidos materiais impressos com 

orientações sobre demência.  

 

5.11  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados das avaliações realizadas nos participantes do estudo foram 

digitados e armazenados em um banco de dados e foram analisados utilizando-

se o programa estatístico R Studio, na versão 3.5.0 (Development Core Team, 

2011). Todas as informações foram apresentadas em tabelas e figuras. As 

variáveis discretas foram apresentadas em porcentagens e as variáveis 

contínuas em média e desvio padrão. Para todas as análises, o nível de 

significância delimitado foi de α=0,05.  

 

5.11.1  Análise descritiva  

 

Inicialmente, foi realizada a análise descritiva para a obtenção das 

frequências, médias, desvios-padrões, medianas e intervalos interquartílicos das 

variáveis de interesse. Foram analisadas a amostra total e, separadamente, cada 



Métodos 63 

  
 

um dos grupos controle e experimental, para a avaliação das diferenças entre os 

mesmos. 

A comparação entre as variáveis contínuas com distribuição livre foi 

realizada utilizando-se o teste de Mann-Whitney. Para as variáveis contínuas 

com distribuição normal, foi utilizado o teste t para amostras independentes. 

Para a comparação de variáveis categóricas, foi utilizado o teste qui-quadrado 

(X2) e o teste exato de Fisher, quando apropriado. 

 

5.11.2  Análises principais  

 

A gravidade dos sintomas comportamentais foi definida como desfecho 

principal. O desfecho foi avaliado antes (T0) e após (T1) o período de 

intervenção de oito sessões, em todos os indivíduos com demência participantes 

do presente estudo. A sobrecarga dos cuidadores foi definida como desfecho 

secundário, e também foi avaliada antes (T0) e após (T1) o período de 

intervenção de oito sessões em todos os cuidadores participantes do presente 

estudo. 

Para avaliar a diferença na evolução dos dois grupos (experimental e 

controle) de T0 para T1, utilizou-se o “Modelo de Efeitos Mistos” ou “Modelo de 

Efeitos Aleatórios”. Este modelo permite descrever a tendência temporal, 

levando-se em conta a correlação que existe entre medidas sucessivas – 

estimando a variação nas medidas da linha de base e a taxa de mudança ao 

longo do tempo. Nesse modelo, as medidas dos indivíduos não precisam ser 

igualmente espaçadas e balanceadas, e as análises podem ser conduzidas com 

dados dos indivíduos que foram perdidos no seguimento ou que apresentam 

ausência de informação em algum momento do estudo (intention to treat). O uso 

desse modelo é especialmente adequado quando se supõe que a variabilidade 

entre os indivíduos é maior do que a variabilidade dentro do indivíduo (Fausto 

et al., 2008). 
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Foi realizado o cálculo do tamanho de efeito. Para avaliação do tamanho 

do efeito de tratamento, foi utilizado o f de Cohen, que e  apropriado para 

calcular o tamanho de efeito dentro de um modelo com medidas repetidas e com 

dados hiera rquicos, onde a varia vel independente de interesse e a varia vel 

dependente sa o ambas cont  nuas. Esse   ndice mostra a importa ncia das 

varia veis em relaça o ao desfecho. O cálculo do tamanho de efeito é um 

importante complemento ao teste de significância da hipótese nula, uma vez que 

é permitida a medição de uma potencial significância real de um efeito em uma 

intervenção, por meio da descrição do tamanho dos efeitos observados, que é 

independente de um possível efeito enganoso em função do tamanho amostral. 

O tamanho do efeito pode ser definido como o grau ou dimensão em que o 

fenômeno está presente na população. O tamanho do efeito é exclusivo da 

amostra coletada, representando a magnitude que o teste de hipótese é capaz de 

detectar. Cohen classifica o f da seguinte maneira: 0,10 como tamanho de efeito 

pequeno, 0,25 como tamanhos de efeito medianos e, 0,40 como tamanho de 

efeito grande. Nota-se que, para o tamanho de efeito fornecido pelo cálculo de f 

de Cohen é dado um valor único, e não intervalos. Logo, tamanhos de efeitos 

semelhantes ou próximos a esses valores, pode ser considerado como tendo a 

mesma magnitude (Cohen, 1992; Lindenau; Guimarães, 2012). 

 

5.12 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes de serem incluídos no estudo, todos os indivíduos foram 

informados sobre os objetivos e procedimentos do mesmo. O consentimento 

informado foi solicitado somente após as explicações. Aqueles que consentiram 

em participar, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Anexo 19). A todos os participantes foi assegurada a possibilidade de 

interrupção da sua participação no estudo, se assim o desejassem. Os 

participantes foram esclarecidos de que o estudo não iria interferir de nenhuma 

forma no tratamento farmacológico da demência que estes estivessem 

realizando. O presente estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em 
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Pesquisa (CAPPESQ) do HCFMUSP, protocolo no. 12346 (Anexo 20) e foi aceito 

no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBR-66DH44) (Anexo 21).  

Após o término do estudo, foi oferecida aos participantes do grupo 

controle a possibilidade de receberem a intervenção experimental, se assim o 

desejassem.  

 

5.13  EQUIPE DE APOIO 

 

Para a realização do presente estudo, a pesquisadora executante e duas 

terapeutas ocupacionais realizaram um treinamento de 30 horas no Johns 

Hopkins Hospital, coordenado pela profa. Laura Gitlin e sua equipe, necessário 

para utilização do método TAP (Anexo 22). 

Para realização das sessões do grupo controle (programa 

psicoeducativo), dois terapeutas ocupacionais foram treinados.  

Para a aplicação das avaliações das medidas de desfecho, em T0 e T1, foi 

necessário o auxílio de dois terapeutas ocupacionais e um médico psiquiatra, 

todos treinados para aplicação das avaliações. 
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6  RESULTADOS 

 

 

6.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Entre o período de outubro de 2015 e abril de 2018, entraram em 

contato com a pesquisadora executante 114 pessoas interessadas em participar 

do presente estudo. Desse total, 86 duplas passaram por triagem, das quais 32 

duplas foram excluídas. Dentre as duplas excluídas, 18 (20,9%) o foram por não 

atender aos critérios de inclusão; uma dupla foi excluída após o paciente em 

questão ter apresentado um acidente vascular cerebral (AVC) logo após a 

triagem; e 13 duplas recusaram-se a participar do estudo por diversas razões, 

tais como, dificuldades com a disponibilidade de cuidadores, dificuldades com 

transporte, dentre outras.  

Foram incluídas 54 duplas, sendo 28 duplas alocadas para o grupo 

experimental (n=28) e 26 duplas alocadas no grupo comparativo (n=26). Optou-

se por realizar análises por intenção de tratar (intention to treat), pois, do total 

de 54 duplas, seis foram excluídas após terem iniciado o processo de 

intervenção, devido às seguintes causas: mudança de município (n=1), 

desistência (n=3), óbito por queda (n=1) e acometimento por AVC (n=1). A 

figura 6 apresenta o diagrama Consort do presente estudo. 
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Figura 6 -  Diagrama Consort representando o fluxo dos participantes em cada 
etapa do estudo (Schulz et al., 2010). Grupo experimental = Método 
TAP; Grupo Controle = Programa Psicoeducativo. (TAP: Tailored 
Activity Program; ITT: intention to treat)  

Entraram em contato por telefone, e-mail 
(procura espontânea) ou por 
encaminhamento profissional 

(n=114) 

AVALIADOS NA LINHA DE 
BASE (T0) e RANDOMIZADOS 

(n=54) 
 

ALOCADOS PARA 
O GRUPO 

EXPERIMENTAL 
(n=28) 

RECEBERAM 
INTERVENÇÃO 

COMPLETA 
(n=25) 

Participaram de 
pelo menos 3 

sessões mas não 
finalizaram: 

- mudou de 
município (n=1); 
- desistência ( n=2) 

 

 
ALOCADOS PARA O 
GRUPO CONTROLE 

(n=26) 
RECEBERAM 

INTERVENÇÃO 
COMPLETA 

(n=23) 
Participaram de pelo 
menos 3 sessões mas 

não finalizaram: 
- óbito (n=1); 
- AVC ( n=1); 

- desistência (n=1) 
 

REAVALIADOS (T1) 
NPI-C e ZARIT 

(n=25) 

EXCLUÍDOS  (n=32) 
- NÃO ATENDERAM AOS 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
(n=18) 

