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USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NO APRIMORAMENTO DAS FUNÇÕES COGNITIVAS 
EM IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Considerando o impacto do declínio cognitivo sobre a qualidade de vida dos idosos e de seus familiares, assim como o aumento
dos gastos com serviços de saúde, torna-se necessário desenvolver estratégias que proporcionem maior autonomia e menos
limitação cognitiva a essas pessoas. O crescente emprego de recursos tecnológicos na área da saúde e a expansão do uso de
dispositivos móveis (telefones celulares e tablets), entre os idosos, ampliaram as estratégias destinadas à promoção da
qualidade de vida na população idosa. Assim, a pergunta de pesquisa que orientou este estudo foi: O uso de recursos
tecnológicos é efetivo no aprimoramento das funções cognitivas em idosos?
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Identificou-se, a princípio, um total de 1735 estudos nas referidas bases de dados e após análise criteriosa, dos quais 13
foram incluídos e nenhum estudo brasileiro foi encontrado. Os recursos tecnológicos, web aplicativo (46%) e aplicativo móvel
(31%), foram os mais utilizados, seguidos do videogame (15%) e da realidade virtual (8%) (Gráfico 1). Em relação às
habilidades cognitivas aprimoradas, a memória esteve presente em todas as pesquisas, sendo a memória de trabalho a mais
avaliada (54%). A atenção foi a segunda habilidade cognitiva mais presente (46%), sendo a atenção dividida a de maior
destaque. A velocidade de processamento foi a terceira habilidade cognitiva mais presente nos treinos cognitivos (31%). Em
relação à avaliação do nível de evidência, o nível II, representado pelos ensaios clínicos randomizados, foi identificado em
77% dos estudos, já o nível IV, estudos caso-controle ou coorte, representou 15% e o nível III para ensaio controlado não
randomizado 8% dos estudos incluídos

Analisar as publicações sobre o tema do uso de recursos tecnológicos no aprimoramento das funções cognitivas em idosos.

Revisão Bibliográfica. O referencial metodológico adotado propõe seis etapas para a revisão integrativa: elaboração da
questão norteadora, busca por estudos, extração dos dados, análise dos estudos que atenderam aos critérios de inclusão,
interpretação dos resultados e apresentação da revisão (MENDES et.al, 2008). Os dados foram obtidos por meio da busca de
artigos indexados nas bases de dados e bibliotecas Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via
BVS), Web of ScienceTM, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL-Ebsco) e Medical Literature
Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) via National Library of Medicine – National Institutes of Health (PubMed®).
Os critérios de inclusão foram: ser artigo original nos idiomas português, espanhol e inglês; textos completos disponíveis
eletronicamente; publicados entre 2016 e 2020; ter como participantes: idosos sem déficit cognitivo. Como método do estudo
publicado ter realizado: treino cognitivo multimodal como intervenção; avaliação pré e pós-intervenção; utilizado recurso
tecnológico para o treino cognitivo. O nível de evidência dos manuscritos foi identificado a partir do modelo sugerido por
Melnyk e Fineout-Overholt (2019), que classifica os estudos em sete níveis: I para revisões sistemáticas e meta-análise de
ensaios clínicos randomizados; II para ensaios clínicos randomizados; III para ensaio controlado não randomizado; IV para
estudos caso-controle ou coorte; V para revisões sistemáticas de estudos qualitativos ou descritivos; VI para estudos
qualitativos ou descritivos; VII para parecer de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas.

A evidência disponível aponta para a necessidade de estudos nacionais em relação à temática. Evidenciou-se, ainda, o uso de
recursos tecnológicos enquanto facilitadores do processo de aprimoramento das habilidades cognitivas em idosos, embora pouco
se conhece sobre a retenção a longo prazo dos efeitos dessas técnicas em idosos.
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Gráfico 1- Recursos tecnológicos no aprimoramento de funções
cognitivas, Londrina, Paraná, Brasil, 2021 (N=13)

Gráfico 2 - Nível de evidências dos estudos incluídos,
Londrina, Paraná, Brasil, 2021 (N=13)

Fonte: Autora (2021) Fonte: Autora (2021)
*Nota: Nível de evidência segundo o modelo sugerido

por Melnyk e Fineout-Overholt (2019)
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