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Resumo 

O processo de envelhecimento provoca alterações no padrão de sono/vigília dos idosos, 

prejudicando assim suas capacidades cognitivas, em especial o funcionamento 

executivo, que já sofre perdas pelo avançar da idade. A literatura aponta que funções 

executivas e qualidade do sono preservadas são fundamentais para manutenção de boa 

qualidade de vida e autonomia dos idosos, sendo necessárias intervenções que visem 

minimizar os impactos das perdas ocorridas pelo processo de envelhecimento. Nesse 

sentido, objetivou-se com esse estudo avaliar o efeito de um programa de treino 

cognitivo e das técnicas de higiene do sono para as funções executivas e para a 

qualidade de sono em idosos saudáveis. Participaram da pesquisa 41 idosos saudáveis, 

de ambos os sexos, que foram divididos aleatoriamente em quatro grupos distintos 

(grupo controle [GC], grupo treino cognitivo [GTC], grupo higiene do sono [GHS] e 

grupo treino + higiene [GTH]). A pesquisa aconteceu em três etapas: 1ª- avaliação 

inicial da cognição e do sono; 2ª- intervenção específica destinada a cada grupo; e 3ª- 

reavaliação pós-intervenção. Os resultados mostraram que o GTC teve melhoras 

significativas em tarefas de flexibilidade cognitiva, planejamento, fluência verbal e 

alguns aspectos da memória episódica, além de ganhos na qualidade de sono e 

diminuição da sonolência excessiva diurna. O GHS também melhorou a qualidade do 

sono e a sonolência diurna e teve melhoras significativas em capacidade de insights, 

planejamento, atenção e em todos os aspetos avaliados da memória episódica. O GTH 

teve ganhos significativos na flexibilidade cognitiva, na resolução de problemas, na 

fluência verbal, na atenção e na memória episódica. O GC apresentou piora significativa 

na sonolência excessiva diurna na capacidade de planejamento. Dessa forma, conclui-se 

que as intervenções de treino cognitivo e higiene do sono são estratégias úteis na 

melhora do desempenho cognitivo e da qualidade de sono de idosos saudáveis. 
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Abstract 

The aging process causes changes in the elderly’s sleep/awake standard impairing their 

cognitive abilities, particularly executive functioning, which already suffers loss by 

aging. The literature suggests that executive function and preserved sleep quality are 

key to maintaining good quality of life and independence of older people, requiring 

interventions to minimize the impact of losses incurred by the aging process. This study 

evaluated the effect of a cognitive training program and sleep hygiene techniques for 

executive functions and sleep quality in healthy older people. The participants were 41 

healthy older adults, of both sexes, who were randomly divided into four groups: 

control group [GC], cognitive training group [GTC], sleep hygiene group [GHS] and 

training group + hygiene [GTH]. The research was developed in three stages: 1st - 

initial assessment of cognition and sleep; 2nd - specific intervention to each group; 3rd - 

post-intervention revaluation. The results showed that GTC had significant 

improvements in cognitive tasks flexibility, planning, verbal fluency and some aspects 

of episodic memory, besides gains in sleep quality and decrease on daytime 

hypersomnolence. The GHS improved sleep quality and daytime sleepiness as well and 

had significant improvements in insights capacity, planning, attention and in all 

evaluated aspects of episodic memory. The GTH had significant gains in cognitive 

flexibility, problem solving, verbal fluency, attention and episodic memory. The CG 

showed significant worsening in excessive daytime sleepiness in capacity planning. 

Thus, we conclude that cognitive training interventions and sleep hygiene strategies are 

useful in improving cognitive performance and quality of healthy elderly sleep. 

Keywords: 

Aging, executive functions, sleep quality, cognitive training, sleep hygiene. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o último censo realizado, em 2010, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística [IBGE] há um progressivo crescimento da expectativa de vida no 

Brasil, sendo atualmente de 74,9 anos. De acordo com a Tábua Completa da Mortalidade 

de 2013, calculada e divulgada pelo IBGE em dezembro desse mesmo ano, houve aumento 

do número de idosos brasileiros, que passou de 10,7 milhões para 26,1 milhões, entre os 

anos de 1991 e 2013, correspondendo hoje a 13% da população do Brasil. 

A melhoria do acesso à saúde nas últimas décadas é a principal responsável pelo 

envelhecimento populacional brasileiro e mundial. Associado a isso está o controle das 

doenças infectocontagiosas e a diminuição da taxa de mortalidade infantil e da taxa de 

natalidade, ocasionando assim essas mudanças supracitadas no perfil demográfico e 

epidemiológico da população (Argimon, 2006). 

 Tendo em vista esse significativo e contínuo crescimento, o Brasil, mesmo 

ainda sendo considerado um país jovem, deve atentar para as necessidades diferenciadas 

que essa parcela, cada vez maior, da população demanda de todos que estudam o 

processo de envelhecimento. 

A carga genética tem grande influência sobre a duração máxima da vida de cada 

pessoa. No entanto, fatores ambientais e estilo de vida são duas importantes variáveis 

acerca de quais condições ele terá ao chegar ao fim da vida (Shineman et al., 2010). 

Tendo em vista que cada fase do desenvolvimento influencia e é influenciada pelas 

fases passadas e futuras, o envelhecimento pode ser definido como o conjunto de 

consequências da passagem do tempo, o qual implica em mudanças fisiológicas e 

psicossociais, afetando cada indivíduo de forma variada (Moraes, Moraes & Lima, 

2010).  

No envelhecimento ocorre redução da capacidade de reserva de vários sistemas 

fisiológicos, o que provoca declínios físicos (como maior propensão a quedas, menor 

capacidade de mobilidade, maior propensão a doenças crônicas) e, consequentemente, 

sociais, visto que as limitações físicas muitas vezes impedem os idosos de sair de casa, 

de realizar atividades com os pares e cônjuges, perdendo assim o convívio social tão 

importante para uma boa qualidade de vida (Collard, Boter, Schoevers & Voshaar, 

2012). 
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Isso tudo provoca mudanças não só físicas e sociais, mas também cognitivas. 

São frequentes queixas de idosos acerca de dificuldades com a memória e outras 

habilidades cognitivas, principalmente quando se compara o desempenho alcançado no 

passado com o que se consegue alcançar no presente (Ávila & Bottino, 2006). Em 

especial, os domínios das funções executivas sofrem mudanças com o envelhecer, isto 

é, o idoso passa a ter dificuldade em processar e elaborar ações adaptadas, em iniciar 

tarefas, estimar o tempo, alternar de uma tarefa para outra, controlar os impulsos, 

planejar e executar uma tarefa cronologicamente. (Pereira, 2010). 

As alterações cognitivas relacionadas com o envelhecimento podem ser em parte 

explicadas pelas mudanças ocorridas no sistema nervoso central. No que diz respeito às 

regiões cerebrais, o circuito fronto-subcortical, associado a outras áreas e circuitos, tem 

participação importante no bom desempenho das funções executivas, embora alguns 

estudos relatem dados contraditórios que não dão suporte à relação única do lobo frontal 

e o funcionamento executivo (Alvarez & Emory, 2006). Essa região sofre algumas 

alterações com o avançar da idade, o que pode justificar em parte as dificuldades 

observadas em idosos ao realizar tarefas de cunho executivo. 

Associado a isso, ocorrem também alterações no padrão do ciclo de sono-vigília 

do idoso. Evidências apontam para alterações na arquitetura do sono, aumentado risco 

para distúrbios do sono, mudanças nos ritmos circadianos, condições médicas e 

psiquiátricas, o uso de medicação (e uma provável combinação desses fatores), como 

possíveis fatores que influenciam o surgimento dos problemas de sono na idade 

avançada (Floyd, 2002; Roepke e Ancoli-Israel, 2010). 

Algumas estratégias interventivas já vêm sendo utilizadas com objetivo de 

minimizar esses prejuízos, tanto em relação aos déficits do funcionamento executivo, 

como da qualidade do sono, tendo em vista que essas duas variáveis são estreitamente 

interligadas. Isto é, alterações no padrão do ciclo de sono-vigília de idosos podem 

exacerbar declínios cognitivos (Cohen-Zion et al., 2004; Hornung, Danker-Hopfe & 

Heuser, 2005). 

O presente estudo irá focar na relação entre o desempenho cognitivo e a 

qualidade de sono de idosos saudáveis (sem indícios de demência, de perda da 

funcionalidade e sem prejuízos na qualidade de vida), em especial irá ocupar-se de 

investigar possíveis intervenções para a melhora da qualidade do sono (através da 

técnica de Higiene do Sono) e também do desempenho cognitivo das funções 

executivas (através de sessões de treino cognitivo). 
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Dessa forma, a revisão teórica do presente trabalho será composta por quatro 

capítulos organizados da seguinte forma: no capítulo I serão descritas as características 

cognitivas do envelhecimento saudável, e mais especificamente as alterações que 

ocorrem no funcionamento executivo dos idosos. No capítulo II, será abordado o tema 

do sono, explicando suas características gerais, como também as mudanças que 

acontecem no mesmo com o avançar da idade. No capítulo III, será discutida a relação 

entre sono e o funcionamento executivo na velhice. E por fim, no capítulo IV, serão 

trabalhadas as possíveis intervenções potencialmente capazes de melhorar o 

desempenho cognitivo e a qualidade de sono em idosos. 

 

1.1 ASPECTOS COGNITIVOS DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento cognitivo pode ocasionar significativas mudanças na 

qualidade de vida e produtividade dos idosos (Shineman et al., 2010). A perda de 

algumas das habilidades cognitivas e, consequentemente, da independência funcional 

estão entre os aspectos mais temidos ao se alcançar o envelhecimento (Daffner, 2010). 

Apesar de muitos estudos já serem voltados para esse tema, ainda não foi alcançado um 

consenso entre os dados da maioria das pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo no 

envelhecimento saudável (Fonseca, Zimmermann, Scherer, Parente & Ska, 2010). 

Algumas habilidades cognitivas conseguem manter-se preservadas, apesar do 

avançar da idade. Estudos longitudinais e transversais mostraram que o conhecimento 

verbal, principalmente o vocabulário (Park et al., 2002), a memória implícita 

(procedimental) (Howard, Howard, Dennis, LaVine & Valentino, 2008; Song, Marks, 

Howard & Howard, 2009), a inteligência verbal (Moraes et al., 2010) e a capacidade de 

raciocínio sobre material familiar (MacDaniel, Einstein & Jacoby, 2008) sofrem poucas 

alterações com o passar dos anos. Habilidades como a flexibilidade mental e formação 

de conceito tendem a sofrer alterações apenas após a oitava década de vida (Avila & 

Miotto, 2003). 

Apesar de existirem habilidades que não sofrem tantos declínios, o grande foco 

ao se falar em envelhecimento cognitivo é na perda sofrida durante este processo.  A 

velocidade do processamento de informações sofre lentificação no na senescência e é 

considerada como a característica mais evidente do envelhecimento cognitivo normal 

(Salthouse, 1996, 2000; Albinet, Boucard, Bouquet & Audiffre, 2012) visto que tem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ez18.periodicos.capes.gov.br/pmc/articles/PMC3115405/#R57
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262612000243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262612000243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262612000243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262612000243
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influência em diversos domínios da cognição (atenção, memória, linguagem, e funções 

executivas), podendo assim comprometer o desempenho dos idosos em testes 

neuropsicológicos, principalmente porque a grande maioria dos testes e tarefas 

cognitivas tem como indicadores principais o tempo de reação (Mattos & Paixão, 2010).  

Atenção, percepção e memória são listadas como as habilidades cognitivas 

básicas mais afetadas pelo envelhecimento. No entanto, as evidências sugerem que não 

são todos os aspectos dessas habilidades que declinam, havendo aspectos da atenção e 

da memória que mantêm um bom desempenho, enquanto outros que mostram declínios 

significativos (Glisky, 2007). Abaixo serão listadas as principais alterações em cada um 

desses construtos. 

A atenção inclui um conjunto de habilidades complexas, com as quais o sujeito 

pode manter o foco da concentração em uma determinada informação por um certo 

período de tempo (atenção concentrada/sustentada); priorizar informações em 

detrimento de outras (atenção seletiva); dividir a atenção entre dois ou mais estímulos 

ao mesmo tempo (atenção dividida); e alterar o foco atencional quando necessário 

(atenção alternada) (Moraes et al., 2010). 

No que diz respeito à atenção dividida, os idosos aparentam ter mais 

dificuldades do que adultos, principalmente quando ambas as atividades propostas são 

complexas e demandam muita atenção (Verhaeghen & Cerella, 2002). Do mesmo 

modo, o desempenho dos idosos é prejudicado até um grau a mais do que o de adultos 

quando a atenção deve ser alternada de uma tarefa para outra (Tsang & Shaner, 1998). 

Por fim, em relação à capacidade de manutenção da atenção (concentrada) os estudos se 

mostram inconclusivos, visto que alguns não apontam prejuízos (Fonseca et al., 2010), 

enquanto em outros essa habilidade aparece prejudicada (Basak & Verhaeghen, 2011; 

Bopp & Verhaeghen, 2005; Chao & Knight, 1997; Mani, Bedwe & Miller, 2005). 

Quanto à percepção, muitos pesquisadores a consideram como sendo um 

conjunto de processos que ocorre antes da cognição. Os limites entre percepção e 

cognição não são claros, contudo a maioria dos estudos aponta para a ideia de que são 

domínios interativos, isto é, os processos cognitivos afetam a percepção e 

processamento perceptual tem impacto sobre a cognição (Glisky, 2007).  

Existem evidências que apontam para a existência de prejuízos nas funções 

perceptivas de idosos saudáveis (Schneider & PichoraFuller, 2000). Há um grande 

debate acerca disso, visto que esses prejuízos podem ser explicados por prejuízos na 

audição e visão dos idosos. Por exemplo, a perda da audição relacionada à idade 
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(denominada de presbiacusia) prejudica a compreensão da fala, no entanto, pode haver 

uma compensação desse déficit com recursos e experiências cognitivas. (Baltes & 

Lindenberger, 1997). Isso chama a atenção dos pesquisadores para a importância de 

fazer um cuidadoso controle dos déficits sensoriais e de percepção na seleção da 

amostra para experiências cognitivas. 

Por fim, historicamente, a memória vem sendo o construto mais estudado na 

área do desenvolvimento cognitivo, principalmente pelo fato de muitos idosos se 

queixarem de lapsos de memória. Dessa forma, muitos estudos foram e são feitos na 

tentativa de distinguir as perdas na memória ocorridas no envelhecimento normal, 

daquelas que indicam estados patológicos (Zacks, Hasher & Li, 2000; Kester et al., 

2002).  

