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GRUPO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA A IDOSOS SAUDÁVEIS REALIZADO REMOTAMENTE NO 
CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19

O Programa de Estimulação da Memória e Funções Cognitivas Relacionadas (PEM) trata-se de uma 

proposta grupal oferecida pelos residentes multiprofissionais da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) a idosos com queixas cognitivas compatíveis com a normalidade, 

a fim de manter ou melhorar o desempenho da memória e das demais funções cognitivas, ampliar no 

cotidiano o uso dessas funções, o emprego de estratégias mnemônicas e a promoção de estilos de 

vida ativos e saudáveis. Considerando que os idosos são população de risco de contaminação por 

COVID-19, sua aplicabilidade foi adaptada à modalidade virtual no contexto da pandemia.
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Observou-se que 14 idosos concluíram a intervenção, todas do sexo feminino, 92,9% tinham nível 

superior completo. Na BCSB houve melhora no escore total em 5 pontos da mediana, o que aponta 

para melhora do desempenho cognitivo. No MAC-Q observou-se decréscimo de 4,5 pontos da 

mediana, o que confere um resultado positivo uma vez que a pontuação é inversamente proporcional 

à percepção de memória. Sobre o uso das estratégias de memória foi possível observar que as mais 

relevantes no qualificador “Não fazia/usava e depois do PEM passou a fazer/usar” foram: Associação 

(71,4%); inibição de dupla tarefa (64,3%); aumento da atenção (57%); codificação múltipla (42,9%) e 

categorização (49,9%).

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar dados preliminares do oferecimento do PEM 

remoto.

Foram realizados nove encontros semanais com duração de duas horas cada, pela plataforma “Google 

meet” e conduzidos por três terapeutas ocupacionais, duas fisioterapeutas e um fonoaudiólogo. Para 

avaliação e reavaliação foram utilizados os testes: Bateria Cognitiva Breve (BCSB), Questionário de 

Queixas Subjetivas de Memória (MAC-Q) e entrevista semi-estruturada, a qual buscou levantar em 

que medida os idosos utilizaram as estratégias oferecidas no PEM em seu  cotidiano. 

Ainda que oferecido na modalidade virtual, o PEM atingiu o objetivo principal de manter ou melhorar 

o desempenho e a percepção subjetiva da memória e demais funções cognitivas. As estratégias 

mnemônicas compartilhadas no grupo foram empregadas no cotidiano dos idosos que participaram 

do programa.

Foi realizada estatística descritiva simples para a identificação do perfil da população atendida, o uso 

de estratégias mnemônicas após o PEM, e os resultados da aplicação dos testes cognitivos antes e 

depois. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP, sob n° 

06339512.0.0000.0065.
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