- AVC (n=1) 
- DESISITIRAM (n=13) 
 
(n=4) 

 

ALOCAÇÃO 

INTERVENÇÃO 

Passaram por triagem 
 para verificação dos 
critérios de inclusão 

(n=86) 
 

REAVALIADOS (T1) 
NPI-C e ZARIT 

(n=23) 

INCLUÍDOS NA ANÁLISE POR intention to treat  
(n=54) 
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6.1.1 Características sociodemográficas dos indivíduos com demência 

 

A idade média dos indivíduos com demência foi de 77,4 anos (DP+7.5), 

sendo que 36 (66,7%) eram do sexo feminino; 24 (44,4%) tinham de 4 a 8 anos 

de escolaridade formal; 23 (42,6%) eram casados e 40 (74,1%) moravam na 

própria residência. As características sociodemográficas da amostra total e dos 

grupos controle e experimental encontram-se na tabela 7. Pode-se observar que 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em termos da 

distribuição das variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, tipo de moradia) entre os grupos controle e experimental, o que os 

torna comparáveis. 
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Tabela 7 -  Características dos indivíduos com demência (idade, sexo, estado 
civil, escolaridade e tipo de moradia) na amostra total e de acordo 
com grupo (GC e GE) 

 
Legenda: DP: desvio-padrão GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; *valor de p para as diferenças 
das médias 

 

 

 

 

  

Características 

Amostra 
Total 

(n=54) 

GC  
(n=26) 

GE 
(n=28) 

p 
(valor)* 

Idade (anos), média + DP 77,4 +7.5 76,3 + 6,6 78,4+8,4 0,32 

Sexo, n(%)    0,44 

Feminino  36 (66,7%) 16(61,5%) 20 (71,4%)  

Masculino 18 (33,3 %) 10 (38,5%) 8(28,6%)  

Estado Civil, n(%)       0,32 

Casado 23(42,6%) 12 (46,1%) 11 (39,3%)  

Separado 3 (5,6%) 2 (7,7%) 1(3,6%)  

Solteiro 2 (3,7%) 2 (7,7%) 0 (0%)  

Viúvo 26 (48,1%) 10 (38,5%) 16 (57,1%)  

Escolaridade, n(%)    0,34 

Até 4 anos 14 (25,9%) 8 (30,8%) 6 (21,4%)  

De 4 a 8 anos 24 (44,4%) 13 (50%) 11 (39,3%)  

Acima de 8 anos 16 (29,6%) 5 (19,3%) 11 (39,3%)  

Tipo de Moradia, n(%)    0,93 

Mora na própria 
residencia 

40 (74,1%) 19 (73,1%) 21 (75%)  

Mora na residência de 
filhos/familiares  

14 (25,9%) 7 (26,9) 7 (25%)  
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6.1.2  Nível cognitivo e funcional dos indivíduos com demência 

 

Quanto ao nível cognitivo medido pelo MEEM, a amostra total de 

indivíduos com demência (n=54) apresentou uma média de 14,5 pontos (DP+ 

4,2). Com relação ao nível funcional, medido pelo Inventário de Dependência 

Funcional, os indivíduos foram considerados dependentes dos cuidadores para 

realizarem as atividades instrumentais (AIVDs), pois obtiveram uma média de 

1,3 pontos (DP+0,7). Nesse Inventário, indivíduos com pontuações entre 1 e 2 

são considerados totalmente dependentes de cuidadores para a realização 

dessas atividades, ou precisam de muita ajuda física (75% promovida pelo 

Cuidador).  

Por outro lado, a amostra foi considerada independente para a realização 

de atividades básicas de vida diária (ABVDs), pois a média obtida no Inventário 

foi de 5,9 pontos (DP+1), sendo que, indivíduos com pontuações entre 6 e 7 são 

considerados independentes para a realização dessas atividades, ou seja, 

necessitam apenas de instruções verbais, de um tempo maior para realiza-las 

ou, então, não precisam de nenhuma ajuda (são totalmente independente). 

Houve uma diferença estatísticamente significante entre os grupos 

controle e experimental com relação ao nível de funcionamento cognitivo 

medido pelo MEEM. No entanto, ambos os grupos apresentaram níveis de 

dependência para ABVDs e AIVDs semelhantes, sem diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, conforme ilustra a tabela 8.  
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Tabela 8 -  Características cognitiva e funcional dos indivíduos com demência 
(Mini-exame do estado mental e nível de dependência funcional) na 
amostra total e de acordo com grupo (GC e GE) 

Características 
Amostra 

Total 
(n=54) 

GC 
(n=26) 

GE 
(n=28) 

p (valor) 

MEEM-P; média + DP 14,5 +4,2 15,7 +4,0 13.4+ 4,2 0,04 

NÍVEL DE DEPENDENCIA FUNCIONAL, 
média + DP 

   0,11 

Atividades instrumentais de vida 
diária 

(uso do telefone, fazer compras, 
preparar refeições, cuidar da casa, 
tomar medicação, uso do meio de 
transporte, finanças)   

1,3+0,7 1,3+0,7 1,3+0,7 

 

NÍVEL DE DEPENDENCIA FUNCIONA, 
média +DP 

   0,66 

Atividades básicas de vida diária 

(locomover-se dentro de casa, 
alimentar-se, tomar banho, vestir-se, 
cuidados pessoais, uso do banheiro)  

5,9 +1 5,9 +1 5,9+1 

 

Legenda: GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; MEEM: Mini-Exame do Estado Mental; DP: desvio-
padrão GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; *valor de p para a diferenças das médias; Pontuações  
no Inventário de Dependência Funcional: entre 1 e 2: são totalmente dependentes  de cuidadores para a 
realização dessas atividades, ou precisam de muita ajuda física (75% promovida pelo Cuidador); 
pontuações entre 5 e 7 = precisa apenas de supervisão, direção, orientação ou dicas ou não precisa de 
ajuda; totalmente independente.). 
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6.1.3  Características clínicas dos indivíduos com demência 

 

Quanto ao tipo de demência, todos os indivíduos apresentaram relatórios 

de seus respectivos médicos, a respeito do diagnóstico recebido e, 49 (90,7%) 

indivíduos apresentaram diagnóstico de DA. Quanto ao número de sintomas 

comportamentais, a amostra total apresentou uma média de 7,8 (DP+2,3) 

sintomas, no momento da triagem.  

Com relação ao uso de medicamentos, todos os indivíduos incluídos no 

estudo estavam em tratamento farmacológico para o quadro demencial, sendo 

que 16 (32,6%) indivíduos estavam realizando o tratamento apenas com 

inibidores das acetilcolinesterases (rivastigmina, donepezila ou galantamina) ou 

memantina, enquanto os demais (67,4%) faziam uso desses medicamentos 

antidemência em associação com outras drogas (antidepressivos e 

antipsicóticos).  Como pode ser observado na tabela 9, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimental e 

controle em relação a esses quesitos.  
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Tabela 9 - Características clínicas dos indivíduos com demência (tipo de 
demência, número de sintomas comportamentais e tipo de 
medicação) na amostra total e de acordo com grupo (GC e GE)  

 

Legenda: GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; IChEs: Inibidores das acetilcolinesterases; DP: 
desvio-padrão; GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; *valor de p para as diferenças das médias; 
DA: Doença de Alzheimer.  

 

 

  

Características 
Amostra Total 

(n=54) 
GC 

(n=26) 
GE 

(n=28) 
p 

(valor) 

Tipo de demência, n(%)    0,61 

DA 49 (90,7%) 23 (88,5%) 26 (92,8%)  

Demência Mista 5 (9,2%) 3 (11,5%) 2(7,1%)  

Número de sintomas 
comportamentais,  
média + DP 

7.8+2,3 7,4+2,3 8,2 +2,1 0,16 

Tipo de medicação, n(%)    0,45 

IChEs 
ou memantina 

16 (32,6%) 7 (33,3%) 9 (32,1%)  

IChEs 
ou memantina 
+antidepressivo 

17 (34,7%) 9 (42,9%) 8 (28,6%)  

IChEs 
ou memantina 
+ antipsicótico 

16 (32,6%) 5 (23, 8%) 11 (39,3%)  
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6.1.4  Características do cuidadores  

 

Com relação aos cuidadores, 42 (77,8%) eram do sexo feminino e a 

média de idade da amostra total foi de 56,8 (D+14,3) anos. A média do nível 

cognitivo avaliado pelo MEEM foi de 27,6 (DP+2,7) e 39 sujeitos (72,2%) eram 

cuidadores com vínculo familiar próximo (filhos, cônjuges, irmãos ou netos). 