Alguns tipos de memória permanecem relativamente intactos com o passar dos 

anos, enquanto outros sofrem declínios significativos, isso decorre do fato da memória 

não ser uma entidade unitária, mas sim composta por múltiplos sistemas independentes 

e interativos (Magila & Xavier, 1999). Abaixo será feita uma breve descrição dos tipos 

de memória e quais os impactos causados nela pelo processo de envelhecimento normal: 

Memória episódica: refere-se à capacidade de memorizar eventos e experiências 

pessoais, associando-os a uma determinada época e lugar, sendo bastante suscetível a 

danos cerebrais e muito afetada pelo processo de envelhecimento (Glisky, 2007; 

Tulving, 2002). Déficits na memória episódica em idosos podem envolver problemas na 

codificação (dependente de regiões pré-frontais do cérebro e, muitas vezes, prejudicada 

por problemas na atenção) (Craik,1983; Glisky, Rubin & Davidson, 2001) no 

armazenamento (dependente de estruturas do lobo médio temporal, particularmente o 

hipocampo) e na recuperação (dependente do córtex pré-frontal e do hipocampo e muito 

prejudicada por qualquer problema que ocorra na codificação, visto que se a informação 

não for bem adquirida, seu resgaste será impossível) (Davidson & Glisky, 2002a; Nolde 

& Johnson, 1998; Nyberg, Lövdén, Riklund, Lindenberger & Bäckman, 2012). 

Memória semântica: diz respeito ao estoque de conhecimento que se tem sobre o 

mundo, incluindo informações de significados de palavras, conceitos e fatos. Prejuízos 

não vêm sendo encontrados nesse tipo de memória em idosos. Os estudos apontam 

apenas para a possibilidade de ocorrer lentificação no acesso à informação (em especial 

de palavras e nomes), contudo, a capacidade de organização da mesma permanece 

inalterada com o envelhecimento (St-Laurent, Abdi, Burianová & Grady, 2011). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661312000836
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661312000836
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661312000836
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661312000836
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661312000836
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Memória autobiográfica: refere-se às lembranças de uma pessoa sobre si mesma 

e para formá-la necessita-se unir as habilidades da memória episódica e da memória 

semântica. Não são verificados prejuízos significativos na memória autobiográfica de 

idosos saudáveis. No entanto, ainda não existe consenso, visto que alguns autores 

defendem que apesar de não haver perdas significativas, os idosos relatam os fatos com 

menos detalhes do que os adultos (Levine, Svoboda, Hay, Winocur & Moscovitch, 

2002), enquanto outros dizem não existir essa diferença (Davidson, Cook & Glisky, 

2006; Davidson & Glisky, 2002b). 

Memória procedural: refere-se ao conhecimento de habilidades e procedimentos 

e são rapidamente automatizadas, sendo difícil a sua descrição verbal. Em idosos a 

memória de procedimentos permanece praticamente inalterada, apenas apresentando 

lentificação na execução em idades muito avançadas (Salthouse, 1984). 

Memória prospectiva: refere-se à capacidade de lembrar-se de compromissos 

cotidianos futuros, como por exemplo, pagar contas. Os idosos conseguem realizar 

essas tarefas quase sem prejuízos, contando com o auxilio de suportes externos, como 

calendários e agendas. No entanto, tarefas mais complexas e detalhadas, como a 

autoadministração de vários medicamentos em horários exatos, podem ser 

particularmente problemáticas para os idosos. Esses prejuízos podem ser explicados 

pelo fato da memória prospectiva utilizar muitos mecanismos da memória de trabalho e 

da atenção dividida, funções essas que sofrem déficits significativos com o 

envelhecimento (West, 2005). 

 

1.1.1 Funções executivas e envelhecimento 

 

As alterações cognitivas relacionadas com o envelhecimento normal ou saudável 

podem ser em parte explicadas pelas mudanças ocorridas no sistema nervoso. Cançado 

e Horta (2006) relatam a ocorrência de redução do peso do encéfalo (10%) e do fluxo 

sanguíneo cerebral (de 15% a 20%). Ocorre ainda o surgimento de degeneração 

vascular amiloide, de placas senis (Caccamo, Oddo, Sugarman, Akbari, & Laferna, 

2005) e de degeneração neurofibrilar, que compromete a neurotransmissão 

dopaminérgica, colinérgica, serotoninérgica e glutaminérgica (Little, et al., 1995; Luine, 

Bowling, & Hearns, 1990; Kan et al., 2004; Magnusson, Brim, & Das, 2010). Por fim, 

no que diz respeito à perda de neurônios, diferente do que se acreditava décadas atrás, 

que havia grande perda neuronal (em especial no SNC), sabe-se que a perda de 
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neurônios na velhice saudável é apenas moderada e mais evidente em regiões como o 

córtex pré-frontal (Freeman et al., 2008; Morterá e Herculano-Houzel (2012). 

No que diz respeito às regiões cerebrais, o circuito fronto-subcortical, associado 

a outras áreas e circuitos (tais como: o cingulado anterior, o núcleo accumbens e a 

porção dorsolateral e ventromedial do núcleo caudado), tem participação importante no 

bom desempenho das funções executivas, embora alguns estudos relatem dados 

contraditórios que não dão suporte à relação única do lobo frontal com as funções 

executivas (Alvarez & Emory, 2006). Como dito acima, essa região sofre algumas 

alterações com o avançar da idade, o que pode justificar em parte as dificuldades 

observadas em idosos ao realizar tarefas de cunho executivo. 

Dessa forma, o lobo frontal é uma das áreas mais sensíveis ao envelhecimento. 

Ele é subdividido em duas porções, que sofrem alterações diferentes com o avançar da 

idade: a porção ventro-medial, que é responsável pela regulação do comportamento 

social e emocional e não apresenta significativas mudanças com o envelhecimento; e a 

porção dorso-lateral, na qual alterações anatômicas e fisiológicas são verificadas com o 

avançar da idade, evidenciando as dificuldades crescentes de realização de atividades 

dependentes das funções executivas (MacPherson, Phillips & Della Sala, 2002). 

Alguns autores classificam as funções executivas entre dois tipos: "frias" e 

"quentes" (Buelow & Suhr, 2009; Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 2008; Séguin, 

Arseneault, & Tremblay, 2007). As funções executivas classificadas como "quentes" 

englobam as habilidades referentes aos comportamentos sociais, às resoluções de 

conflitos, que envolvam aspectos emocionais e interpessoais, como também 

comportamentos que utilizem mecanismos de reforços e punições. As funções 

executivas "frias" estão relacionadas à lógica, não dependendo muito da ativação 

emocional para o seu desempenho, sendo exemplo delas o planejamento, o 

sequenciamento, a inibição, a flexibilidade cognitiva, dentre outros.  

As funções executivas (FE) dizem respeito às capacidades cognitivas necessárias 

na formulação de objetivos e planos, na execução destes de modo eficiente, no 

monitoramento do comportamento e no autocorrigir-se (Silva et al. 2012). Assim sendo, 

o funcionamento executivo é um sistema gerenciador que organiza um conjunto de 

ações, e a sequência a qual essas devem seguir, para que um determinado objetivo seja 

atingido, tendo como tarefa principal não deixar que o sujeito perca a atenção e 

concentração, como também não aja por impulso (Diamond, 2013). 

Atualmente o termo funções executivas pode ser descrito através de três núcleos 
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principais, são eles: a inibição (que aborda além da inibição comportamental e 

cognitiva, a atenção seletiva), a flexibilidade mental (intimamente ligada à criatividade) 

e a memória de trabalho. São a partir desses três núcleos que as outras funções, também 

consideradas de ordem executiva, são construídas, tais como: a habilidade do raciocínio, 

a resolução de problemas e o planejamento (Alvarez & Emory, 2006; Diamond, 2013). 

Todos esses componentes reagem de forma específica ao envelhecer. 

A seguir será feita uma breve descrição dos componentes executivos 

investigados na presente pesquisa e quais os impactos sofridos em decorrência do 

processo de envelhecimento normal. São eles: a memória operacional, a atenção 

seletiva, o planejamento e resolução de problemas, a flexibilidade cognitiva, o controle 

inibitório e a fluência verbal. 

 

Memória operacional 

Refere-se a um sistema mnemônico de capacidade de armazenamento limitada 

(em quantidade de conteúdo e tempo), que possibilita o acesso a informações relevantes 

durante a execução de uma tarefa. Uma das características principais da memória 

operacional é o seu caráter ativo, isto é, não sendo um simples sistema de 

armazenamento de informações (como por exemplo, a memória de curto prazo), mas 

sim um sistema que além de guardar a informação por um tempo, consegue 

operacionalizar a execução de tarefas (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2006). 

Baddeley e Hich, em 1994, propuseram um modelo acerca da memória 

operacional. Eles subdividiram a memória operacional em três componentes: (1) alça 

fonológica (responsável pela informação auditiva, verbal ou não verbal), (2) alça 

visuoespacial (responsável pelas informações visuoespaciais) e o (3) Executivo Central 

(responsável pela supervisão dos outros componentes e da manipulação das 

informações). Em 2003, Baddeley atualizou sua teoria e propôs o acréscimo de um 

quarto componente (chamado por ele de Buffer Episódico), caracterizado por armazenar 

temporariamente informações vindas de várias fontes, atuando como um integrador dos 

subsistemas subordinados, da memória de longo prazo e do executivo central. Em sua 

reformulação, Baddeley ainda manteve o terceiro componente (o executivo central) 

como o controlador e gerenciador de todas as informações oriundas dos demais 

componentes. É devido a esse aspecto que a memória operacional faz parte do escopo 

das funções executivas, visto que ela regula o processamento das informações e 

contribui para a orientação dos comportamentos direcionados a metas (Baddeley, 2003).  
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Pessoas com mais de 60 anos apresentam graves problemas na execução de 

tarefas que envolvem manipulação ativa, reorganização e integração de informações, 

todos esses aspectos contidos no escopo de habilidades da memória operacional 

(Glisky, 2007). Os mecanismos que explicam esses déficits ainda não são consenso 

dentre os pesquisadores, mas três hipóteses se destacam na tentativa de explicá-los. 

A primeira delas defende que problemas na atenção, em especial na habilidade 

de dividi-la provocam os prejuízos na memória operacional (Rutman, Clapp, Chadick & 

Gazzaley, 2010; Zanto & Gazzaley, 2009). A segunda hipótese defende que é a 

lentificação no processamento da informação que prejudica a memória operacional de 

idosos (Rozas, Juncos-Rabadan & Gonzalez, 2008; Salthouse, 1992; Zimprich & Kurtz, 

2012). Por fim, a terceira hipótese defende a ideia de que falhas no controle inibitório 

ocasionem os prejuízos na memória operacional, tendo em vista que, ao não filtrar 

informações irrelevantes, fica mais difícil para o idoso manipular e organizar as 

informações durante a execução de uma tarefa (Hedden & Park 2001, Solesio-Jofre et 

al., 2012). 

 

Atenção seletiva 

Refere-se à capacidade de filtrar informações relevantes do ambiente em meio a 

muitas informações irrelevantes (estímulos distratores), gerando respostas adequadas à 

situação vivida (Määttä, Pääkkonen, Saavalainen, & Partanen, 2005). Ela é considerada 

um dos componentes das funções executivas, pois requer um comportamento orientado 

a uma meta (não se deixar distrair por informações irrelevantes), sendo esse processo 

relacionado às atividades do córtex pré-frontal lateral (Sternberg, 2008). Ademais, o seu 

funcionamento está associado ao de outras funções executivas, como a memória de 

trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório (Pinto, 2006). Em tarefas de 

atenção seletiva os idosos saudáveis apresentam respostas mais lentas do que os adultos, 

mas não se encontram diferenças etárias significativas em relação à distração (McDowd 

& Shaw, 2000; Verhaeghen & Cerella, 2002). 

 

Planejamento e Resolução de problemas 

Refere-se à capacidade de identificar o objetivo, analisá-lo (prevendo suas 

possíveis consequências) e determinar quais ações são necessárias para alcançá-lo 

(Gazzaniga et  al., 2006). Para tanto é necessário que o indivíduo seja capaz de 

conceitualizar seus objetivos, mudar de planos de acordo com a necessidade 
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(flexibilidade cognitiva), selecionar as informações relevantes (atenção seletiva), 

desenvolvendo uma sequência lógica de ações (memória operacional) e inibindo 

respostas impulsivas inadequadas (controle inibitório). Por tudo isso, o construto do 

planejamento é alocado dentro do escopo das funções executivas (Goel, 2006; Lezak, 

Howieson & Loring, 2004). Os estudos apontam para prejuízos na capacidade de 

planejar e resolver problemas em idosos saudáveis em diferentes tarefas, tais como: 

Torre de Londres (Köstering & Stahl, 2014; Phillips, MacLeod, & Kliegel, 2005; 

Sullivan, Riccio, & Castillo, 2009), Zoo Map Test (Allain et al., 2005) e no Teste do 

Labirinto (Lezak, 1995). Os achados sinalizam que o envelhecimento normal afeta mais 

a capacidade de representar mentalmente planos complexos do que a capacidade de 

executar esses planos (Allain et al., 2005). 

 

Flexibilidade cognitiva 

É um construto intimamente interligado com a atenção dividida e seletiva, 

agindo, no entanto, de forma mais complexa e profunda, pois é utilizado na resolução de 

tarefas complexas, envolvendo mais habilidades cognitivas (Rossi, Bichot, Desimone, 

& Ungerleider, 2009). Também é considerada um dos componentes das funções 

executivas, pois é utilizada em comportamentos orientados a um objetivo. Ela refere-se 

à capacidade de modificar o curso de uma ação ou pensamento, variando o foco da 

atenção, sempre buscando atingir o objetivo desejado (Lezak et al., 2004). Na maioria 

das pesquisas não são encontrados prejuízos isolados na flexibilidade cognitiva de 

idosos, no entanto, têm sido verificadas dificuldades de alcançar o objetivo das tarefas, 

principalmente pela incapacidade de seguir a sequência necessária para tal, com todas as 

alternâncias nelas envolvidas (Gajewski et al., 2010). 

 

Controle inibitório 

Refere-se à capacidade de inibir atitudes não adaptativas a uma dada situação 

(Fuster, 2008). Graças a ele pode-se inibir uma resposta desadaptativa, mesmo essa já 

estando em curso de execução, em benefício de outra mais adequada. O controle 

inibitório é considerado um mecanismo de filtragem complementar a atenção seletiva, 

visto que inibe uma ação desnecessária, durante a execução de uma tarefa específica, 

diminuindo a demanda sobre o processamento das informações (Matthews, Simmons, 

Arce, & Paulus, 2005). 
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Estudos objetivando investigar déficits no controle inibitório em idosos e usando 

medidas diferentes (por exemplo, o teste de Stroop e a tarefa Go/noGo) encontraram 

indicativos de que o desempenho dos idosos seja inferior ao de adultos mais jovens, 

indicando haver prejuízos causados pela idade na habilidade de controle inibitório 

(Kramer, Humphrey, Larish, Logan & Strayer, 1994). No entanto, dependendo da 

metodologia específica utilizada (como por exemplo, a versão dos testes usados ou a 

forma de aplicação) os resultados podem ser contraditórios. 

Alguns autores encontram prejuízos no desempenho de idosos no Stroop (teste 

neuropsicológico para avaliar atenção seletiva e controle inibitório) (Davidson, Zacks, 

& Williams, 2003; Hartley, 1993; Rush, Barch & Braver, 2006; West & Alain, 2000; 

West & Bell, 1997), enquanto outros relatam déficits menores ou até mesmo não 

significativos nas tarefas de inibição (Basak & Verhaeghen, 2003; Borella, Delaloye, 

Lecerf, Renaud & Ribaupierre, 2009; Langley, Vivas, Fuentes & Bagne, 2005; Ludwig, 

Borella, Tettamanti & Ribaupierre, 2009). Como possível explicação para as 

contradições, pode-se pensar que diferentes processos podem estar envolvidos em 

diferentes formatos de tarefas, com alguns processos sendo mais afetados pelo 

envelhecimento do que outros (Mayas, Fuentes & Ballesteros, 2012). 

 

Fluência verbal 

Por envolver a capacidade de busca e recuperação de informações na memória 

de longo prazo, a fluência verbal é considerada um indicador do funcionamento 

executivo. Além disso, a tarefa de fluência verbal envolve habilidades de organização, 

auto regulação e memória operacional (Magila & Caramelli, 2001). As evidências 

apontam para vulnerabilidade da fluência verbal à escolaridade do sujeito e à sua idade. 

Isso é verificado nas pesquisas que relatam os participantes mais jovens e mais 

escolarizados com melhor desempenho em tarefas de fluência verbal (Brucki e Rocha, 

2004; Silva, Yassuda, Guimarães & Florindo, 2011). 

No tocante ao envelhecimento, os sujeitos apresentaram resultados rebaixados 

em fluência categórica (animais), mas não em fluência fonêmica (FAS) (Kaszniak, 

2001). Rodrigues, Yamashita e Chiappetta (2008), chamam atenção para a possibilidade 

de ser a lentidão psicomotora, comum em idosos, a responsável por reduzir o número de 

palavras produzidas pelos mais velhos, prejudicando assim o desempenho nas tarefas de 

fluência verbal. 
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O impacto dos déficits das funções executivas na rotina do idoso é claramente 

visto pela dificuldade em processar e elaborar ações adaptadas. Isso pode ser observado 

na incapacidade em iniciar tarefas, em estimar o tempo, em alternar de uma tarefa para 

outra, em controlar os impulsos, em planejar e executar uma tarefa cronologicamente, 

pela impaciência e labilidade emocional (Pereira, 2010). 

De acordo com Jacobson, Delis, Bondi e Salmon (2002), o declínio executivo 

pode anteceder o início de uma demência em sete a dez anos. Dessa forma, a avaliação 

das funções executivas é fundamental no diagnóstico diferencial entre demências e 

envelhecimento normal, tornando relevante sua investigação. 

Fazer a diferenciação entre as alterações normais e as que sugerem um processo 

demencial não é uma tarefa fácil. Nesse sentido, Cunha (2000) afirma que essa 

diferenciação é complicada por vários motivos:  

Os distúrbios cognitivos dos estádios iniciais da demência (...) são 

superponíveis aos da senescência normal ou aos da depressão; frequentemente, 

os idosos apresentam condições que interferem na cognição, dentre estas, 

destacam-se causas psiquiátricas, principalmente, depressão, isolamento social, 

doenças médicas, déficits sensoriais e polifarmácia. (p. 178). 

 Essas superposições das condições características do envelhecimento com 

aquelas que indicam o aparecimento de distúrbios precisam ser investigadas e 

diferenciadas, evitando assim que algum processo patológico se agrave mais por falta da 

intervenção necessária. 

Em diversos estudos pôde-se verificar a forte relação entre saúde física e a 

manutenção da cognição saudável, sendo essa relação bidirecional, ou seja, doença pode 

causar declínio cognitivo e/ou declínio cognitivo predizer pior estado de saúde física 

(Hagberg, Alfredson, Poon & Homma, 2001). 

A manutenção da funcionalidade e independência nos idosos são os parâmetros 

mais utilizados para diferenciação entre as alterações ocasionadas pelo envelhecimento 

e as ocorridas no processo demencial. A integralidade do funcionamento executivo é 

vista como uma maneira do indivíduo idoso permanecer independente e produtivo, 

mesmo que perdas em outras funções executivas sejam constatadas (Lesak et al., 2004).  
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1.2 SONO 

 

O ser humano passa um terço de sua vida dormindo. Dormir constitui-se como 

uma das necessidades fisiológicas básicas e é uma ação de fundamental importância 

para uma boa saúde global (mental, emocional e física). O sono pode ser definido como 

um estado reversível (característica essa que o diferencia de estados como o coma, por 

exemplo) de alteração da consciência, podendo ser caracterizado por parâmetros 

comportamentais e fisiológicos (Tufik, Andersen & Pinto, 2008).  

Na análise comportamental de um indivíduo dormindo verifica-se relativa 

imobilidade, considerável redução na percepção do ambiente e na resposta a estímulos 

externos e em cada espécie se observa uma postura, um horário e uma duração 

específica (Buela, 1990). Em situações anormais/patológicas, outros comportamentos 

podem ocorrer durante o sono. Esses comportamentos podem incluir sonambulismo, 

falar enquanto dorme, ranger de dentes e outras atividades físicas (Iber, Ancoli-Israel & 

Quan, 2007). 

Na análise fisiológica nota-se que, diferentemente dos momentos de vigília, nos 

quais o eletroencefalograma (EEG) apresenta ondas de alta frequência e baixa 

amplitude, durante o sono o EEG apresenta ondas de baixa frequência e alta amplitude 

(Rechstchaffen & Kales, 1968). No entanto, é necessário aqui fazer uma diferenciação 

entre as fases do sono, visto que elas são fisiologicamente diferentes. 

O sono é definido como um ritmo que apresenta internamente divisão em dois 

estados diferentes com base em um conjunto de parâmetros fisiológicos, o que é 

conhecido como a arquitetura do sono. Esses dois estados, o movimento rápido dos 

olhos (REM) e não-REM (NREM), existem em praticamente todos os mamíferos e aves 

estudados. O estágio NREM é convencionalmente subdividido em quatro etapas: 

estágios 1, 2, 3 e 4; apesar de já haver na literatura uma tendência de mudar-se essa 

divisão para estágios 1, 2 e 3 (esse último abrangendo o “antigo” estágio 4) (Carskadon 

& Dement, 2011). O padrão de EEG no sono NREM é comumente descrito como 

sincrônico, com formas de ondas características, como as de Fuso, do complexo K e de 

baixa frequência e alta amplitude (ondas lentas). Além disso, a atividade mental é 

mínima ou fragmentada, a frequência cardíaca e respiratória, assim como a temperatura 

estão reduzidas (Baker, 1985; Tufik et al., 2008). 

O sono REM, pelo contrário, não é dividido em etapas, tem uma elevada 

ativação mental registrada no EEG, atonia muscular e episódios de movimentos 
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oculares rápidos (o que dá nome a etapa: REM – Rapid Eye Movement). Ademais, há 

contrações musculares, irregularidades nas funções cardiorrespiratórias e a regulação da 

temperatura é reduzida.  A elevada atividade mental no sono REM humano (registrada 

pelo aparecimento de ondas de alta frequência e baixa amplitude no EEG) é associado 

com a maior porcentagem de acontecimentos dos sonhos durante a noite. (Colten & 

Altevogt, 2006), sendo os sonhos também registrados, em menor quantidade, durante o 

NREM (Schredl, Brennecke & Reinhard, 2013). 

O sono começa no estágio NREM e progride através de estágios mais profundos 

(estágios 2, 3 e 4) antes do primeiro episódio de sono REM que ocorre cerca de 90 a 

100 minutos depois. Dessa forma, o sono NREM e o sono REM ocorrem de forma 

cíclica, com um período de aproximadamente 90 minutos (Carskadon & Dement, 2011). 

O sono possui dois sistemas reguladores: o sistema circadiano e o sistema 

homeostático. Apesar de serem processos separados é a interação entre eles que 

determina como o sono e a vigília serão distribuídos temporalmente e qual será a 

duração de cada um (Gillette & Abbott, 2005).  

O processo homeostático diz respeito à propensão ao sono, sendo determinado 

pela quantidade de vigília anterior, influenciando a intensidade e a quantidade de sono 

posterior. Dessa maneira, a necessidade de sono se acumula ao longo do dia, atingindo 

seu pico antes de dormir e se dissipando ao longo da noite. O sistema homeostático 

ajuda a explicar o fato de se verificar maior quantidade de sono de ondas lentas (sono 

profundo) no início da noite, fato que alguns autores entendem como indicativo de 

maior intensidade do sono devido à grande pressão homeostática acumulada nas horas 

de vigília anteriores (Borbély & Achermann, 1999; Colten & Altevogt, 2006; Roth & 

Roehrs, 2000; Williams, Hammack, Daly, Dement & Lubin, 1964).   

O sono também segue um padrão circadiano, que é o ritmo de seriação das 

atividades biológicas cíclicas de duração em torno de 24 horas. O sistema circadiano é 

responsável pela regulação de diversos ciclos do organismo, tais como: sono-vigília, 

temperatura corporal, ingestão de água e alimentos e a secreção hormonal (Martins, 

Mello & Tufik, 2001).  

Apesar de o controle circadiano ser feito por um sistema multioscilatório, sendo 

o oscilador principal o núcleo supraquiasmático do hipotálamo (NSQ), ele também está 

sujeito à influência de aspectos ambientais (luz, barulhos, temperatura etc.) e sociais 

(rotina, compromisso, hábitos de sono etc.). O principal sincronizador ambiental dos 
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ritmos biológicos é o ciclo claro-escuro. Na presença da luz mudanças na fase do 

relógio circadiano acontecem. (Geib et al., 2003). 

A informação acerca se é claro ou escuro é enviada, via trato retino-

hipotalâmico, da retina (receptor único da informação) para o NSQ, da onde sai 

informações para a glândula pineal, reguladora da liberação de melatonina (responsável 

pela sincronização no marcador circadiano, que é secretada no início do sono, 

principalmente em ambientes com baixa luminosidade e suprimida na presença da luz) 

(Weinert, 2000).  

Pode-se caracterizar o sono também pela preferência biológica do indivíduo 

(cronotipo) com relação à hora de dormir (repouso) e a de realizar tarefas acadêmicas e 

de trabalho (atividade), podendo ser classificados em matutinos (preferência natural por 

acordar e dormir mais cedo, com melhor desempenho e estado de alerta nas primeiras 

horas do dia), vespertinos (preferência por dormir e acordar em horários mais tardes, 

estando aptos para o trabalho e com bom nível de alerta após o meio dia) e 

intermediários (que conseguem se adaptar tanto a horários matutinos quanto verpertinos 

sem prejuízos em seus desempenhos) (Wittmann, Dinich, Merrow & Roenneberg, 

2006). Além da matutinidade e vespertinidade, devem-se levar em conta as diferenças 

individuais quanto à duração do sono, existindo os pequenos dormidores e os grandes 

dormidores. Sendo aqueles os indivíduos que precisam de, no máximo, 6h30 de sono, e 

esses os que necessitam de, no mínimo, 8h30 de sono. Os dois tipos (pequenos e 

grandes dormidores) podem combinar-se de diversas maneiras com os cronotipos 

(Horne & Ostberg, 1976). 

Por fim, outra característica do sono são as mudanças nele ocorridas ao longo do 

desenvolvimento humano: os recém-nascidos dormem cerca de 16 horas por dia 

(podendo variar um pouco de indivíduo para indivíduo). A maioria dos bebês acorda-se 

a cada 2 ou 3 horas, durante o dia ou à noite. Breves períodos de sono alternam-se com 

períodos mais curtos de consciência, dedicados principalmente à alimentação. Com o 

avançar da idade, o sono da criança deixa de ser polifásico (pequenos episódios de sono 

e vigília alternados) e vai se tornando bifásico (com apenas duas fases, uma de sono e 

outra de vigília), aproximando assim progressivamente do modelo monofásico que se 

tem na idade adulta (Adair & Bauchner, 1993; Roffwarg, Muzio & Dement, 1966). Na 

adolescência a necessidade de quantidade de horas por noite é mantida (cerca de 9 

horas). No entanto, verifica-se uma tendência a vespertinidade, na qual o adolescente 

tende a querer dormir mais tarde e acordar também mais tarde (Carskadon, Vieira & 
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Acebo, 1993; Mercer, Merritt & Cowell, 1998). Os adultos dormem em média 8 horas 

de sono alternadas com um período de aproximadamente 16 horas de vigília (Tufik et 

al, 2008). No envelhecimento muitas mudanças ocorrem, o que veremos com mais 

detalhes na seção seguinte. 

 

1.2.1 Sono no envelhecimento 

 

No envelhecimento ocorrem mudanças no padrão do ciclo sono-vigília, em 

quantidade e qualidade, afetando mais da metade dos adultos acima de 60 anos de idade 

que vivem em casa e 70% dos institucionalizados (Geib et al., 2003). 

 Almondes (2013), ao discutir as alterações do sono no envelhecimento saudável, 

chama a atenção para a importância da distinção entre "distúrbios de sono" (que 

pressupõem adoecimento prejudicando a qualidade de vida) e "alterações do sono" 

(mudanças no padrão do ciclo sono/vigília características dessa fase do 

desenvolvimento sem implicar em prejuízos na qualidade de vida do idoso). Esse 

trabalho irá focar nas alterações do sono ocorridas no processo de envelhecimento 

normal. 

Estudos mostram que idosos saudáveis se queixam de hipersonia (sonolência 

excessiva durante o dia) e/ou insônia (dificuldade para iniciar ou manter o sono), 

relatam maior latência do sono (tempo decorrido entre o deitar e o adormecer), redução 

da duração total de horas dormindo e mais despertares noturnos. Essas queixas podem 

estar relacionadas às mudanças fisiológicas específicas do processo de envelhecimento 

ou às doenças que podem causar distúrbios secundários de sono, como depressão, 

ansiedade e doenças que causam incômodo físico. Há ainda questões ambientais, tais 

como as condições do espaço onde o idoso dorme (temperatura, luminosidade, 

conforto), que podem influenciar na sua qualidade do sono. (Ancoli-Israel, Poceta, 

Stepnowsky, Martin & Gehrman, 1997; Floyd, 2002; Tankova & Buela-Casal, 1996). 