Como mostra a tabela 10, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos experimental e controle com relação às 

características dos cuidadores. 

 

Tabela 10 -  Características dos cuidadores (idade, sexo e Mini-exame do 
Estado Mental) na amostra total e de acordo com o grupo (GC e 
GE) 

Legenda: DP: desvio-padrão; GC=Grupo controle; GE=Grupo experimental; MEEM: Mini-Exame do Estado 
Mental; *valor de p para as diferenças das médias. 

 
 

 

  

Características 

Amostra 
Total 

(n=54) 

GC 

(n=26) 

GE 

(n=28) 

p 
(valor) 

Idade do cuidador (anos),  
média +DP 

56,8+ 14,3 60 + 13,9 54 +14,2 0,12 

MEEM-Cuidador, média +DP 27,6 +2,7 27,5 +2,8 27,6+2,7 0,60 

Sexo do cuidador; n (%)    0,88 

Feminino 42 (77,8%) 20 (76,9%) 22 (78,6%)  

Masculino 12 (22,2%) 6 (23,1%) 6 (21,4%)  

Tipo de cuidador, n (%)    0,14 

Contratado 10 (18,5%) 3 (11,6%) 7 (25%)  

Familiar próximo  
(esposa(o), filho(a), irmão/ã) 

39 (72,2%) 22 (84,6%) 17 (60,7%)  

Familiar distante  
(nora/genro, cunhado(a)) 

5 (9,3%) 1 (3,8%) 4 (14,3%)  
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6.2  RESULTADOS DA ANÁLISE PRINCIPAL  

 

Na análise principal do estudo, foram observados os resultados de cada 

SNP, obtidos pelo NPI-C, entre os tempos T0 (antes da intervenção) e T1 (pós a 

intervenção), em cada um dos participantes de cada um dos grupos 

(experimental e controle).   

As tabelas e as figuras abaixo mostram as diferenças entre os grupos 

experimental e controle, após o período de tratamento (intervenção), expressas 

em termos de tamanho do efeito (f de Cohen) e significância (p). Para as análises 

do efeito da intervenção, o “nível cognitivo” dos indivíduos com demência foi 

controlado entre os grupos experimental e controle, considerando a diferença 

para esta variável. 

A tabela 11 e as figuras 7, 8, 9 e 10 ilustram os resultados referentes à 

melhora nos delírios, agitação e agressão entre os indivíduos do grupo 

experimental, após o período de intervenção (T1), principalmente nos sintomas 

de agitação (p=0,001) e agressão (p=0,007), onde o tamanho de efeito nesses 

dois sintomas foi mais elevado (0,5 e 0,4, respectivamente).  
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Tabela 11 -  Médias e desvios-padrões (entre parênteses) para os domínios 
delírios, alucinações, agitação e agressão do NPI-C (sintomas 
comportamentais) nos grupos GC e GE para T0 e T1  

 

Legenda: GC: grupo controle; GE: grupo experimental; DP: desvio padrão; NPI-C: Neuropsychiatric 
Inventory Clinician Version; *valor de p para as diferenças das médias entre T0 e T1; f: tamanho de efeito. 

 

 

Figura 7 -  DELÍRIOS: análise com interação entre tempo e grupo  
 
 

 

Figura 8 -  ALUCINAÇÕES: análise com interação entre tempo e grupo  
 

TESTE DOMÍNIOS GRUPO 
T0 

(media;DP) 

T1 

(media;DP) 

p 
(valor)* 

Tamanho 
de efeito f 
de Cohen 

NPI-C 

DELÍRIOS 
GE 4,5 (4,2) 3,15 (4,1) 

0,05 0,3 
GC 2,5 (3,8) 2,7 (3,8) 

ALUCINAÇÕES 
GE 2,5 (2,6) 2,1 (2,8) 

0,06 0,2 
GC 1,9 (3,0) 2,5 (3,1) 

AGITAÇÃO 
GE 14,3 (8,1) 8,8 (6,5) 

0,001 0,5 
GC 10,1 (8,0) 10,1 (8,6) 

AGRESSÃO 
GE 5,1 (4,8) 2,8 (3,3) 

0,007 0,4 
GC 4,3 (4,7) 4,3 (5,1) 

 

           T0                                T1 

 

               T0                           T1 



Resultados 78 

  
 

 

 

Figura 9 -  AGITAÇÃO: análise com interação entre tempo e grupo  
 
 

 

Figura 10 -  AGRESSÃO: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 
  

 

                   T0                             T1 

 

                   T0                                T1 
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O impacto da intervenção sobre os sintomas depressão, ansiedade e 

elação/euforia avaliados pelo NPI-C em T1 mostram que os pacientes 

apresentaram melhora estatisticamente significante nesses SNPs (Tabela 12 e 

Figuras 11, 12, 13). Para esses sintomas, os tamanhos de efeito foram 

considerados médios e altos.  

 

Tabela 12 -  Médias e desvios-padrões (entre parênteses) para os domínios 
disforia/depressão, ansiedade, elação/euforia do NPI-C (sintomas 
comportamentais) nos GC e GE para T0 e T1 

 

Legenda: GC: grupo controle; GE: grupo experimental; DP: desvio padrão; NPI-C: Neuropsychiatric 
Inventory Clinician Version; *valor de p para a diferenças das médias entre T0 e T1; f: tamanho de efeito. 

 
 
 

 
Figura 11 -  DEPRESSÃO: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 

TESTE DOMÍNIOS GRUPO 
T0 

(media; DP) 

T1 

(media; DP) 

p 

(valor)* 

Tamanho 
de efeito f 
de Cohen 

NPI-C 

DISFORIA/DEPRESSÃO 
GE 11,1 (7,6) 5,4 (4,6) 

0,008 0,4 
GC 7,80 (5,70) 9,50 (5,66) 

ANSIEDADE 
GE 11,6 (8,0) 6,8 (7,0) 

0,006 0,4 
GC 10,3 (8,8) 10,2 (8,5) 

ELAÇÃO/EUFORIA 
GE 2,1 (2,0) 1,5 (1,9) 

0,007 0,3 
GC 1,7 (3,3) 2,3 (3,5) 

 
               T0                             T1 
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Figura 12 -  ANSIEDADE: análise com interação entre tempo e grupo 
 

 

 
 
 

Figura 13 -  EUFORIA: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
                      T0                                  T1 

 
                 T0                          T1 
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A tabela 13 e as figuras 14, 15 e 16 mostram que os indivíduos com 

demência apresentaram melhora dos sintomas de apatia, desinibição e 

irritabilidade após a intervenção (T1), com resultados estatisticamente 

significantes e com tamanhos de efeito médios. 

 

Tabela 13 -  Médias e desvios-padrões (entre parênteses) para os domínios 
apatia/indiferença, desinibição, irritabilidade/labilidade do NPI-C 
(sintomas comportamentais) nos GC e GE para T0 e T1 

 

Legenda: GC: grupo controle; GE: grupo experimental; DP: desvio padrão; NPI-C: Neuropsychiatric 
Inventory Clinician Version; *valor de p para a diferenças das médias entre T0 e T1; f : tamanho de efeito. 

 
 
 

 
Figura 14 -  APATIA: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 
 
 
 
 

TESTE DOMÍNIOS GRUPO 
T 0 

(media;DP) 

T1 

(media;DP) 

p 
(valor)* 

Tamanho do 
efeito f de 

Cohen 

NPI-C 

APATIA/INDIFERENÇA 
GE 19,1 (9,0) 15,5 (10,4) 

0,02 0,3 
GC 15,7 (9,2) 16,5 (10,3) 

DESINIBIÇÃO 
GE 8,2 (5,9) 7,00 (5,9) 

0,03 0,2 
GC 7,3(7,7) 8,4 (7,8) 

IRRITABILIDADE/ 
LABILIDADE 

GE 11,9 (9,4) 7,5 (6,1) 
0,03 0,3 

GC 11,0(9,1) 11,3 (9,7) 

 
              T0                      T1 
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Figura 15 -  DESINIBIÇÃO: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 

 

 
 
Figura 16 -  IRRITABILIDADE: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 
 
 
  

 
                T0              T1 

  
             T0               T1 
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A tabela 14 e as figuras 17, 18, 19 e 20 mostram que os indivíduos com 

demência apresentaram melhora estatisticamente significante nos sintomas de 

distúrbio motor aberrante (p=0,007) e vocalizações aberrantes (p=0,03), após 

intervenção. Os tamanhos de efeito nesses sintomas foram considerados médios 

e altos. Como pode-se observar, os sintomas de distúrbios do sono e distúrbios do 

apetite não sofreram alterações estatisticamente significantes pela intervenção.  

 

Tabela 14 -  Médias e desvios-padrões (entre parênteses) para os domínios 
distúrbio motor aberrante, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, 
vocalizações aberrantes, do NPI-C (sintomas comportamentais) 
nos GC e GE para T 0 e T 1 

 

Legenda: GC: grupo controle; GE: grupo experimental; DP: desvio padrão; NPI-C: Neuropsychiatric 
Inventory Clinician Version; *valor de p para a diferenças das médias entre T0 e T1; f : tamanho de efeito 

 
 
 
 
 
 

 

TESTE 

 

DOMÍNIOS 

 

GRUPO 

 

T0 

(media;DP) 

 

T1 

(media;DP) 

 

p 

(valor)* 

Tamanho 
de efeito 

f de 
Cohen 

 

 

 

 

NPI-C 

DISTÚRBIO MOTOR 
GE 7,4 (5,6) 4,7 (3,8) 

0,007 0,4 
GC 6,4 (5,9) 6,9(6,3) 

DISTÚRBIOS DO SONO 
GE 6,4 (6,8) 4,8 (6,0) 

0,06 0,2 
GC 5,9 (6,4) 6,2 (7,2) 

DISTÚRBIOS DE 
APETITE 

GE 3,1 (3,2) 3,5  (2,9) 
0,5 0,08 

GC 4,1 (4,1) 4,0 (3,8) 

VOCALIZAÇÕES 
ABERRANTES 

GE 2,3 (2,7) 1,4 (1,9) 
0,03 0,3 

GC 2,8 (3,8) 2,8 (4,1) 
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Figura 17 -  DISTÚRBIO MOTOR ABERRANTE: análise com interação entre 

tempo e grupo 
 
 
 
 

 
 
Figura 18 -  DISTÚRBIO DO SONO: análise com interação entre tempo e grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                T0                     T1 

 

 

              T0                        T1 
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Figura 19 -  DISTÚRBIO DE APETITE: análise com interação entre tempo e 

grupo 
 
 

 
 
Figura 20 -  VOCALIZAÇÕES ABERRANTES: análise com interação entre tempo 

e grupo 
 
 
  

  

 

                 T0                             T1 
 

             
                T0                  T1 

 



Resultados 86 

  
 

Com relação à sobrecarga do cuidador, avaliada pela escala ZARIT, foi 

possível detectar diminuição estatisticamente significante, com alto tamanho de 

efeito, no período pós-intervenção (T1) no grupo experimental (p=0,003), 

mostrando que os cuidadores apresentaram diminuição da sobrecarga, quando 

comparados com os cuidadores do grupo controle (Tabela 15 e Figura 21). 

Tabela 15 -  Médias e desvios-padrões (entre parênteses) para ZARIT 
(sobrecarga do cuidador) nos GC e GE para T0 e T1  

Legenda: ZARIT: Escala de Sobrecarga do cuidador; * p para as diferenças das médias entre T0 e T1; GC: 

grupo controle; GE: grupo experimental; DP: desvio padrão; *valor de p para a diferenças das médias entre 
T0 e T1; f: tamanho de efeito 

 

 

 
Figura 21 -  SOBRECARGA DO CUIDADOR: análise com interação entre tempo 

e grupo  
 
 

TESTE DOMÍNIO GRUPO 
T0 

(media;DP) 

T1 

(media;DP) 
p (valor)* 

Tamanho 
de efeito f 
de Cohen 

ZARIT 
SOBRECARGA 
DO CUIDADOR 

GE 41,3 (18,5) 30,9 (15,6) 
0,01 0,4 

GC 38,8 (18,8) 37,8 (15,0) 

 

                      T0                 T1 
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7  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar, por meio de 

ensaio clínico controlado, a eficácia de um método de Terapia Ocupacional para 

o tratamento de SNPs em indivíduos com demência moderada a grave, 

atendidos em um ambulatório especializado, localizado em serviço de atenção 

terciária.  

Para viabilizar essa proposta, foi necessário inicialmente realizar a 

tradução e adaptação transcultural do método TAP, bem como sua adequação 

para uso ambulatorial. Foi possível reunir uma casuística significativa, 

numericamente próxima daquela considerada necessária pelo cálculo amostral. 

Os resultados mostraram que a intervenção baseada na versão brasileira 

ambulatorial do método TAP proporcionou eficácia clínica na redução de 

diversos SNPs, com boa significância estatística e tamanhos de efeito de 

moderados a altos. 

Tanto grupo controle quanto o grupo experimental foram considerados 

semelhantes para a maior parte das características sóciodemográficas e clínicas, 

para fins de comparação das amostras, com exceção do MEEM dos pacientes, 

cuja média no grupo controle foi maior do que no grupo experimental, 

indicando que os pacientes do grupo experimental apresentam pior 

desempenho cognitivo. Entende-se que esta diferença entre os grupos pode ser 

considerada como conservadora pois, apesar desta suposta desvantagem, os 

pacientes do grupo experimental obtiveram melhor resposta à intervenção do 

que os do grupo controle. Além disso, controlando-se esta discrepância por 

métodos estatísticos, observou-se que houve interação grupo x tempo, 

controlando-se a variável “nível cognitivo”  MEEM) no modelo de efeitos mistos.  

Os resultados relacionados à melhora de SNPs encontrados no presente 

estudo são compatíveis com os de outros estudos da literatura com 

intervenções não-farmacológicas, sugerindo benefícios sobre a ocorrência de 
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delírios, em resposta à combinação de atividades de Terapia Ocupacional (Chen 

et al., 2014); agressão (Svansdottir; Snaedal, 2006) e agitação em resposta à 

musicoterapia (Svansdottir; Snaedal, 2006), aromaterapia (Burns et al., 2011) e 

atividades manuais (Van der Ploeg et al., 2010); e ansiedade em resposta à 

musicoterapia (Svansdottir; Snaedal, 2006).  

Resultados semelhantes com relação à redução de sintomas depressivos 

e agitação também foram encontrados nos estudos sobre a versão domiciliar do 

método TAP  Gitlin et al., 2008; 2014; 2016; 2018; O’Connor et al., 2017; Novelli 

et al., 2018b).  

No estudo de revisão sistemática realizado e publicado previamente, 

como parte desta Tese de Doutorado, sobre intervenções não-farmacológicas 

em pacientes com SNPs, dos 20 estudos incluídos, 10 deles mostraram que as 

intervenções não-farmacológicas são eficazes na redução da agitação de 

indivíduos com demência, assim como no presente estudo (Oliveira et al., 2015).  

Diversos estudos sugerem que alguns tipos específicos de SNPs parecem 

ser mais sensíveis às intervenções não-farmacológicas, principalmente, 

agitação, agressividade, apatia, depressão, distúrbios do sono e irritabilidade 

(Gitlin et al., 2008; Brotady; Burns, 2012; O’Connor et al., 2014). Isto porque, de 

acordo com o os modelos propostos sobre a etiologia dos SNPs, a alteração do 

comportamento parece ser resultado de uma conjunção de fatores, que inclui 

além de fatores neurobiológicos, fatores ambientais (físicos e sociais) e fatores 

relacionados ao manejo pelo cuidador. O método TAP tem como proposta de 

intervenção, a organização do ambiente, que inclui aspectos físicos e da 

organização da rotina do paciente, o que pode favorecer um ambiente mais 

adequado e tranquilo para o indivíduo com demência. 

O método TAP também se mostrou eficaz na redução da sobrecarga dos 

cuidadores. O mesmo resultado pôde ser observado em estudos sobre o método 

TAP original (Gitlin et al., 2013;2017; Novelli et al., 2018b). Esse resultado pode 

estar relacionado às orientações sobre manejo do estresse do cuidador, além 

das orientações sobre organização de rotina, técnicas de comunicação e manejo 
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dos SNPs, o que pode tornar menos estressante e desgastante o convívio com o 

paciente. 