Câmara e Câmara (2011) trazem como sendo os principais fatores que 

prejudicam a qualidade do sono de pessoas mais velhas: a diminuição da capacidade de 

dormir (que acontece com a idade), o aumento dos problemas respiratórios durante o 

sono, o aumento das atividades mioclônicas noturnas, o avanço de fase do sono 

(tornando o adormecer e despertar cada vez mais cedo), o aparecimento de problemas 

neuropsiquiátricos (depressão, demência, etc), dor e limitações ligadas à capacidade de 

se movimentar (o que resulta em maior tempo no leito, ocasionando alterações do ritmo 
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sono/vigília), hábitos de sono inadequados, refluxos gastresofágicos, causas iatrogênicas 

e causas ambientais adversas. 

Como uma das principais alterações que ocorre na qualidade do sono de idosos 

saudáveis está a mudança na distribuição do sono ao longo do dia, isto é, pessoas acima 

de 60 anos tem uma tendência maior a tirar cochilos e sonecas durante o dia, 

diminuindo assim a quantidade de horas do sono noturno (Almondes, 2013; Ancoli-

Israel, Ayalon & Salzman, 2008; Floyd, 2002). Dessa forma, o sono do idoso deixa de 

ser semelhante ao do adulto (monofásico) e tende a parecer mais com o sono de recém-

nascidos (polifásico). Além disso, pesquisas mostram que os idosos passam a iniciar o 

sono cada vez mais cedo, tendo muitos despertares durante a noite, mas permanecendo 

na cama, o que pode justificar o aumento da latência do início do sono (Ayalon & 

Ancoli-Israel, 2006; Roepke & Ancoli-Israel, 2010). 

Muitas dessas alterações são partes de um processo gradual, em vez de 

acontecimentos abruptos. Grande parte dessas modificações ocorre pela deterioração do 

NSQ, que perde a capacidade de responder as informações que chegam até ele. Assim 

sendo, essas alterações podem ser explicadas por mudanças que ocorrem nos sistemas 

reguladores do sono (circadiano e homeostático), como também na arquitetura do sono 

(Ayalon & Ancoli-Israel, 2006), como será melhor descrito abaixo. 

Em relação à arquitetura do sono, há uma diminuição do sono de ondas lentas 

(sono profundo), do sono REM e da eficiência do sono, visto que o idoso passa a ficar 

mais tempo deitado na cama sem estar efetivamente dormindo. Em contrapartida, há um 

aumento do sono do estágio 1 (sono leve) (Kryger, Monjan, Bliwise & Ancoli-Israel, 

2004; Tufik et al., 2008). Estudos comparando o sono de idosos com o de adultos mais 

jovens revelaram que os idosos passam menos tempo nos estágios mais profundos do 

sono (N3 ou sono de ondas lentas) (Roepke & Ancoli-Israel, 2010) (Figura 1.2.1.1). 
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Figura 1 Histograma de uma noite de sono de uma criança, adulto jovem e de um idoso, 

respectivamente. 

 

Fonte: Kales & Kales (1974). 

 

 

Mudanças circadianas também ocorrem com o avançar da idade. Os níveis de 

melatonina (hormônio secretado pela glândula pineal e sinalizador endógeno do escuro 

para o núcleo supraquiasmático (NSQ)) são reduzidos à noite; há um enfraquecimento 

da amplitude do ritmo (sono-vigília, da temperatura do corpo, da melatonina); o cortisol 

sofre aumento mesmo no seu nível mínimo da variação circadiana; há uma diminuição 

do sono relacionada com a liberação do hormônio de crescimento; ocorre avanço de 

fase do ritmo circadiano (de deitar cedo e hora de despertar, o ritmo de temperatura 

avançado); e redução da sensibilidade à luz da retina (Ayalon & Ancoli-Israel, 2006). 

Aliado a esses problemas relacionados à sincronização interna (alterações 

anatômicas e fisiológicas), há também a perda ou diminuição dos sincronizadores 

sociais (horários de trabalhos, compromissos sociais), visto que é na terceira idade que 

as pessoas se aposentam, passam a ficar mais em casa, etc. Dessa forma, os idosos 

ficam mais sujeitos a sofrerem a desorganização temporal do ciclo sono/vigília 
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(Almondes, 2013). O fato de idosos terem comumente algumas condições médicas e/ou 

psiquiátricas específicas e fazerem uso de diversas medicações é visto como outros 

possíveis fatores capazes de influenciar e predispor o surgimento dos distúrbios de sono 

na idade avançada (Roepke & Ancoli-Israel, 2010). 

 

1.3 RELAÇÃO ENTRE SONO E FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

Situações de privação de sono são estudadas como responsáveis por prejuízos 

cognitivos, em especial de funções executivas, como atenção seletiva e memória de 

trabalho. Dummer e Dinges (2005) em revisão acerca das consequências 

neurocognitivas da privação de sono trazem trabalhos que mostram situações de mais de 

15 horas de privação total de sono, nas quais são verificados prejuízos na ativação dos 

lobos parientais e frontais (responsáveis pela atenção seletiva e memória de trabalho). 

Após 24 horas de privação total de sono, tarefas de atenção passam a demandar mais 

ativação do tálamo. E após 35 horas de privação, tarefas de memória de trabalho (que 

normalmente ativa o lobo temporal) resultam em decréscimo da ativação do lobo 

temporal e aumento da ativação do lobo pariental. Isso sugere um possível mecanismo 

compensatório utilizando o sistema cortical posterior em situações de privação de sono. 

Os trabalhos de Harrison & Horne (1998, 2000) e Horne (1993) trazem um 

modelo que propõe que a perda de sono afeta o funcionamento do lobo frontal, e, 

consequentemente, as funções executivas. Tal modelo propõe que o córtex pré-frontal 

funciona de forma mais intensa do que a maioria das outras regiões corticais durante a 

vigília e por isso necessita das horas de sono para a sua recuperação (Harrison e Horne, 

2000; Werth, Achermann & Borbély, 1997). Em situações de privação de sono, apesar 

de existir uma tentativa compensatória das demais regiões corticais (Drummond, 

Brown, Salamat & Gillin, 2004; Gosselin, DeKoninck & Campbell, 2005; Strangman, 

Thompson, Strauss, Marshburn & Sutton, 2005), as pesquisas sinalizam existir uma 

vulnerabilidade do córtex pré-frontal ao sono insuficiente (Horne, 2012). 

Muitos estudos vêm investigando as consequências de prejuízos no sono e 

relacionando isso com a ativação das áreas pré-frontais e o desempenho em testes de 

cunho executivo (Fluência Verbal, Torre de Londres, Teste de Trilhas e WCST) com o 

objetivo de testar o modelo supracitado. Os resultados apontam para o fato de áreas pré-

frontais serem mais vulneráveis à perda de sono e relatam prejuízos no desempenho dos 



31 

 

 

 

participantes nos testes, indicando que a perda de sono pode afetar as funções 

executivas (Drummond, Brown, Gillin, Stricker, Wong, 2000; Parkin, Walter, Hunkin, 

1995; Plessow, Kiesel & Kirschbaum, 2012; Starcke & Brand, 2012; Thomas, Sing & 

Belenky, 2000; Wimmer, Hoffman, Bonato, Moffitt, 1992). 

Como exposto, muitos são os estudos que confirmam os prejuízos, no entanto, 

esse ainda é um campo a se explorar, visto que há estudos controversos, no qual déficits 

não foram achados após períodos de privação de sono (Binks, Eaters & Hurry, 1999). A 

explicação para essas contradições podem estar nas diferenças metodológicas adotadas 

em cada estudo (diferentes testes, diferentes protocolos de privação de sono) (Jones e 

Harrison, 2001). 

Dessa forma, diversos domínios (flexibilidade mental, atenção dividida, 

memória de trabalho, inibição, fluência verbal, resolução de problemas, pensamento 

criativo e a capacidade de planejamento) vêm sendo investigados na tentativa de trazer 

mais luz a essa questão. Waters e Bucks (2011) fizeram uma vasta revisão acerca dos 

estudos sobre a relação do sono e desempenho executivo em adultos saudáveis, 

formulando assim um apanhado das consequências da falta de sono na cognição, na qual 

eram mostrados os impactos causados nas funções executivas devido à má qualidade de 

sono. Seguem os domínios revisados por esses autores e a forma como cada um é 

afetado pelo o sono deficiente. 

Em relação à atenção dividida, uma meta-análise recente que compreende 70 

estudos trouxe que essa função pode ser menos afetada pela perda de sono, quando 

comparada com atenção simples (Lim & Dinges, 2010), contudo, os resultados apontam 

para um desempenho reduzido durante tarefas de atenção dividida. No entanto esses 

resultados foram vistos pelos autores como frágeis, visto que eles eram muito 

vulneráveis a complexidade da tarefa e aos dados sócios demográficos da amostra, que 

foi bastante diversificada. 

No que se refere à memória de trabalho os resultados apontam para a 

necessidade de se considerar a complexidade da tarefa ao medir tal domínio, visto que 

tarefas simples são mais fundamentalmente dependentes da atenção, e tarefas mais 

complexas das funções executivas. Estudos utilizando tarefas simples de memória de 

trabalho têm relatado diminuição no tempo de resposta e, em menor escala, precisão de 

resposta reduzida, após privação de sono. (Bartel, Offermeier, Smith & Becker, 2004; 

Choo, Lee, Venkatraman, Sheu & Chee 2005; Frey, Badia & Wright, 2004; Pilcher et 

al., 2007; Polzella, 1975). 
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Em relação ao controle inibitório, a inibição comportamental sofre impactos da 

privação do sono, o que pode ser visto na tarefa Go/No-Go, na qual erros de omissão e 

comissão aumentam com o número de horas acordado e diminuem após uma noite de 

sono regular (Drummond, Paulus & Tapert, 2006; Harrison, Jones, & Waterhouse, 

2007). No teste de Stroop foram relatados achados negativos referentes à inibição 

cognitiva em sujeitos privados de sono, sugerindo também que a falta de sono adequado 

prejudica a capacidade do sujeito de inibir ações inadequadas (Binks, Waters & Hurry, 

1999; Sagaspe et al., 2006). 

Os estudos acerca da fluência verbal são um tanto contraditórios, visto que 

achados de pesquisas mais antigas não são replicados em estudos mais recente e a razão 

para tal divergência ainda é desconhecida, pois as características demográficas das 

amostras são semelhantes. Os achados apontavam para déficits na fluência verbal após 

perda de sono, com relatos de poucas palavras e perseveração de respostas incorretas, 

em tarefas de semântica e de fluência fonêmica (Harrison & Horne, 1997, 1998; Horne, 

1988; Patrick & Gilbert, 1896;). 

No tangente a resolução de problemas, pensamento criativo e planejamento, 

verificou-se, através da Torre de Londres, um aumento no número de movimentos para 

completar a tarefa, além de tempos de respostas mais longos em indivíduos com perda 

de sono (Killgore et al., 2008). Conway e Smith (1994) investigaram em seu estudo as 

consequências de diferentes tipos de privações de sono utilizando o teste de Torre de 

Hanói (utilizado para avaliar procedimentos cognitivos relacionados à função executiva 

de planejamento). Os resultados mostraram que o bom desempenho nesse teste foi 

prejudicado em sujeitos com privação total de sono ou naqueles que passaram por 

privação seletiva de sono REM durante a primeira noite de sono pós-treinamento. Em 

contrapartida, os sujeitos que foram submetidos à privação seletiva do sono nREM não 

tiveram o desempenho prejudicado, indicando que os períodos de sono REM são 

especialmente importantes para a consolidação de habilidades cognitivas, envolvendo 

planejamento. 

Dessa forma, chega-se a conclusão de que há evidências de que a perda de sono 

conduz a déficits em testes de funções executivas mesmo em adultos saudáveis, embora 

a complexidade da tarefa e outras variáveis (precisão, velocidade de resposta, 

perseveração), pareçam desempenhar um papel importante nos resultados (Waters e 

Bucks, 2011). 
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No entanto, apesar se falar amplamente na literatura que privação de sono causa 

prejuízos nas funções executivas como um todo, alguns autores defendem que muitos 

desses prejuízos devem ser explicados por vulnerabilidade nas áreas atencionais causada 

pela privação de sono (Lim & Dinges, 2008; Tucker, Whitney, Belenky, Hinson & Van 

Dongen, 2010). Esses pesquisadores defendem a teoria da instabilidade do estado (State 

Instability Theory), na qual a privação do sono induz déficits de desempenho, 

especialmente porque ela prejudica a atenção, um pré-requisito para muitos outros 

processos cognitivos.  

 

1.3.1 Relação entre a qualidade do sono e o funcionamento executivo no idoso 

 

Muitos são os estudos descritos na literatura que abordam a relação entre as 

alterações do sono no envelhecimento e as consequências para a cognição dos idosos. 

Eles apontam que o sono influencia processos cognitivos como a consolidação da 

memória, resolução de problemas e habilidades musicais (Bastien et al., 2003; Born e 

Wagner, 2004; Cohen-Zion et al., 2004; Gildner, Liebert, Kowal, Chatterji & 

Snodgrass, 2014; Harvey, Tang, Browning, 2005; Hornung, Danker-Hopfe & Heuser, 

2005). No entanto, a maior parte deles foca seus objetivos de estudos na relação entre 

memória e aprendizagem com as fases e estágios do sono, sendo poucos os estudos que 

abordam a relação entre sono e funções executivas (Oliveira, 2006).  

Partindo da ideia de que as capacidades perceptuais são referidas como 

associadas ao sono REM, e no envelhecimento, devido a mudanças comportamentais e 

fisiológicas ocorridas, há uma diminuição desse estágio do sono, pode-se então 

pressupor que as mudanças no sono do idoso estão intrinsecamente relacionadas com os 

déficits perceptuais, atencionais e, em consequência, de aprendizagem, de memória e 

das funções executivas. Dessa forma, pode-se pressupor que as mudanças nas 

quantidades dos estágios e fases do sono na velhice estão associadas às alterações e 

diferenças que existem entre algumas funções cognitivas, sendo umas mais preservadas 

do que outras.  

Sutter, Zöllig, Allemand e Martin (2012) ao investigarem a relação entre 

qualidade do sono e desempenho cognitivo em idosos saudáveis, verificaram que a 

qualidade do sono (analisada de forma subjetiva através de auto relato) era 

seletivamente relacionada com o desempenho cognitivo dos mesmos. Os resultados 

apontaram para prejuízos em funções superiores de ordem executiva, em especial a 



34 

 

 

 

velocidade de processamento, em idosos com pior qualidade de sono. No entanto, ao 

analisar capacidades básicas da velocidade de processamento de forma separada, não foi 

encontrada associação significativa com a qualidade do sono. Além disso, esse estudo 

também não encontrou a associação com o controle inibitório e a memória episódica. 