Além disso, o cuidador também é orientado sobre a condição cognitiva e 

funcional do paciente. Muitos estudos têm demonstrado a importância da 

orientaça o aos cuidadores, não só a respeito dos SNPs, mas também sobre as 

perdas cognitivas, pois ter conhecimento sobre o impacto da doença nas 

capacidades do paciente interfere diretamente no nível de assistência exigida e 

fornecida pelo cuidador (Williams, 2011; Ducharme et al., 2011; Yektatalab et 

al., 2012).  

O presente estudo também encontrou redução nos escores de sintomas 

relacionados à desinibição cognitivo-comportamental, tais como distúrbio motor 

aberrante (p=0,007), vocalizações aberrantes (p=0,003) e agitação (p=0,001) 

nos indivíduos que receberam a intervenção. A redução desses SNPs pode ser 

explicada pela introdução de atividades prazerosas na rotina desses indivíduos, 

favorecendo o engajamento dos mesmos em atividades dirigidas a metas 

específicas, o que pode, por sua vez, proporcionar a diminuição da 

hiperatividade psicomotora (Gitlin et al., 2016). 

Os indivíduos com demência cujos cuidadores participaram do grupo 

controle apresentaram piora em alguns SNPs. Isso sugere que a intervenção 

efetiva, baseada no método TAP, é superior à psicoeducação para o alívio de 

sintomas comportamentais. É interessante notar que, apesar de ter havido piora 

nos escores do NPI-C entre os participantes do grupo controle, não houve piora 

da sobrecarga entre os cuidadores. Portanto, é também possível que o programa 

psicoeducativo oferecido aos participantes do grupo controle, ao fornecer 

informações sobre a natureza do quadro clinico dos pacientes (SNPs em 

demência), tenha feito com que os cuidadores desenvolvessem maior 

consciência sobre o problema e, em função disto, tenham reportado com mais 

acurácia os sintomas dos pacientes no momento da reavaliação (T1). Neste caso, 

a suposta piora dos SNPs poderia ser, na realidade, um viés de informação no 

momento da avaliação inicial (T0).  
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Limitações e méritos do estudo  

A amostra analisada é ligeiramente menor (n=54 duplas) do que a 

amostra estipulada inicialmente por meio do cálculo amostral (n=60 duplas). 

Apesar disso, foi possível identificar diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos experimental e controle, com bom tamanho de efeito e 

relevância clínica. Desse modo, acredita-se que não houve prejuízo por 

insuficiência amostral.  

As principais dificuldades com relação ao recrutamento de pacientes e 

cuidadores foram: (1) indivíduos com demência moderada a grave, que 

tivessem condições de locomoção e comunicação mínimas e (2) disponibilidade 

de pacientes e cuidadores, que pudessem frequentar o ambulatório 

semanalmente, por um período de três meses.  

Outra limitação pode estar relacionada a questões amostrais, pois, no 

presente estudo, optou-se pela inclusão de pacientes segundo o diagnóstico de 

demência, sem estabelecer padronização, de acordo com o diagnóstico 

etiológico. Assim, foram incluídos predominantemente casos de DA e de 

demência mista (DA com componente cerebrovascular), sem, contudo, excluir 

casos com sintomas sugestivos de degeneração frontotemporal, nem de 

demência com parkinsonismo, pois os diagnósticos foram realizados em outros 

serviços. No entanto, todos esses participantes, que possuíam relatórios 

médicos com o diagnóstico de demência, tinham MEEM abaixo de 20 e 

apresentavam déficits funcionais em atividades instrumentais de vida diária, no 

momento da triagem. De acordo com a revisão sistemática realizada por Creavin 

et al. (2016) sobre o uso do MEEM para diagnosticar demência, a especificidade 

é considerada bastante alta, entre os estudos, variando entre 0,85 a 0,97. Sendo 

assim, o conjunto desses critérios garantiu a confirmação do diagnóstico de 

demência moderada a grave entre os participantes do estudo. A suposta 

desvantagem de não se ter selecionado amostra homogênea, segundo a etiologia 

do quadro demencial, por outro lado, pode ser considerada uma vantagem, pois 

mostra que o método é capaz de proporcionar benefícios clínicos 
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independentemente da natureza do quadro demencial. Estudos futuros são 

necessários e desejáveis para se estabelecer a especificidade do método em 

quadros demenciais de diferentes etiologias. 

Com relação à medicação, todas as informações foram fornecidas pelos 

cuidadores, não sendo possível ter um controle exato sobre a rotina do 

tratamento medicamentoso dos indivíduos com demência (se estava sendo 

administrado adequadamente ou não), durante a participação no estudo. No 

entanto, as informações fornecidas foram monitoradas, para garantir que não 

houvesse alterações nas dosagens dos medicamentos de todos os participantes 

ao longo do estudo.  

Como ponto positivo do presente trabalho, destaca-se que este é o 

primeiro ensaio clínico para avaliar, de forma controlada, a eficácia da 

intervenção baseada na versão ambulatorial do método TAP. Além disso, 

destaca-se que o grupo controle constituído para este ensaio clínico pode ser 

considerado válido, pois os participantes foram mobilizados para um tipo de 

intervenção, que os obrigava a comparecer ao ambulatório na mesma 

frequência dos participantes do grupo experimental. Portanto, distintamente de 

outros ensaios realizados, não se utilizou o modelo de “grupo de espera” que, 

sabidamente, introduz viés na comparabilidade entre os grupos. No presente 

estudo, o método TAP ambulatorial foi comparado à abordagem psicoeducativa, 

que é bastante utilizada e reconhecida como uma intervenção de suporte 

(Beinart et al., 2012).  

Em resumo, a presença de SNPs entre indivíduos com demência é um 

grave problema de saúde pública, pois acomete a maioria dos indivíduos com 

demência e está associada à evolução mais rápida da doença, aumentando 

significativamente a sobrecarga de seus cuidadores.  

Várias revisões sistemáticas, metanálises e diretrizes publicadas por 

fóruns de especialistas sugerem o uso de intervenções não-farmacológicas como 

primeira opção no tratamento de SNP de indivíduos com demência (IPA, 2010). 

Entretanto, no Brasil, existe uma escassez de estudos sobre a eficácia de 

métodos e técnicas voltados para o tratamento de SNP.  



Discussão 93 

  
 

Este ensaio clínico é o primeiro estudo controlado sobre a eficácia de 

uma intervenção de Terapia Ocupacional baseada na versão ambulatorial do 

método TAP para aliviar os SNPs em pacientes com demência moderada a grave. 

Os resultados mostraram que o uso de atividades prescritas de maneira 

personalizada, aliada ao treinamento do cuidador, pode ser uma abordagem 

clinicamente eficaz na redução de SNPs e da sobrecarga de cuidadores de 

indivíduos com demência.  

Sendo assim, espera-se que o presente estudo contribua para prática 

clínica de terapeutas ocupacionais brasileiros, que atuam no campo das 

demências que, por meio da versão ambulatorial do método TAP, poderão obter 

resultados significativos na qualidade de vida dos indivíduos com demência e de 

seus cuidadores.  
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8  CONCLUSÕES 

 

 

I- Observou-se eficácia da versão brasileira ambulatorial do método 

TAP na redução dos seguintes SNPs: delírios, agitação, agressão, 

depressão, ansiedade, euforia, apatia/indiferença, desinibição, 

irritabilidade/labilidade, distúrbio motor aberrante e vocalizações 

aberrantes, bem como, na redução da sobrecarga dos cuidadores; 

 

II- Foi possível realizar a tradução para a Língua Portuguesa brasileira e 

a adaptação transcultural do material de referência do método TAP, 

que inclui: Manual de intervenção, Caderno de registro TAP-O/Br; 

Manual da atividade de costura do couro– versão 5 (Manual ACLS-5); 

Folha de observação e análise crítica para pontuação do nível da 

Claudia Allen da Atividade de costura do couro; Manual para 

aplicação da atividade de colagem em tecido (Placemat); folha de 

observação e análise crítica para pontuação do nível da Claudia Allen 

da colagem em tecido; Guia do cuidador (tradução dos capítulos 1, 2, 

3 e 5) e Folha de prescrição de atividades, que são fundamentais para 

o direcionamento dos procedimentos no método. Além da tradução 

do material, o livro em inglês  “36 hours a day”) foi substituído por 

um livro em português fornecido pela Associação Brasileira de 

Alzheimer “Você não está sozinho... nós continuamos com você”); 

 

III- Foi possível realizar a adequação da versão domiciliar do método 

TAP para uma versão ambulatorial, sendo necessária a inclusão dos 

seguintes recursos: (1) Tarefa de comunicação; (2) Grade de rotina e 

(3) Lista de identificação de problemas.  
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9  ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 - MÉTODO TAP VERSÃO AMERICANA DOMICILIAR (Gitlin et al., 2008; 
2016) 
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ANEXO 2 - MÉTODO TAP-O (versão brasileira ambulatorial) 
 
 

PROGAMA PERSONALIZADO DE ATIVIDADES - MÉTODO TAP-O (8 SESSÕES AMBULATORIAIS) 

FASE 1: AVALIAÇÃO DO 
CUIDADOR, DO PACIENTE E DA 
ROTINA  

Sessão 1- Preenchimento de questionários do caderno de registro 
(avaliações iniciais do cuidador) e orientações gerais sobre o 
programa. Fornecimento da GRADE DE ROTINA. 