Nebes, Buysse, Halligan, Houck e Monk (2009) fizeram um trabalho parecido e 

obtiveram resultados semelhantes ao não verificarem relação entre qualidade de sono 

ruim e problemas no controle inibitório de idosos saudáveis. Também não encontraram 

evidências de piora na memória verbal imediata e tardia. Nesse estudo os pesquisadores 

encontraram diferenças significativas no que se referiu a análise da memória de trabalho 

e da inteligência fluida de idosos com pior qualidade de sono. No tocante as funções 

executivas, foram apuradas evidências de diferenças entre "bons" e "maus" dormidores, 

sendo esses últimos prejudicados nas funções de flexibilidade mental, raciocínio 

abstrato e memória de trabalho. 

Zimmerman, Bigal, Katz, Brickman e Lipton (2012) trazem em seu estudo que 

os domínios neuropsicológicos mais afetados pela má qualidade do sono, em idosos não 

demenciados, incluem atenção, função executiva e de memória, embora a memória de 

trabalho, a habilidade visuo-espacial, e a estimativa de tempo também demonstraram 

associações significativas.  

Alguns estudos encontraram relação entre latência (dificuldade de iniciar o sono) 

e eficiência do sono (porcentagem de tempo despendido na cama, no qual o indivíduo 

está efetivamente dormindo) com o desempenho cognitivo de idosos saudáveis, mas não 

foi verificada a mesma correlação com a variável duração total do sono (Blackwell et al. 

2006; Hart, Morin & Best,1995; Nebes et al. 2009; Schmutte et al. 2007). 

 

1.4 POSSÍVEIS INTERVENÇÕES 

 

1.4.1 Treino cognitivo 

 

As capacidades físicas e mentais podem ser estimuladas, mantidas e, até mesmo, 

restauradas, especialmente quando o seu declínio foi causado por fatores externos, como 

a falta de atividade ou o predomínio, no cotidiano, de atividades pouco desafiadoras à 

mente e ao corpo (Rowe & Kahn, 1998). Essa visão corrobora com a ideia apresentada 
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pela teoria do "desuso", a qual defende que devido à diminuição na quantidade de 

atividades que os idosos executam, ocorre uma atrofia do processamento e das 

habilidades cognitivas dos mesmos (Salthouse & Ferrer-Caja, 2003). 

Essa ideia se aproxima da proposta por Stern (2002), que defende a hipótese de 

reserva cognitiva, pela qual se entende como a quantidade de dano cerebral que pode 

ocorrer antes do comprometimento cognitivo ser evidente. Dessa maneira, é proposta a 

existência de um limiar que quando atingido inevitavelmente leva ao comprometimento 

cognitivo clinicamente relevante. Contribuindo nessa discussão, Hultsch, Hertzog, 

Small e Dixon (1999) afirmam que se, no processo de envelhecimento, o desuso das 

habilidades cognitivas geram prejuízos no seu desempenho, o contrário também pode 

ser verdadeiro. Ou seja, a estimulação e prática dessas habilidades devem, no mínimo, 

ser capaz de mantê-las e/ou restaurá-las. 

Nesse sentido, o treino cognitivo (TC) vem sendo estudado como uma possível 

estratégia com grande potencial de melhorar ou manter o funcionamento cognitivo em 

idosos. O treino cognitivo é muitas vezes visto como sinônimo da reabilitação cognitiva 

(RC). No entanto, Clare e Woods (2003) os diferenciam da seguinte maneira: o objetivo 

da RC é acarretar uma melhora funcional na vida diária do sujeito, enquanto que o TC 

tem sua ênfase na melhoria do desempenho de uma tarefa e/ou função cognitiva 

específica. 

Dessa maneira, os treinos cognitivos são utilizados quando se busca desenvolver 

as habilidades cognitivas, como também prevenir futuros déficits cognitivos (Acevedo 

& Loewenstein, 2008; Greenwood & Parasuraman, 2010), tendo assim um grande 

caráter preventivo na manutenção da saúde de idosos que não estão com perdas severas. 

Além disso, eles também são associados, secundariamente, à diminuição da perturbação 

depressiva, à melhora na autonomia dos idosos e à proteção contra o aparecimento de 

demência (Apóstolo et al., 2011). 

A literatura acerca de treinos cognitivos, em especial sobre memória é vasta no 

âmbito nacional (Carvalho, Neri & Yassuda, 2010; Lima-Silva & Yassuda, 2012; 

Olchik et al., 2012; Silva et al., 2011; Yassuda, Batistone, Fortes & Neri, 2006) e 

internacional (Ball et al., 2002; Langbaum, Rebok, Bandeen-Roche& Carlson, 2009; 

Lustig, Shah, Seider, & Reuter-Lorenz, 2009; Kwok et al., 2013; Singer, Lindenberger, 

& Baltes, 2003;  Verhaeghen  &  Marcoen, 1996).  

Principalmente no âmbito nacional, a maioria das pesquisas sobre treinos 

cognitivos são sobre memória (Salmazo-Silva & Yassuda, 2009). No entanto, alguns 
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pesquisadores já começaram a investigar os efeitos do treino no funcionamento 

executivo de idosos brasileiros. Um desses trabalhos é o de Lira, Rugene e Mello (2011) 

que fizeram um estudo longitudinal, no qual foram avaliados 32 idosos escolarizados, 

divididos em dois grupos (controle e experimental) e avaliados através da CERAD, do 

teste do relógio e de um check-list de queixas cognitivas. Foi observado que os idosos 

participantes do grupo de treino apresentaram melhor desempenho na reavaliação em 

testes de memória semântica, linguagem e funções executivas, melhora essa não 

observada no grupo controle. 

Pode-se citar também o trabalho de Irigaray, Schneider e Gomes. (2011) que 

objetivou verificar os efeitos de doze sessões de treino de memória, atenção e funções 

executivas em 76 idosos saudáveis, divididos igualmente em grupo experimental e 

controle e avaliados previamente pelo MEEM, NEUPSILIN e WCST. Os pesquisadores 

constataram aumento significativo no desempenho de idosos do grupo experimental, no 

pós-teste, ao medir funções executivas, indicando que o treino ocasionou efeitos 

positivos sobres essas funções, que são extremamente sensíveis aos efeitos do processo 

de envelhecimento. 

Observa-se também que os trabalhos que visam o treino das funções executivas, 

muitas vezes focam na habilidade da memória operacional (MO). Como exemplo disso, 

a nível nacional, pode-se citar e estudo de Neto et al., 2013, que realizaram doze sessões 

semanais de treino de MO, com onze idosos saudáveis, obtendo melhora significativa 

em atenção concentrada, aprendizagem, memória de curto prazo e episódica e 

revelando, assim, o efeito de transferência promovido pela memória de trabalho, 

principalmente na memória episódica. 

A nível internacional pode-se expor o trabalho de Borella, Carretti, Zanoni, 

Zavagnin & De Beni (2013), que realizaram um treino de memória operacional em 36 

idosos acima de 75 anos (divididos em grupo experimental e controle), objetivando 

observar os possíveis efeitos de transferências para outras habilidades, como também a 

manutenção dos ganhos adquiridos após um intervalo de oito meses. Os pesquisadores 

observaram que o GE obteve melhoras, e manutenção dela após os 8 meses, na 

habilidade  da memória operacional, como também nos mecanismos de inibição, 

comprovando assim a hipótese da existência de efeitos de transferência e a possibilidade 

de plasticidade cognitiva em idosos de idade avançada. 

Outras pesquisas foram feitas fora do Brasil que investigaram o uso de treino 

cognitivo para as funções executivas em idosos. Pode-se citar a pesquisa de Levine et al. 



37 

 

 

 

(2007), que buscou trabalhar déficits da vida cotidiana, ocasionados por disfunções 

executivas, através de uma intervenção que simulava tarefas da vida real e objetivava 

treinar os idosos para lidar com as mesmas. Participaram da pesquisa 49 idosos, 

divididos em grupo controle (que logo receberam o treinamento) e grupo de espera (que 

só o recebeu após a reavaliação). O treino foi realizado em quatro sessões, as quais 

sempre eram iniciadas com o relato dos idosos acerca de alguma dificuldade cotidiana, e 

acerca dessas dificuldades os pesquisadores ensinavam estratégias cognitivas. Os 

resultados demonstraram aumento significativo no desempenho de idosos nessas tarefas 

e diminuição dos erros executivos. 

Nos estudos com treinos cognitivos algumas limitações são frequentes e 

repetitivas. A maioria deles aponta como limitação a pequena amostra e o limitado 

número de sessões, tendo em vista a dificuldade de recrutar e treinar idosos do início ao 

fim, visto que muitos não concluem o processo. Além disso, os pesquisadores também 

relatam a dificuldade de generalização dos ganhos nos treinos para as tarefas do dia-a-

dia dos idosos. Também é muito relatada a necessidade de tentar mensurar os ganhos 

em longo prazo, isto é, verificar se há manutenção dos benefícios adquiridos com o 

treino, como também verificar se houve transferência dos ganhos para outras funções 

cognitivas que não estavam sendo treinadas. Por fim, a escolaridade vem sendo 

destacada como de grande influência nos trabalhos de treinos cognitivos, chamando 

atenção para a importância de controlar bem essa variável (Carvalho et al., 2010; 

Irigaray et al., 2011; Lima-Silva & Yassuda, 2012; Silva et al., 2011; Teixeira-Fabrício 

et a., 2012; Yassuda et al., 2006). 

Além da metodologia tradicional do treino cognitivo feito em sessões 

presenciais, realizados em sua maior parte em grupos, surgiram muitos trabalhos 

utilizando o treino cognitivo computadorizado, podendo ser através de programas de 

computador ou de vídeogames (McAvinue et al., 2013; O’Brien et al., 2013; Shatil, 

Mikulecka, Bellotti & Bures, 2014; Stern et al., 2011). Nouchi et al. (2012), 

investigaram a eficácia de jogos de videogames em 32 idosos voluntários. Na pesquisa 

os participantes recebiam os jogos em casa e deveriam jogar em torno de 15 minutos 

por dia, pelo menos cinco vezes por semana, durante 4 meses. Eles foram avaliados 

antes e após o período de treino. Os resultados apontaram para melhora tanto das 

funções executivas quanto da velocidade de processamento. 

No entanto, a eficácia dos treinos cognitivos computadorizados ainda não é 

consenso na literatura. Em uma recente meta-análise realizada por Lampit, Hallock & 



38 

 

 

 

Valenzuela (2014), os autores concluíram que os benefícios dos programas de treinos 

cognitivos computadorizados ainda são modestos. Além disso, afirmaram que a eficácia 

dos treinos varia muito dependendo do desenho de pesquisa escolhido e dos domínios 

cognitivos treinados. De maneira geral, os autores encontraram, após análise dos 52 

trabalhos revisados na meta-análise, que treinos realizados em casa sem supervisão e 

treinamentos que ultrapassem a frequência de três vezes por semana vêm se mostrando 

ineficazes. No tocante aos domínios treinados, os autores concluíram que treinos 

computadorizados de memória verbal e funções executivas vêm se mostrando 

ineficientes e sugerem o desenvolvimento de novas tecnologias ou intervenções 

combinadas para treinamento dessas habilidades. 

Por fim, mais recentemente os treinos cognitivos começaram a ser usados por 

alguns pesquisadores para investigar a sua eficiência para além das melhoras cognitivas, 

visando à melhora da qualidade de sono dos idosos. Haimov e Shatil (2013) recrutaram 

51 idosos insones e realizaram um estudo utilizando um treino cognitivo 

computadorizado (CogniFit®), de oito semanas de duração, com três treinos por 

semana, totalizando 24 sessões. Os resultados indicaram que os idosos obtiveram 

melhora tanto na qualidade do sono (em especial, a latência de início e a eficiência do 

sono), como também no desempenho cognitivo de funções como memória de trabalho, 

memória visual, memória geral, evitar distrações e nomeação. 

 

 

1.4.2 Higiene do sono 

 

Considerando o impacto que os distúrbios de sono podem ter na saúde, é 

fundamental atentar para a qualidade de sono dos idosos e desenvolver estratégias que 

minimizem ou eliminem as consequências deles. Nesse cenário surge a higiene do sono 

como estratégia que vem sendo usada na busca de melhorar a qualidade do sono de 

idosos.  

O termo higiene do sono foi primeiro utilizado pelo médico Peter Hauri, em suas 

recomendações para pacientes que sofriam de insônia (Stepanski & Wyatt, 2003). Ela é 

uma técnica que diz respeito ao estabelecimento e manutenção de condições apropriadas 

a um sono saudável e efetivo. Ela envolve três fatores fundamentais: ambiente (que 

deve ser escuro, silencioso e com temperatura adequada), horários (que devem ser 

consistentes e regulares) e atividades prévias ao sono (exemplo: banho, escovar dentes, 
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ir ao banheiro, música calma ou histórias suaves, etc.) (Nunes, 2002). Dessa forma, ela é 

definida como um conjunto de recomendações comportamentais e ambientais 

destinadas a promover o sono saudável (Irish, Kline, Gunn, Buysse, & Hall, 2014). 

Alguns estudos, que usaram a higiene do sono como estratégia interventiva, 

demonstraram quais podem ser os benefícios, apesar de trazerem resultados frágeis e 

contraditórios. Hoch et al. (2001) fizeram um estudo comparativo do uso da higiene do 

sono e da técnica de restrição do sono como estratégias interventivas para idosos. Esses 

pesquisadores recrutaram 21 idosos saudáveis e o dividiram em dois grupos 

experimentais (um submetido à educação da higiene do sono e outro a técnica da 

restrição do sono), por um período de um ano. Os achados foram modestos e apontaram 

para melhorias na eficiência do sono, em especial para o grupo submetido à técnica de 

restrição, e a higiene do sono foi relacionada com mais relatos de bem-estar durante o 

dia, principalmente no início do tratamento. 

Bahia, Soares e Winck (2006) realizaram uma pesquisa que pretendia analisar os 

benefícios da transmissão das regras de higiene do sono para pacientes com apnéia 

obstrutiva do sono. Esses autores obtiveram resultados modestos, visto que não houve 

diferenças significativas na adoção das regras de higiene do sono entre os dois 

momentos (pré e pós-teste), porém, globalmente, os doentes consideraram que as 

instruções da higiene do sono contribuíram ligeiramente para a melhoria das suas 

queixas. 