 Sessão 2- Preenchimento de questionários (avaliações iniciais do 
paciente), aplicação da Bateria Allen; fornecimento de materiais 
educativos com orientações educativas. 

- avaliação da ROTINA e FORNECER ORIENTAÇÕES SOBRE A 
organização da ROTINA; 

FASE 2: INSTRUÇÃO DAS 
ATIVIDADES, TÉCNICAS DE 
FACILITAÇÃO DE TAREFAS E 
DE SIMPLICAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO 

Sessão 3- devolução do resultado da bateria da Claudia Allen; 
Avaliação dos hábitos, interesses e preferências; Avaliação das 
estratégias de comunicação do cuidador (Tarefa de comunicação) 

- brainstorm das atividades preferidas e escolha das 3 
atividades que serão prescritas; 

- Orientações sobre técnicas de prevenção de stress do 
cuidador:   

- Fornecimento da lista de identificação de problemas e 
orientações sobre o treino de identificação e resolução de 
problemas,  

- Cuidador define a primeira atividade a ser realizada; 
Introdução da atividade 1; 

 Sessão 4- devolutiva sobre estratégias eficazes de comunicação; - 
Revisão sobre técnicas de prevenção de stress do cuidador; 
Revisão da 1a. Atividade e o uso de estratégias de comunicação, para 
fornecimento de pistas, técnicas de simplificação da tarefa e do 
ambiente, etc. introdução da próxima atividade personalizada com o 
cuidador e paciente, se apropriado; reforçar e validar as técnicas do 
cuidador.; Introdução da atividade 2.  

 Sessão 5-  panorama geral das orientações fornecidas até o momento; 
Revisão sobre técnicas de prevenção de stress do cuidador; Revisão da 
2a. Atividade  e o uso de  estratégias de comunicação, para 
fornecimento de pistas, técnicas de simplificação da tarefa e do 
ambiente, etc. introdução da próxima atividade personalizada com o 
cuidador e  paciente, se apropriado; Reforçar e validar as técnicas do 
cuidador.; Introdução da atividade 3. 

 Sessão 6-  panorama geral das orientações fornecidas até o momento; 
Revisão sobre técnicas de prevenção de stress do cuidador; Revisão da 
3a. Atividade  e o uso de  estratégias de comunicação, para 
fornecimento de pistas, técnicas de simplificação da tarefa e do 
ambiente, etc. introdução da próxima atividade personalizada com o 
cuidador e  paciente, se apropriado; Reforçar e validar as técnicas do 
cuidador.; Avaliação sobre o domínio do cuidador em relação as 3 
atividades,  e modificação das atividades e/ou estratégias se 
necessário. 

FASE 3 – GENERALIZAÇÃO DAS 
ESTRATÉGIAS 

Sessão 7 – Panorama geral das orientações fornecidas até o momento; 
Resolução de problemas com o cuidador em como usar as atividades e 
generalizar as estratégias para outros tipos de atividades ou novos 
problemas emergentes (por exemplo, manifestações 
comportamentais); Reforçar e validar as técnicas do cuidador. 

 Sessão 8- Panorama geral das orientações fornecidas até o momento 
revisão da rotina e as atividades com o cuidador; Revisão sobre 
técnicas de prevenção de stress do cuidador dando ênfase sobre a 
importância do autocuidado por parte do cuidador; encerramento dos 
atendimentos. 
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ANEXO 3 - Artigo de Revisão sistemática sobre intervenções não-
farmacológicas (publicado) 
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ANEXO 4 -  Artigo com resultados preliminares do estudo (publicado) 
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ANEXO 5 -  Mini exame do estado mental (MEEM) 
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ANEXO 6 -  Questionário de rastreio de sintomas comportamentais  

 

PACIENTE_______________________________ DATA___/___/____ TO_______________ 

PRESENÇA DE SINTOMAS       _____SIM    _____NÃO       PONTUAÇÃO ____________ 

 

Cheque cada comportamento, reportado pelo Cuidador, ocorrido no mês anterior. Para comportamentos frequentes e 

que o cuidador indica como angustiantes, determine quando tal comportamento ocorre (dia/noite) ou em que contexto 

ocorrem com investigação (O que acontece pouco antes da ocorrência do comportamento? O que acontece depois do 

comportamento? O que você acredita que dispara tal comportamento? O que você diz ou faz?). O propósito dessa 

investigação é ajudar a identificar quando a atividade pode ser introduzida na rotina diária da pessoa. “Vamos revisar o 

comportamento, da Pessoa com Demência  PcD), que você considera desafiador ou angustiante.”  “Que aspecto do 

comportamento o incomoda ou o aborrece mais?” “Como você gostaria que o problema fosse modificado ou melhor 

gerenciado?” “Você, previamente, indicou que Pessoa com Demência (PcD) é: 

 

 
  

 COMPORTAMENTO 
 Fisicamente agressivo com outros. [Se afirmativo, referência e intervenção imediatas] 

 Machuca-se fisicamente. [Se afirmativo, referência e intervenção imediatas] 

 Ilusões: crença em situações que não são verdadeiras. 

 Alucinações: vozes ou visões irreais. 

 Agitação: difícil de conter, não cooperativo ou resistente ao cuidado, inquieto no geral, faz perguntas 

repetidas ou faz colocações repetidas. 

 Agressão: grita de forma brava, bate portas.  

 Disforia: triste ou deprimido 

 Ansiedade: nervoso, preocupado, assustado sem motivos aparentes, tenso ou irrequieto ou com medo de 

ser separado de seu cuidador.  

 Jubilo/Euforia: muito alegre ou feliz 

 Apatia/Indiferença: perda de interesse no mundo a sua volta, perda de interesse nas coisas, falta de 

motivação para começar novas atividades, dificuldade de interesse. 

 Desinibição: age impulsivamente, faz ou diz coisas embaraçosas. 

 Irritabilidade/Labilidade: irritadiço ou facilmente perturbável, mudança de humor, impaciência anormal, 

rápidas mudanças emocionais. 

 Distúrbios motores aberrantes: fazer as coisas repetidas vezes, repetidamente tocar coisas, caminhar sem 

propósito. 

 Desordens do sono: vagar a noite, ficar acordado a noite toda, entrar em outros ambientes. 

 Apetite e Alimentação: mudança de apetite, peso ou hábitos alimentares. 

 Vocalizações aberrantes: gritos, fala excessiva ou efetuar barulhos estranhos, acessos verbais frequentes. 

 Vagar ou se movimentar pela casa.  