A eficácia da higiene do sono vem sendo questionada enquanto estratégia 

utilizada de forma isolada. Na literatura hoje se discute o paradoxo de que, partindo da 

ideia de que cada componente da higiene do sono está comprovadamente relacionado ao 

sono, porque o conjunto deles não consegue prover a melhora esperada na qualidade do 

sono de idosos? (Irish et al., 2014). 

Uma possível explicação pode ser a baixa adesão dos idosos às instruções 

passadas pelos pesquisadores, que apontam isso como uma variável importantíssima nos 

resultados obtidos em estudos que usam a higiene do sono como estratégia interventiva. 

Nesse sentido, Machado e Andrade (2008) defendem que é preciso estudar as melhores 

formas de motivar a participação dos idosos nas pesquisas com higiene do sono, visto 

que ela é uma técnica que exige muita disciplina do participante. 

Por fim, alguns pesquisadores defendem que a higiene do sono deve ser utilizada 

de forma associada à outra intervenção (terapia cognitiva, restrição do sono, 

administração de fármacos, etc), visto que as evidências não dão suporte para o seu uso 

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Carolyn+C.+Hoch&sortspec=date&submit=Submit
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isolado na melhora da qualidade do sono (Irish et al., 2014; Rodriguez, Dzierzewski & 

Alessi, 2015).  Dessa forma, a higiene do sono hoje é vista como necessária, mas não 

suficiente para promover melhoras significativas na qualidade do sono (Morin, et al., 

1999). 

Devido a isso, alguns pesquisadores já começam a propor trabalhos interventivos 

que associam a higiene do sono a outras intervenções. O trabalho de Sun, Kang, Wang 

& Zeng (2013) objetivou verificar os efeitos da associação de um treino de auto 

relaxamento com meditação embasada nos princípios da higiene do sono sobre a 

qualidade do sono e a cognição. O estudo foi realizado na China, com 80 idosos 

divididos entre grupo experimental (que recebiam ambas as intervenções) e o controle 

(que só tiveram contato com a educação da higiene do sono). Os idosos foram avaliados 

antes das intervenções e três, seis e doze meses após a mesma. Os resultados mostraram 

melhoras no grupo experimental nos escores da qualidade do sono (medida através do 

IQSP) e também em alguns subtipos da memória (medida através da Wechsler Memory 

Scale Chinese Revised). No entanto, não foram notadas melhoras nos escores de 

sonolência excessiva diurna (mensurada através da Escala de Sonolência de Epworth) e 

nem nos escores do Mini-Mental. 

Outras pesquisas já começaram a associar a higiene do sono a treinamentos 

cognitivos visando, além da melhora no sono, diminuir os impactos dos déficits 

cognitivos. Machado e Andrade (2008) ofereceram uma intervenção que combinava 

atividade física e cognitiva com educação baseada na higiene do sono. O trabalho foi 

realizado com cinco idosos institucionalizados e pretendia verificar a influência dessas 

intervenções na rotina dos participantes. Como resultado eles obtiveram a redução da 

quantidade e duração dos cochilos diurnos, que prejudicavam a eficiência do sono 

noturno dos idosos. As intervenções cognitivas e físicas resultaram no aumento das 

atividades sociais e físicas no período das 15h às 19h. No entanto, não foi observada 

modificação no padrão do sono noturno dos idosos. 

Tendo em vista que uma boa qualidade de sono melhora o desempenho 

cognitivo, e que a higiene do sono, quando bem orientada e executada, tem potencial 

para melhorar a qualidade do sono, acredita-se que a mesma também exerça uma 

influência positiva no desempenho cognitivo de idosos. Tendo em mente que tanto o 

treino cognitivo quanto o uso das orientações da técnica de higiene do sono podem 

melhorar a qualidade de vida dos idosos, acredita-se com esse trabalho que a junção das 
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duas intervenções tem potencial para proporcionar melhorias ainda mais significativas 

na saúde dos idosos. 

 

1.5  JUSTIFICATIVA 

Segundo Freitas (2004), o envelhecimento populacional de países emergentes 

ocorre menos por melhorias na qualidade de vida dos idosos e mais por avanços 

tecnológicos na medicina. É muitas vezes o prolongamento de uma vida rodeada de 

sofrimento e sedenta de cuidados, visto que uma boa fatia da população idosa tem 

dificuldades em ouvir, enxergar, subir e descer escadas e lidar com atividades básicas de 

seu cotidiano (Camarano, 2004).  

Banhato e Nascimento (2007) chamam atenção para o fato de que, com a 

heterogeneidade e com o aumento crescente da população idosa, torna-se relevante a 

avaliação de funções cognitivas desse segmento populacional a fim de assegurar melhor 

qualidade para essa fase da vida.  

Como visto, o processo de envelhecimento provoca alterações no padrão de 

sono/vigília dos idosos, prejudicando assim suas capacidades cognitivas, em especial o 

funcionamento executivo. Esse último, por sua vez, além dos prejuízos causados pela 

qualidade de sono ruim, também sofre perdas relacionadas ao processo de 

envelhecimento. 

Corroborando com essa afirmação, o estudo de Ancoli-Israel e Cooke (2005) 

trouxe dados complementares, nos quais a insônia em idosos está associada a um 

rebaixamento no desempenho cognitivo, em funções como atenção, memória, 

velocidade de tempo de resposta, o que pode influenciar o relacionamento com amigos e 

familiares, e contribuir para uma perda de bem-estar. E nesse sentido, funções 

executivas preservadas são fundamentais para manutenção de boa qualidade de vida e 

autonomia nas atividades diárias da rotina, e são necessárias em grande parte das 

atividades avançadas e instrumentais de vida diária (Oliveira, 2006). 

Na tentativa de restaurar/ manter o funcionamento executivo, o treino cognitivo 

vem sendo proposto como ferramenta capaz de melhorar as capacidades cognitivas 

prejudicadas pela idade. Em paralelo, as técnicas de higiene do sono são utilizadas na 

tentativa de melhorar a qualidade de sono em idosos, no entanto, os resultados obtidos 

com essa técnica ainda são confusos.  
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As evidências apontam para a associação dessas duas maneiras de intervenção 

(treino cognitivo e higiene do sono) como uma possibilidade promissora de melhorar os 

resultados referentes à qualidade de sono e funcionamento executivo de idosos. 

Além disso, a grande parte dos estudos realizados no Brasil até o momento visa 

à investigação e treino de funções cognitivas específicas e isoladas, como a memória de 

trabalho e a atenção. Pouquíssimos são os estudos que envolvem atividades 

relacionadas ao treino das funções executivas em idosos no Brasil (Salmazo-Silva & 

Yassuda, 2009).  

No tocante ao método, trabalhos com grupos surgem como uma ferramenta 

importante para promover a qualidade de vida de idosos. Borges (2006) apresentou em 

sua pesquisa sobre grupos de terceira idade como suporte social e afetivo, dados 

corroborando com essa teoria. Mostrou que os grupos promovem a estimulação 

cognitiva e podem evitar problemas psicológicos causados pelas perdas físicas e 

afetivas. Como parte da proposta do presente trabalho era a realização de uma 

intervenção usando as técnicas de higiene do sono, e foi visto na literatura uma 

dificuldade de adesão dos idosos, acredita-se que o trabalho ao ser realizado em grupo 

tenha servido como estratégia de motivação dos participantes da pesquisa. 

Em última instância, este estudo possibilitou a interação da universidade com a 

sociedade, com as comunidades externas em suas mais diferentes formas de 

organização, estabelecendo uma troca útil entre os saberes acadêmicos e populares. De 

relevância social, pois abarcou as alterações presentes no processo de envelhecimento, 

com intuito de minimizá-las. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESES 

 

2.1 PROBLEMA 

 

Quais os efeitos de um programa de treino cognitivo e das técnicas de higiene do sono 

para o funcionamento executivo e para qualidade do sono de idosos saudáveis?  

 

2.2 HIPÓTESES 

Levando em consideração a revisão teórica realizada e os objetivos de pesquisa 

delineados, pretendeu-se testar com o presente estudo as seguintes hipóteses:  

 

H0: Com as intervenções de treino cognitivo e higiene do sono não serão notadas 

diferenças no desempenho do funcionamento executivo e na qualidade do sono 

dos idosos. 

 

H1(1): A intervenção de treino cognitivo é capaz de melhorar o desempenho dos 

idosos em tarefas que requerem funcionamento executivo; 

H1(2): A intervenção de higiene é capaz de melhorar a qualidade subjetiva do 

sono dos idosos participantes; 

H1(3): Com as intervenções de treino cognitivo e higiene do sono associadas, os 

benefícios gerados no funcionamento executivo e na qualidade do sono dos 

idosos poderão ser maximizados/potencializados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos de um programa de treino cognitivo e das técnicas de higiene 

do sono para as funções executivas e para qualidade de sono de idosos saudáveis. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar as funções executivas e a qualidade do sono antes e após as sessões 

de treino cognitivo; 

2. Avaliar a qualidade do sono e as funções executivas antes e após as sessões 

de psicoeducação das técnicas de higiene do sono; 

3. Avaliar a qualidade do sono e as funções executivas antes e após da 

intervenção combinada (treino cognitivo + higiene do sono); 

4. Comparar os efeitos dos três tipos de intervenções (treino cognitivo isolado; 

higiene do sono isolada; e combinação de ambas as técnicas) na qualidade do 

sono e funções executivas dos idosos; 

5. Verificar possíveis correlações existentes entre os dados da qualidade de 

sono e do funcionamento executivo; 

6. Correlacionar os dados sócios demográficos dos idosos com as variáveis de 

qualidade de sono e funções executivas; 

 

 

 

 

 

 

 

4. MÉTODO 
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4.1 AMOSTRA 

 

 A princípio o recrutamento da amostra estava planejado para ser feito em toda 

Natal, através da divulgação da pesquisa em grupos de terceira idade e em grupos de 

atividades físicas diversas, no intuito de garantir acesso a idosos saudáveis. No entanto, 

essa estratégia se mostrou ineficaz, visto que após quatro meses de divulgação intensa, o 

número de idosos recrutados era muito baixo. Ao analisar foi percebido que a principal 

razão da não participação dos idosos era o fato dos encontros necessários para 

realização da pesquisa ser na clínica de Psicologia da UFRN, local esse que muitos 

consideravam pouco acessível. Dessa forma, foi escolhida uma das instituições que 

havia sido visitada na fase de divulgação e a pesquisa teve sua continuidade na mesma. 

A instituição escolhida é caracterizada como entidade civil filantrópica, sem fins 

lucrativos, que tem como missão incentivar e empreender iniciativas que promovesse o 

bem estar da pessoa idosa. Nela eram oferecidas atividades diversas, tais como: 

ginástica e hidroginástica adaptada para idosos, tardes dançantes, coral, passeios, 

momentos de religiosidade e viagens. Os idosos participantes da instituição eram todos 

residentes da comunidade, isto é, não eram institucionalizados, e eles iam à mesma 

apenas nos horários das atividades que mais lhe agradassem. Uma das características da 

instituição que mais pesou para sua escolha como campo de coleta foi o fato dela reunir 

idosos de todas as regiões de Natal (zona leste, oeste, sul e norte), o que aumentava a 

possibilidade da amostra ser mais heterogênea.  

Como critérios de exclusão deste trabalho foram usados: 1) ter idade inferior a 

60 anos; 2) presença de déficit visual ou auditivo não corrigido; 3) apresentar 

diagnóstico de distúrbios psiquiátricos (distúrbios de ansiedade, distúrbios de 

pensamento, distúrbios de humor etc.) e/ou dependência de álcool e drogas, quando 

perguntado na entrevista; 4) ter desempenho que indique demência no Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM); 5) pontuação superior a cinco pontos na Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG-15); 6) a impossibilidade física e/ou cognitiva de responder aos 

instrumentos propostos; 7) pontuação superior a 3 no Questionário de Atividades 

Funcionais de Pfeffer; 8) ter menos de 3 anos de escolaridade; 9) apresentar diagnóstico 

de algum distúrbio de sono (quando perguntado na entrevista); 10) ter mais que uma 

falta às intervenções; 11) e a recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 
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Foram recrutados inicialmente 60 idosos, porém, por motivos variados, houve 

algumas exclusões/desistências: 4 deles apresentaram sintomas depressivos na EDG-15; 

1 deles apresentou indícios de demência no MEEM; 10 deles não tiveram frequência 

satisfatória nas intervenções; 3 deles não compareceram a avaliação posterior às 

intervenções; e houve 1 falecimento. Dessa maneira, participaram efetivamente da 

pesquisa 41 idosos, que foram aleatoriamente divididos em quatro grupos diferentes, 

que serão melhores explicitados na próxima seção. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

A princípio acontecia um encontro individual, no qual o sujeito era informado de 

todos os detalhes da pesquisa e assinava o TCLE. Nessa entrevista era feita uma 

avaliação inicial de cada participante, no intuito de averiguar se ele se encaixava nos 

critérios de inclusão pré-estabelecidos (através da aplicação da ficha de identificação, do 

MEEM, da EDG-15 e do QAFP). 

A pesquisa aconteceu em três etapas: 1ª) avaliação do funcionamento executivo 

e da qualidade de sono dos participantes; 2ª) intervenção específica destinada a cada 

grupo; e 3ª) reavaliação das funções executivas e da qualidade de sono. 

Para atingir os objetivos propostos foram formados quatro grupos diferentes e os 

41 idosos foram designados a eles randomicamente. Todos eles passaram da mesma 

maneira pela 1ª e 3ª etapa da pesquisa. O que diferenciou um grupo do outro era o tipo 

de intervenção aplicada (2ª etapa), explicada na sequência.  

O primeiro deles foi o grupo controle no qual foram feitas as avaliações iniciais 

e 1 mês e meio depois (mesmo intervalo de tempo dos grupos experimentais) eles foram 

reavaliados, sem terem sido submetidos a nenhuma intervenção. No entanto, ao final 

das avaliações, eles foram convidados a participar das duas intervenções como beneficio 

da pesquisa. O segundo grupo participou de um programa de treino cognitivo das 

funções executivas. O terceiro grupo foi submetido a um programa de psicoeducação 

das técnicas de higiene do sono. E, por fim, o quarto grupo participou de um programa 

de treino das funções executivas e também da psicoeducação da higiene do sono. 

Todos os grupos tiveram um total de seis sessões, com frequência semanal e 

duração média de 1 hora e 30 minutos cada sessão. Vista a impossibilidade de outras 

pessoas ajudarem no processo, todas as avaliações e intervenções foram realizadas pela 

mestranda responsável pela pesquisa. No entanto, no intuito de fazer uma análise cega 
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dos instrumentos aplicados, todos os protocolos foram codificados e entregues para que 

outros pesquisadores os pontuassem, sem ter acesso a informação de quais protocolos 

representavam as avaliações pré e/ou pós intervenções, como também sem saber quais 

correspondiam a cada grupo.  

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

Avaliação inicial para averiguação de inclusão nos critérios da pesquisa: 

 

1) Ficha de Identificação e Entrevista (ANEXO 1): contendo dados 

sociodemográficos, dados de saúde, medicação e identificação de 

possíveis queixas de sono. 

2) Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO 2) (Brucki, 

Nitrini, Caramelli, Bertolucci & Okamoto, 2003): Este instrumento é 

subdividido em sete facetas, cada uma delas referindo-se a  uma função 

cognitiva, sendo elas: orientação temporoespacial, retenção ou registro 

de dados, atenção e cálculo, memória, linguagem e capacidade 

construtiva visual. O instrumento totaliza 11 itens, com uma escala que 

varia de 0 a 30 pontos. Os participantes deveriam apresentar pontuação 

superior a 18, para idosos com baixa/média escolaridade, e > 26 para 

idosos com alta escolaridade (Bertolucci, Brucki, Campacci, & Juliano, 

1994);  

3) Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) (Yesavage et al., 1983) 

(ANEXO 3): A EDG-15 é uma medida utilizada para identificação e 

quantificação de sintomas depressivos em idosos e será utilizada no 

presente estudo para excluir os idosos com sintomas depressivos, o que 

corresponde a escores > 5 pontos  (Almeida & Almeida, 1999). 

4) Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (Pfeffer, Kurosaki, 

Harrah, Chance & Filos, 1982) (ANEXO 4): Essa escala avalia 10 

itens em relação à funcionalidade mediante o grau de independência para 

realização das atividades instrumentais de vida diária. A pontuação varia 

entre 0 e 30. Escores acima de 3 indicam a presença de prejuízo 
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funcional e quanto maior a pontuação, mais dependente é o paciente 

(Sanchez, Correa & Lourenço, 2011).  

 

ETAPAS 1 e 3 - Avaliação das funções executivas: 

 

1) Teste de Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) (ver figura 2): 

versão para idosos: Desenvolvido por Heaton et. al (1993), traduzido e 

adaptado ao Brasil pela equipe de psicólogos coordenada pela professora 

Jurema Alcides Cunha, e padronizado para idosos pelas autoras Trentini, 

Argimon, Oliveira e Werlang em 2010. É constituído por 4 cartas 

estímulos e 128 cartas respostas, que representam figuras de variadas 

formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores (vermelho, azul, 

amarelo ou verde) e números (dois, três ou quatro). As cartas são 

apresentadas uma de cada vez e a tarefa do participante é associá-las de 

acordo com uma regra estabelecida pelo experimentador. No entanto, os 

participantes não são informados sobre essas regras e são guiados apenas 

pela aprovação ou desaprovação do examinador. Assim, a cada dez 

acertos consecutivos de uma regra, inicia-se outra automaticamente.  Este 

é o instrumento mais utilizado na avaliação das funções executivas, pois 

fornece informações sobre a flexibilidade cognitiva, a categorização, o 

monitoramento, dentre outros domínios (Trentini, Argimon, Oliveira & 

Werlang, 2010). 
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Figura 2 Teste de Wisconsin de classificação de cartas 

 

Fonte: Lent, 2001, pág 81. 

 

2) Teste de Trilhas Coloridos (TTC forma 1 e 2): Desenvolvido por 

D’Elia, Satz, Uchiyama e White em 1996, a versão brasileira foi 

adaptada por Maria Cecília de Vilhena Moraes e Silva e a validação foi 

realizada com adultos de 18 a 86 anos.  Este teste é composto por duas 

partes (1 e 2).  Na forma 1, a tarefa do sujeito é ligar com o lápis círculos 

consecutivamente numerados, distribuídos aleatoriamente em uma folha 

de papel; na forma 2 existem, além dos números, círculos de cores 

diferentes e o examinando deve ligar os números intercalando as cores 

dos círculos. A tarefa deve ser realizada o mais rapidamente possível e 

sem que o lápis seja retirado do papel (Reitan, 1958). É registrado pelo 

examinador o tempo de execução da tarefa, o número de erros e quase 

erros cometidos e a frequência de avisos de erros dado pelo examinador. 

Avalia a capacidade de engajamento e flexibilidade mental, o 

rastreamento visual, a destreza motora e a atenção dividida (Malloy-

Diniz et al, 2010).  

3) Teste da Torre de Londres (TOL) (ver Figura 3): Foi desenvolvido 

originalmente por Shallice (1982), e posteriormente modificado por 

vários autores. O teste consiste em uma base de madeira com três hastes 
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de comprimento descendente e com três esferas coloridas (verde, 

vermelha e azul). A primeira haste pode sustentar três esferas, a segunda 

duas e a terceira apenas uma. A versão clássica do teste consiste em 12 

problemas de raciocínio lógico apresentados em ordem crescente de 

dificuldades para o sujeito. Em cada um dos problemas apresentados, o 

participante é instruído a transpor as esferas de acordo com uma figura-

alvo, o participante deverá realizar os dois problemas iniciais com 2 

movimentos, o terceiro e quarto com 3 movimentos, do quinto ao oitavo 

problema a solução pode ser encontrada com o mínimo de 4 movimentos 

e  os quatro últimos problemas são resolvidos com 5 movimentos. 

Apenas uma esfera deve ser transposta a cada vez. O participante tem três 

tentativas para resolver cada um dos 12 problemas, ganhando 3 pontos 

sempre que resolve o problema com o mínimo de ações na primeira 

tentativa, dois pontos na  segunda tentativa e apenas 1 ponto na terceira 

tentativa. O escore total é igual à soma dos pontos obtidos em cada 

problema, variando entre 0 e 36 pontos. O principal objetivo deste teste é 

avaliar as habilidades de planejamento e solução de problemas (Malloy-

Dinniz et al, 2010). 

 

 

Figura 3 Exemplo da resolução de um problema do Teste da Torre de Londres com duas ações. 

 

 

4) Teste de Stroop: O teste Stroop foi originalmente desenvolvido por John 

Ridley Stroop (1935) e tem sido utilizado como teste neuropsicológico 

para avaliar atenção seletiva e o controle inibitório (Doyle, Biederman, 

Seidman, Weber, & Faraone, 2000). Várias versões do teste Stroop têm 

sido desenvolvidas com variações em números de cartões usados, 
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números de itens por cartão e também versões computadorizadas (Strauss 

et al., 2006). O presente estudo é baseado em uma das versões mais 

utilizadas, o teste de Stroop versão Victória. Esta versão apresenta a 

vantagem de ser mais breve que outras versões que possuem um grande 

número de itens. A versão Victória utiliza-se de três tarefas com 24 itens 

cada. É composto de três cartões contendo seis linhas com quatro itens: o 

primeiro composto de tarjetas coloridas (verde, rosa, azul e marrom); o 

segundo constituído por palavras neutras escritas com as cores das 

tarjetas e o terceiro com os nomes das cores escritos em cores 

conflitantes com o da impressão. Solicita-se ao sujeito que a cada cartão 

apresentado, verbalize as cores impressas de cada cartão o mais rápido 

possível. Começa-se a contar o tempo logo após as instruções e registra-

se o tempo que o sujeito leva para ler cada um dos cartões.  

5) Subteste do WAIS-III (Span dígitos): É um subteste da Escala de 

Inteligência Wechsler para Adultos (WAIS), que busca avaliar a 

memória operacional, sendo dividido em duas etapas: na primeira (ordem 

direta), pede-se ao sujeito que repita séries crescentes de números na 

mesma ordem que lhe são fornecidas; na segunda (ordem inversa), pede-

se que o sujeito repita as séries na ordem inversa da que são 

apresentadas, são feitas duas tentativas para cada sequência de números, 

sendo atribuído um ponto a cada acerto do participante, caso o mesmo 

erre duas tentativas seguidas o teste é imediatamente encerrado 

(Wechsler, 1987). 

6) Fluência Verbal (Semântica e Fonológica): Para avaliar a fluência 

semântica utilizou-se a categoria animais, na qual é pedido aos 

participantes que recorde o maior número possível de animais, no 

intervalo de 60 segundos. Para avaliar fluência fonológica foi usado o 

teste FAS, o qual acontece em três pequenas etapas, cada uma com 

duração de um minuto. Nele o sujeito deve dizer palavras que comecem 

com as letras “F”, “A” e “S”, tendo um minuto para cada letra. (Brucki & 

Rocha, 2004). 

7) Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT): Foi 

utilizado como medida de memória episódica no intuito de verificar um 

possível efeito de transferência. O teste consiste na apresentação de uma 
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lista de palavras (lista A) e é pedido ao sujeito que repita as palavras que 

lembrar. Este procedimento é repetido 5 vezes consecutivas, avaliando a 

retenção das palavras. Posteriormente, é lida uma lista de interferência 

(lista B) e o sujeito deve repetir as palavras que lembrar. Em seguida 

solicita-se a repetição das palavras da lista A (agora sem mais repeti-la). 

Decorridos 20 minutos, repete-se o pedido em relação à lista A. Por fim, 

fazia-se a leitura de 50 nomes, incluindo os pertencentes à lista A, lista B 

e mais 20 palavras distratoras com semelhança fonética ou semântica às 

das listas A e B e pede-se ao sujeito que reconheça quais palavras 

pertencem ao grupo A (Magalhães & Hamdan, 2010). 

 

Os testes utilizados para investigação das funções cognitivas tiveram foco nas 

funções executivas. No entanto, também se objetivou investigar possíveis efeitos de 

transferência do treino para outras funções, como a memória e a atenção. Dessa forma, 

os resultados serão apresentados a partir das funções cognitivas analisadas, sempre 

vindo à frente os dados do funcionamento executivo (principal objetivo do estudo), 

seguidos dos resultados acerca da memória e atenção (medidas de transferência). 

É importante deixar claro quais funções foram analisadas e por qual teste (ou 

subteste). Tendo em vista que a grande maioria dos testes neuropsicológicos não avalia 

apenas uma função cognitiva, foi criado três componentes de análises que aglomeram as 

funções importantes para cada um deles.  

O primeiro deles é o Executivo, no qual foram utilizados alguns componentes do 

Teste de Classificação de Cartas Wisconsin (nº de categorias completadas, nº de erros 

perseverativos, nº de respostas de nível conceitual e o nº de fracassos em manter o 

contexto), do Teste de Trilhas Colorido (Forma 2 e a medida de interferência), do Span 

de Dígitos (ordem inversa), do Teste de Stroop (3º cartão – interferência), a Torre de 

Londres e o teste de Fluência Verbal Fonológica (FAS). O segundo é o da Atenção, que 

para análise foi considerado o Teste de Trilhas Colorido (Forma 1) e o Teste de Stroop 

(cartão 1 e 2 – cores e palavras). O terceiro componente foi o da Memória, no qual foi 

utilizado o Span de Dígitos (ordem direta), o Teste de Fluência Verbal (categoria 

“animais”) e alguns componentes do Rey-Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) 

(escore de aprendizagem [soma de A1 até A5], evocação imediata de memória 

episódica [A6], evocação tardia de memória episódica [A7] e o escore de 

Reconhecimento).  
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Etapas 1 e 3 – Avaliação da qualidade do sono 

 

1) O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) (ANEXO 5): 

consiste de 10 questões relacionadas com hábitos normais de sono 

referentes ao mês anterior em que o indivíduo está. Ela é formada por 

sete componentes: Qualidade Subjetiva do Sono, Latência do Sono, 

Duração do Sono, Eficiência do Sono, Distúrbios de Sono, Uso de 

medicação para distúrbio de sono e Disfunção do sono durante o dia. 

Nesse instrumento, a escala varia de 0 a 20 pontos, e escores obtidos 

acima de 5 são considerados ruins, e acima de 10 indicam diagnóstico de 

distúrbios de sono (Buysse, Reynolds, Monk, Berman & Kupfer, 1989).  

2) Escala de Sonolência de Epworth (ANEXO 6): trata-se de um 

questionário autoadministrado e se refere à possibilidade de cochilar em 

oito situações cotidianas. O indivíduo utiliza uma escala de 0 (zero) a 3 

(três), onde 0 corresponde a nenhuma e 3 a grande probabilidade de 

cochilar. Utilizando uma pontuação total > 10 como ponto de corte, é 

possível identificar indivíduos com grande possibilidade de sonolência 

excessiva diurna, já pontuações maiores de 16 (dezesseis) são indicativas 

de sonolência grave (Johns, 1991). 

3) Questionário de Hábitos do Sono (ANEXO 7): consiste em um 

instrumento autoaplicável com 20 questões que permite acessar as 

condições do sono. Nesse instrumento são investigados os horários de 

dormir e de acordar, a ocorrência de despertares à noite, a presença de 

cochilos e os transtornos do sono presentes no indivíduo, que incluem 

pesadelos, sonolência excessiva, entre outros (Andrade, Benedito-Silva, 

Domenice, Arnold & Menna-Barreto, 1993). A fim de tornar a análise 

mais organizada e didática os dados do Questionário de Hábitos de Sono 

foram divididos em cinco seções, são elas: ambiente de sono, 

estimulantes, queixas de sono, hábito de cochilar e medicação para 

dormir. 
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Etapa 2 – Intervenções 

 

Treino Cognitivo (ANEXO 8): 

 

O programa de treino cognitivo teve duração de seis sessões de noventa minutos 

cada. Nele foram realizadas atividades que visavam promover as habilidades de 

planejamento, ordenação, atenção, memória operacional, resolução de problemas, 

fluência verbal e flexibilidade mental. Quanto à estrutura, as sessões foram divididas em 

três momentos: 1) breve exposição teórica com abertura para discussão sobre as funções 

executivas; 2) execução de exercícios práticos que envolvam o funcionamento 

executivo (principal etapa e de maior duração no treino); e, por fim, 3) breve 

apresentação e discussão de tarefas realizadas em casa (que eram retomadas no início de 

cada sessão e tinham o intuito de manter os idosos engajados na pesquisa). Esse 

programa de treino cognitivo foi fundamentado nos trabalhos de Irigaray, Gomes Filho 

e Schneider (2012) e Lima-Silva et al. (2012). 

 

 

Higiene do Sono (ANEXO 9): 

 

Visa estabelecer uma rotina que vá, pouco a pouco, colocando o sujeito em um 

ritmo mais relaxado de preparação para dormir (Souza, Aldrighi e Lorenzi, 2005). É 

uma técnica comportamental, que reestrutura os hábitos que o indivíduo tinha em 

relação ao seu sono. Ela é um conjunto de orientações comportamentais, que os 

participantes devem implantar gradualmente na sua rotina.  