 Vagar ou se movimentar fora da casa/se perder [se afirmativo – certifique-se de que a família esteja a 
par do programa de retorno seguro para Alzheimer] 

 Outro (Especifique: ______________________________________________________) 

 Outro (Especifique: ______________________________________________________) 

Número total de comportamentos:  __________ 
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ANEXO 7 -  Inventário de Dependência Funcional (Gitlin & Piersol, 2015) 

Inventário de Dependência Funcional 

(Obtida da Entrevista Padrão e revisada com o Cuidador) 

CÓDIGO DE PONTUAÇÃO: 

1 = precisa ajuda completa (totalmente dependente; 100% promovida pelo Cuidador). 
2 = precisa de muita ajuda física (75% promovida pelo Cuidador). 
3 = precisa de quantidade moderada de ajuda física (50% promovida pelo Cuidador). 
4 = precisa pouca ajuda física (25% promovida pelo Cuidador). 
5 = precisa apenas de supervisão, direção, orientação ou dicas. 
6 = precisa de aparelho assistivo, mais do que tempo razoável, ou há uma preocupação com a segurança 
7 = não precisa de ajuda (totalmente independente) 

 

PONTUAÇÃO ATIVIDADE 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (IADLs) 

 Usar o telefone 

 Fazer compras 

 Preparar comida 

 Cuidar da casa 

 Lavar roupa 

 Viajar de ônibus, carro, etc. 

 Tomar medicação 

 Cuidar das finanças 

Número total de IADLs com pontuação > 5 = __________ 

 Atividades de Vida Diária (ADLs) 

 Entrando e Saindo da cama, cadeira ou cadeira de rodas 

 Fazer refeições 

 Tomar banho de banheira, chuveiro ou de esponja 

 Vestir-se acima da cintura 

 Vestir-se abaixo da cintura 

 Uso do banheiro 

 Cuidados com a aparência 

Número total de ADLs com pontuação > 5 = __________ 
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ANEXO 8 -  Neuropsychiatry Inventory –Clinician Rating Scale (NPI-C) 
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ANEXO 9 -  Avaliação de sobrecarga do cuidador – ZARIT (Scazufca, 2002) 
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ANEXO 10 -  Autorização da profa. Gitlin para tradução e adequação para uso 

no Brasil da versão ambulatorial do método TAP 
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ANEXO 11 -  Folha de resposta da “tarefa de costura em couro”  LACLS-5) 

 

NÍVEIS COGNITIVOS DE ALLEN- LACLS-5 
Folha de Pontuação e Formulário de Observação Critica 

 

 
Procedimentos de Administração:   Utilize o Manual do ACLS-5. 
Lacing/COURO 
 
Fatores observados durante a realização:  
(assinale tudo que se aplica) 
 Tremor    
 Expressa desinteresse na tarefa            
 Não fluência 
 Baixa visão 
 Disparidade física 
Distrações ambientais 
 Relato de uma experiência passada 

significativa com a tarefa 
 Comportamento de oposição 
 Outro: _________________________________ 
 

Comentários: 
 
 
 
 
 

 
Observações Criticas 
PONTOS CORRIDOS OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 Atende a atividade 
 Lace/couro presos 
 Completos pontos corridos 

 

 
PONTO DE LUVA/COSTURA OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 Atende a frente à parte de trás do couro 
 Refere aos pontos de amostra 
 Reconhece o erro espontaneamente ou quando 

questionado 
 Corrige o erro (estratégias de resolução de 

problemas) 
 Pede ajuda 
 Reconhece erros do examinador espontaneamente 

quando questionado 
 Corrige erros do examinador 

 

 
CORDOVAN  OUTRAS OBSERVAÇÕES 
 Usa estratégias de resolução de problemas 
 Usa passos para fazer os pontos (empurra a agulha de 

frente para trás, faz a voltas completas, sequência 
correta para apertar o laço) 

 Usa dicas para resolver problemas 

 
 
 
 

PONTUAÇÃO LACLS-5: __________________ 
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ANEXO 12 -  Folha de resposta da “tarefa de colagem de tecido” (PLACEMAT) 

 

MÓDULO DE DIAGNÓSTICO ALLEN - 2 (ADM-2) 
Folha de Pontuação e Formulário de Observação Critica 

 
Procedimentos de Administração:   Refira-se ao Manual ADM-2 
 

PLACEMAT (3.0 – 4.6) 
Fatores observados durante a administração:  
(assinale tudo que se aplica) 
 Tremor    
 Expressa desinteresse na tarefa            
 Não fluência 
 Baixa visão 
 Disparidade física 
 Distrações ambientais 
 Relato de uma experiência passada 

significativa com a tarefa 
 Comportamento de oposição 
 Outro: ___________________________ 

Comentários: 
 
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Começou a trabalhar sem instruções 
 Referiu-se à amostra 
 Seguiu para o próximo passo 
 Pediu ajuda 
 Pediu para não usar a amostra 
 Usou a amostra virada 

Comentários: 
 
 
 

 
OBSERVAÇÕES CRÍTICAS 

COMPORTAMENTOS OUTRAS OBSERVAÇÕES 
Fazendo margens: 
 Abandonou a atividade (3.0-3.8) 
 Respondeu às demonstrações de soluções (4.0-4.2) 
 Associou a amplitude da margem à amostra (4.4) 
 Fez esforço para modificar ações (4.6) 
 Atenção ao ângulo (4.6) 
 
Posicionando as formas: 
 Refere-se à amostra 
 Exibiu erros de associação (numero e localização 

de formas, rotação) 
 Exibiu erros de associação  quanto espaçamento e 

centralização 
 Consciência de ajuste e quantidade de cola 
 Espalhou cola para bordas do material 

Número de lados margeados: _____ 
Número de fios puxados: _____ 
 

 
Pontuação__________ 
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ANEXO 13 -  Folha de Prescrição de Atividades  
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cont.  

☐ Simplificar o ambiente para a atividade: 

Reduzir o número de objetos (desnecessários) para facilitar a orientação 

e conscientização do paciente  

 As estratégias específicas incluem: 

 

1. Etiquetar objetos 

2. Dispor os objetivos da atividade no campo de visão do paciente 

3. Remover objetos distratores 

4. Preparar um lugar confortável para o paciente sentar 

5. Minimizar distratores sonoros (radio/TV)       

6. Preparar iluminação adequada 

 

☐ Simplificar a atividade: 
1. Fornecer tempo suficiente  

2. Flexibilizar a exigência do desempenho (não existe modo certo ou errado) 

3. Usar instruções escritas ou instruções visuais simples  

4. Dispor todos os objetos necessários para a atividade  

5. Introduzir materiais simples (por exemplo, miçangas grandes) que sejam de 

fácil manuseio  

6. Introduzir materiais com apenas duas cores de alto contraste (miçangas 

pretas e brancas) . 

 

 

 

 

 



Anexos 119 

  
 

☐ Estimular a participação: 

1. Estimular o uso da memória por repetição da ação   

2. Estimular o paciente para realizar atividades motoras repetitivas 

3. Utilizar itens que são interessantes  

4. Estimular o paciente para realizar atividades que exijam o uso da 

coordenação motoras grossa 

5. Usar o encorajamento durante a realização da atividade 

6. Auxiliar  o paciente a iniciar e dar sequencia/continuidade à atividade – 

fornecendo pistas ou com comandos verbais simples 

7. Escolher a melhor hora do dia e o local preferido do paciente para realizar a 

atividade. 

☐ comunicar-se de maneira eficaz:  

1. Use encorajamento 

2. Use comandos curtos 

3. Ofereça escolhas, mas não mais do que duas de cada vez 

4. Use pistas/dicas específicas para iniciar, sequenciar, planejamento e 

execução das atividades 

5. Seja positivo em seus comentários, evite declarações negativas (não 

reprima ou desaprove) 

6. Mantenha um tom calmo, fale lentamente e com clareza. 

7. Se o paciente deixar/interromper a atividade, use uma voz calma e toque 

nele para orientá-lo de volta 

8. Forneça segurança – indicando que não há certo ou errado. 

 

☐ Estratégias para Você: 
1. Tente relaxar, respire profundamente 
2. Lembre-se, não há maneira certa ou errada de fazer a atividade 
3. Sinta-se bem consigo mesmo - você está fazendo um ótimo trabalho 
 
PRÁTICA: Indique o melhor momento para introduzir a atividade e número de tentativas 

que devem ser considerado razoável (por exemplo, tente realizar essa atividade e 
praticar estas estratégias com o paciente, todos os dias depois do almoço) 

* Este modelo é para ser personalizado por profissionais e escrito em linguagem não técnica. Cada estratégia listada 
acima deve ser adaptada ao contexto do PACIENTE considerando as condições e necessidades de cada paciente.  

TERAPEUTA OCUPACIONAL RESPONSÁVEL 
_________________________________________________________ (por escrito) 
_________________________________________________________ (Assinatura) 

Data: ____ / ____ / ______ (mês / dia / ano) 
Tempo: ____: ____ (HS:MINS) 
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ANEXO 14 -  Folha de resposta da tarefa de comunicação: OBSERVAÇÃO DAS 

ESTRATÉGIAS USADAS PELO CUIDADOR. ATIVIDADE: COLAGEM EM PAPEL 

 
Observe e Grave as interações 

Cuidador/Pessoa com Demência, 
comentando as áreas onde treinamento 

pode ser necessário. 

ASSINALAR 
 
SIM          NÃO         Não se 
                                   aplica 

COMENTÁRIOS 

ESTRATÉGIAS POSITIVAS     
1. Usa frases curtas ao instruir a Pessoa 

com Demência (2 ou 3 palavras). 
    

2. Quebra as instruções/dicas em 
elementos menores para auxiliar a  
Pessoa com Demência a seguir 
instruções. 

    

3. Coloca a mão na Pessoa com 
Demência para guia-la através de 
uma atividade. 

    

4. Demonstra à Pessoa com Demência o 
que fazer.  

    

5. Tenta desfiar a atenção da Pessoa 
com Demência quando ela está 
chateada. 

    

6. Coloca os itens que a Pessoa com 
Demência necessita em locais onde 
ela possa encontra-los. 

    

7. Usa elogios e reforços positivos com 
a Pessoa com Demência. 

    

8. Tenta ignorar os erros cometidos 
pela Pessoa com Demência. 

    

9. Outro:     

Total de estratégias positivas observadas     

ESTRATÉGIAS NEGATIVAS     
10. Critica ou ralha com a Pessoa com 

Demência para conseguir uma 
rápida melhora comportamental. 

    

11. Usa ameaças ou consequências 
indesejadas para obter cooperação. 

    

12. Repete as mesmas palavras/ações 
sem parar quando a Pessoa com 
Demência não consegue entender ou 
seguir instruções. 

    

13. Tenta convencer e discutir com a 
Pessoa com Demência se há um 
desentendimento ou instruções não 
estão sendo seguidas. 

    

14. Afasta-se da Pessoa com Demência 
se está infeliz ou insatisfeito com o 
comportamento dela. 

    

15. Intervém sem dar à Pessoa com 
Demência a chance de responder às 
instruções ou dicas. 

    

16. Outro:       

Total de estratégias negativas observadas     

  



Anexos 121 

  
 

 
ANEXO 15 - Grade de rotina 

GRADE DE ROTINA 
Terapeuta ocupacional______________________________________ 

Observações 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

 
 

MANHÃ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TARDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOITE 
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ANEXO 16 -  Lista de verificação de problemas  

LISTA DE SITUAÇÕES DE STRESS 
 exercício para a resolução de problemas 

 
LISTE ABAIXO TODAS AS SITUAÇÕES QUE TE DEIXAM EXTREMAMENTE 

ESTRESSADO. TENTE DESCREVER A SITUAÇÃO, E PENSAR NUMA SOLUÇÃO; 
 

 

 
 

DATA/HORÁRIO SITUAÇÃO 
PROBLEMÁTICA 

O QUE PROVOCOU A 
SITUAÇÃO? 

SOLUÇÃO PARA 
EVITAR A SITUAÇÃO 
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ANEXO 17 -  LIVRO: Você não está sozinho…nós continuamos com você 

(capitulos) (Caovilla; Canineu, 2013). 

 

1. Você não está sozinho…nós continuamos com você. 

2. As principais demências e suas características. 

3. A Doença de Alzheimer. 

4. Situação do diagnóstico e do tratamento da doença no Brasil. 

5. Exercícios de estimulação cognitiva na Doença de Alzheimer. 

6. Estimulando a mobilidade, evitando complicações . 

7. Atividade física para o paciente e para o cuidador. 

8. Considerações sobre a alimentação e a Doença de Alzheimer. 

9. Cuidados com saúde bucal do paciente com demência. 

10. A ação da musicoterapia no tratamento da pessoa com Doença de Alzheimer. 

11. Sexualidade e demência: estratégias para manejo de sintomas de inadequação 

sexual. 

12. A importância do cuidador. 

13. Autoestima: a busca de um significado. 

14. Grupos para familiares de pacientes com demência. 

15. Centro-dia: uma alternativa de cuidados para idosos. 

16. Processo de interdição. 

17. Os aspectos jurídicos. 

18. Ninguém é eterno: preparação da família para o final da vida do paciente com 

Alzheimer. 
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ANEXO 18 - Grupo controle (cronograma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE SESSÕES PSICOEDUCATIVAS 
8 sessões 

 
Sessão 1- AULA 1 “ASPECTOS GERAIS SOBRE  QUADROS DEMENCIAIS” 

 
 

Sessão 2-   AULA 2 – “SINTOMAS COMPORTAMENTAIS NOS QUADROS DEMENCIAIS” 
 
 

Sessão 3   AULA 3- “TRATAMENTOS ATUAIS DOS QUADROS DEMENCIAIS” 
 
 

Sessão 4-   AULA 4: “TRATAMENTOS NÃO-FARMACOLÓGICOS DOS  QUADROS DEMENCIAIS” 

 
Sessão 5 – AULA 5: “O DIA-A-DIA DO IDOSO COM DA: COMO FICAM AS ATIVIDADES DA VIDA 

DIÁRIA? 
 
 

Sessão 6 – AULA 6: COMO ABORDAR E COMO CONVERSAR SOBRE FINANÇAS? 
 
 

Sessão 7– AULA 7:  SEGURANÇA DOMICILIAR E PREVENÇÃO DE QUEDAS 
 
 

Sessão 8- AULA 8: “A IMPORTÂNCIA DO CUIDADOR: SE CUIDANDO PARA CUIDAR” 
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ANEXO 19 Termo de consentimento Livre e esclarecido (TCLE): paciente e 

cuidador 
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ANEXO 20 Protocolo Cappesq 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIRETORIA CLÍNICA 
COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE PESQUISA - CAPPesq 

CADASTRO DE PROTOCOLO DE PESQUISA 

Registro (uso reservado à Secretaria da CAPPesq ) 

Nº do Protocolo:                              Tipo: Humanos                            

Instituto: IPQ 

Registro on-line nº: 12346                        Data de Entrada: 21/05/2014 

 

    Este projeto envolve: 

 
Pacientes HC ..................................................................................Sim 
 
Médicos ou Funcionários HC (como sujeitos de pesquisa) ............Não 
 
Documentos HC(Prontuários e Outros) ..........................................Não 
 
Materiais estocados no HC .............................................................Não 
 
Peças anatômicas de cadáveres ....................................................Não 
 
Haverá necessidade de recrutamento de pacientes na mídia ........Não 

 
1. Título do Protocolo de Pesquisa 

 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E CONTROLADO PARA AVALIAR O EFEITO DE UM MÉTODO 
DE TERAPIA OCUPACIONAL NA REDUÇÃO DE SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS EM 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 
 

 
2. Palavras-chaves que caracterizam o assunto da Pesquisa 

 
TERAPIA OCUPACIONAL, DOENÇA DE ALZHEIMER, SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS  
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3. Resumo do Protocolo de Pesquisa: 

 
Alguns estudos demonstram que indivíduos com demência apresentam uma diminuição nas 
atividades de lazer e do cotidiano, devido ao declínio cognitivo característico das demências 
(Pereira et al., 2008, Abreu et al., 2005). Além disso, o agravamento dos SN, típicos do estágio 
moderado, pode estar relacionado ao empobrecimento da rotina, ou seja, a diminuição das 
atividades cotidianas pode colaborar com a piora desses sintomas. Neste sentido, o objetivo do 
presente estudo será avaliar a eficácia do método TAP na diminuição de SN. Será realizada uma 
adaptação do método TAP original, para seu uso em ambiente hospitalar, mantendo o número 
de 8 sessões, sendo essas realizadas em contexto ambulatorial.  
 

 

4. Pesquisador Responsável:  

Orestes Vicente Forlenza 

http://lattes.cnpq.br/9021641426819416 

Graduação: Terapia Ocupacional 

Vínculo: HC, FMUSP 

 

5. Pesquisador Executante:  

Alexandra Martini de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/7390204047281449 

 

6. Possui co-autores? 

Sim 

Nome dos co-autores: Laura Gitlin, Patrícia Cardoso Buchain Neubern, Patrícia Cotting Homem 
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