Assim como o treino cognitivo, ela também foi realizada em sessões semanais, 

com duração média de 1 hora e 30 minutos cada, nas quais eram feitas perguntas 

disparadoras e realizada uma psicoeducação nos seguintes temas: importância do sono, 

funções do sono, sono e envelhecimento, sono e funções executivas, importância da 

regularidade do sono, o papel dos cochilos, hábitos de sono, ambiente de sono e hábitos 

que influenciam o sono.  

Ao final de cada sessão eram passadas pequenas “tarefas de casa”, isto é, 

mudanças de hábitos que os idosos deveriam implementar em sua rotina durante aquela 
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semana. Essas “tarefas de casa” tinham caráter acumulativo e eram retomadas e 

reforçadas a cada início de sessão. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

com o registro CAAE nº: 19114413.9.0000.553, tendo o início da coleta de dados 

ocorrido após a referida aprovação em janeiro de 2014. 

 

4.5 ANALÍSE DE DADOS 

 

A análise dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 20.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences), atribuindo-se o nível de significância de 5% para 

todos os testes estatísticos. Foram utilizadas estatísticas descritivas (frequência, média e 

desvio padrão) e inferenciais para avaliação dos dados, mas devido ao pequeno tamanho 

da amostra, optou-se por submeter os dados às análises estatísticas não paramétricas.  

 Foi utilizado o teste Qui-quadrado e teste de Fisher generalizado para 

comparações entre os grupos quanto à frequência absoluta das variáveis: sexo, estado 

civil e aposentadoria, e o teste Kruskal-Wallis para as variáveis numéricas ou ordinais: 

renda, escolaridade, idade, MEEM, QAFP e GDS. 

Para as comparações intragrupos utilizou-se o teste de Wilcoxon para as 

variáveis ordinais ou numéricas e o teste de McNemar para as variáveis nominais 

dicotômicas (sim-não). Para as comparações intergrupos aplicaram-se os testes Kruskal-

Wallis (para variáveis numéricas ou ordinais) e Qui-quadrado (para variáveis nominais). 

Para comparações par a par dessas mesmas variáveis utilizou-se o teste de Mann-

Whitney. 

Também foram calculadas diferenças percentuais delta (escore do pós-teste 

menos o escore do pré-teste) para todas as variáveis numéricas. Posteriormente, para 

comparações intergrupos, os deltas de todos os grupos foram comparados através do 

teste de Kruskal-Wallis e para comparações par a par das variáveis que apresentaram p-

valores significativos utilizou-se o teste de Mann-Whitney. 
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Por fim, foi utilizado o Teste de Correlação de Spearman para verificar 

correlações entre os parâmetros do sono e as funções executivas, como também entre os 

deltas e as variáveis sociodemográficas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

Como exposto na tabela 1, o grupo controle (GC) foi composto por 10 idosos, 

com média de idade de 66,9 anos (DP = 7,52), sendo a maioria do sexo feminino (sete), 

casada (seis), aposentada (nove), de escolaridade dividida entre fundamental completo e 

médio completo (três sujeitos em cada categoria) e de renda mensal bastante 

diversificada, sendo 30% com rendimentos <1 salário mínimo. O grupo de Treino 

Cognitivo (GTC) foi formado por 11 idosos, com média de idade de 72,2 anos (DP = 

8,58), de maioria feminina (dez), viúva (cinco), aposentada (seis), com grau de 

escolaridade médio completo (quatro) e renda mensal <1 salário mínimo (45,5%). O 

grupo da Higiene do Sono (GHS) foi composto por 10 idosas (todas do sexo feminino), 

com idade média de 66,4 (DP = 7,42), em sua maioria casada (quatro), sendo metade 

aposentada e a outra metade não, com o fundamental incompleto (cinco) e renda mensal 

<1 salário mínimo (50%). O grupo de Treino Cognitivo + Higiene do Sono (GTH) foi 

formado por 10 idosos, com média de idade de 72 anos (DP = 7,09), de maioria 

feminina (oito), viúva (cinco), aposentada (oito), com o fundamental completo (quatro) 

e de renda mensal <1 salário mínimo (40%). 

O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar se existiam diferenças 

significantes nos dados sócio demográficos entre os grupos de participantes (GC, GTC, 

GHS e o GTH) para as variáveis Renda, Escolaridade e Idade. Os resultados mostraram 

não haver diferenças significativas entre os grupos. Para as variáveis Sexo, Estado Civil 

utilizou-se o teste Qui-quadrado e o teste de Fisher generalizado. Nenhuma das 

variáveis testadas apresentou diferença significante para os grupos testados (tabela 1).  

Com essas análises foi visto que os grupos apresentavam homogeneidade no 

momento inicial da pesquisa, não sendo encontradas diferenças significativas entre os 

grupos. Dessa forma, a comparação entre os eles pôde ser feita. 
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Tabela 1 Comparação dos dados sociodemográficos entre os grupos GC, GTC, GHS e GTH. 

Variáveis 
GC  

(n = 10) 

GTC 

 (n = 11) 

GHS  

(n = 10) 

GTH 

 (n = 10) 
p 

Sexo  N (%) N (%) N (%) N (%) 0,27 

Feminino 7 (70) 10 (90,91) 10 (100) 8 (80)  

Masculino 3 (30) 1 (9,09) 0 (0) 2 (20)  

Idade Média(DP) Média(DP) Média(DP) Média(DP) 0,131 

 

66,9 (7,52) 72,2 (8,58) 66,4 (7,427) 72,0 (7,09)  

Estado civil N (%) N (%) N (%) N (%) 0,27 

Solteiro (a) 1 (10) 3 (27,27) 0 (0) 2 (20)  

Casado (a) 6 (60) 2 (18,18) 4 (40) 3 (30)  

Divorciado (a) 1 (10) 1 (9,09) 3 (30) 0 (0)  

Viúvo (a) 2 (20) 5 (45,45) 3 (30) 5 (50)  

Escolaridade N (%) N (%) N (%) N (%) 0,051 

Fundamental 

incompleto 0 (0) 2 (18,18) 5 (50) 2 (20)  

Fundamental 

completo 3 (30) 2 (18,18) 2 (20) 4 (40)  

Médio 

incompleto 1 (10) 2 (18,18) 1 (10) 1 (10)  

Médio 

completo 3 (30) 4 (36,36) 2 (20) 3 (30)  

Superior 

incompleto 1 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Superior 

completo 2 (20) 1 (9,09) 0 (0) 0 (0)  

Aposentadoria N (%) N (%) N (%) N (%) 0,15 

Sim 9 (90) 6 (54,55) 5 (50) 8 (80)  

Não 1 (10) 5 (45,45) 5 (50) 2 (20)  

Renda N (%) N (%) N (%) N (%) 0,102 

< 1 salário mínimo 3 (30%) 5 (45,5%) 5 (50%) 4 (40%)  

Entre 1 e 2 salários 0 (0%) 3 (27,3%) 4 (40%) 2 (20%)  

Entre 2 e 3 salários 1 (10%) 2 (18,2%) 1 (10%) 2 (20%)  

Entre 3 e 5 salários 2 (20%) 1 (9,1%) 0 (0%) 1 (10%)  

Entre 5 e 7 salários 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%)  

>7 salários 

mínimos 2(20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

 

Para assegurar o cumprimento dos critérios de inclusão foram aplicados o 

MEEM, o QAFP e a GDS, no intuito de garantir a presença de idosos saudáveis na 

pesquisa. Na tabela 2, pode-se ter acesso aos valores médios do desempenho de cada 

grupo nesses instrumentos. Os valores mínimos e máximos também são apresentados, 
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visto que é através da análise deles que se pode assegurar o desempenho dentro do 

exigido pelos critérios de inclusão. Como exposto na referida tabela, todos os 

participantes dos quatro grupos estavam dentro do espectro estabelecido, estando assim 

aptos a participarem da pesquisa. Isto é, todos pontuaram acima de 18 pontos no MEEM 

(o que sinaliza não haver indícios de demência) e abaixo de 6 pontos na GDS 

(indicando não ter sintomas depressivos) e inferior a 3 pontos no QAFP (sinalizando a 

manutenção da funcionalidade). 

Por fim, para verificar a existência de diferenças significativas dentre essas 

variáveis nos quatro grupos utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. Não foram observadas 

diferenças entre os grupos para as variáveis analisadas. Isso sinaliza que os grupos 

tinham características similares em relação ao rastreio da presença de demência, de 

depressão e da funcionalidade, o que é muito importante para o presente estudo tendo 

em vista que essas variáveis poderiam influenciar/enviesar os resultados.   

 

 

Tabela 2 Comparação dos dados do MEEM, QAFP e GDS entre GC, GTC, GHS e GTH 

Variáveis 
GC 

Média (DP) 

GTC 

Média (DP) 

GHS 

Média (DP) 

GTH 

Média (DP) 

p 

MEEM 28 (2,66) 28 (1,86) 28,2 (1,54) 28,5 (2,59) 
0,745 

Mínimo 23 25 25 22  

Máximo 30 30 30 30  

QAFP 1 (1,11) 0,4 (0,82) 1 (1,05) 0,7 (0,94) 0,517 

Mínimo 0 0 0 0  

Máximo 3 2 3 1  

GDS-15 2,4 (1,26) 1,5 (1,12) 2,7 (1,41) 1,5 (0,85) 0,080 

Mínimo 1 0 1 1  

Máximo 5 3 5 3  
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5.2 ANÁLISES INTRAGRUPOS 

Nessa seção serão feitas análises que visam contemplar os objetivos específicos 

1, 2, 3 e 5, através da avaliação dos efeitos que cada intervenção causou no grupo a ela 

submetida. Serão descritos e correlacionados os dados da qualidade de sono e 

funcionamento executivo de cada grupo, como também comparados entre o período pré 

e pós intervenção.  

 

5.2.1 Grupo de treino cognitivo (GTC) 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO – GTC 

 

Como exposto na tabela 3, com o Questionário de Hábitos de sono, foi visto que 

o GTC, após passar pela intervenção de treino cognitivo, em sua maioria, ainda dormia 

em ambiente com pouco barulho (54,5% deles, apenas um pouco menos que no pré 

intervenção, que havia sido de 81,8%), todos com a luz apagada (100%) e porta do 

quarto dividida entre aberta (54,5%) e fechada (45,4%). A ausência de queixas de 

incômodo no ambiente aumentou (de 63,6% para 81,8%) e todos eles permaneceram no 

mesmo quarto. No que diz respeito ao uso de estimulantes, os dados praticamente 

continuaram iguais, tendo apenas uma diminuição daqueles que consumiam chá preto 

ou mate. Na variável queixas de sono, foi visto que a maioria deles continuaram sem 

relatar nenhum problema pra dormir, para iniciar e manter o sono. Os dados da variável 

hábito de cochilar se mantiveram quase iguais ao período pré intervenção, com a maior 

parte do GTC relatando ter o hábito de cochilar (72,7%), intencionalmente (87,5%) e no 

horário após o almoço, entre 12:00-13:00 (87,5%). Por fim, foi visto que 72,7% deles se 

mantinham sem usar medicação para dormir). Dessa forma, pode-se perceber que não 

houve muitas mudanças nos hábitos de sono dos idosos do GTC após a intervenção, 

tendo em vista que poucos aspectos sofrerem alterações e mesmo aqueles que mudaram 

foi de maneira muito modesta. 

Na análise dos escores globais do IQSP (também exposta na tabela 3), verificou-

se que o GTC iniciou a pesquisa com o escore de 6,18 (DP=2,78), o que sinalizava para 

qualidade de sono ruim (vista em escores > 5 no IQSP). Ao final das sessões de treino o 

escore do IQSP caiu para 4,64 (DP=2,24), ficando dentro da classificação de boa 

qualidade de sono. 



61 

 

 

 

Na Escala de Sonolência de Epworth o GTC obteve, inicialmente, um escore 

médio de 8,64 (DP=5,02), o que não indica presença de sonolência diurna excessiva 

(vista em escores >10 pontos). Na avaliação feita após a intervenção foi visto que esse 

escore decaiu (M= 4,0 / DP=2,4), sinalizando que a presença de episódios de sonolência 

durante o dia diminuiu (tabela 3). 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste para amostras relacionadas de Wilcoxon, para as variáveis numéricas 

ou ordinais, e o teste de McNemar para variáveis nominais dicotômicas (sim-não). O 

Wilcoxon sugeriu diferença estatisticamente significante para as variáveis IQSP 

(p=0,011) e EPWORTH (p=0,018) (ver tabela 3). Esses resultados indicam que esse 

grupo melhorou a sua qualidade de sono e as queixas de sonolência diurna excessiva 

após as sessões de treino cognitivo. No entanto, não foram verificadas grandes 

mudanças nos hábitos de sono desses idosos, tendo em vista que nenhuma diferença 

significativa foi encontrada no Questionário de Hábitos de Sono.  

 

Tabela 3 Comparações intragrupo das variáveis de sono do GTC. 

Variáveis 
Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 
p 

HS – Barulho N % N % 0,180 

Muito 1  9% 1  9,09% 

 Pouco 9 81,8% 6  54,5% 

 Nenhum 1  9,09% 4  36,3% 

 HS – Luz     0,157 

Apagada/porta fechada 3  27,2% 5  45,4% 

 Apagada/porta aberta 8  72,7% 6  54,5% 

 Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 

 Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 

 HS – Incomodo     

 Sim 4  36,3% 2  18,1% 0,687 

Não 7  63,6% 9 81,8% 

 HS - Mudança de quarto     1,00 

Sim 1 9,09% 0  0% 

 Não 10  90,9% 11  100% 

 HS – Café     1,00 

Todo dia 10  90,9% 10  90,9% 

 Às vezes 0  0% 0  0% 

 Raramente 1  9,09% 1  9,09% 

 Nunca 0  0% 0  0% 

 HS – Chá     

 Todo dia 1  9,09% 1  9,09% 0,414 
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Às vezes 6  54,5% 3 27,2% 

 Raramente 3  27,2% 7  63,6% 

 Nunca 1  9,09% 0  0% 

 HS – Refrigerante     0,083 

Todo dia 1  9,09% 1  9,09% 

 Às vezes 2  18,1% 1  9,09% 

 Raramente 8  72,7% 7  63,6% 

 Nunca 0  0% 2 18,1% 

 HS – Chocolate     0,083 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 3 27,2% 1 9,09% 

 Raramente 7  63,6% 8  72,7% 

 Nunca 1  9,09% 2  18,1% 

 HS – Queixa     0,625 

Sim 2  18,1% 4  36,3% 

 Não 9  81,8% 7  63,6% 

 HS – Latência     0,129 

Nunca 6  54,5% 9  81,8% 

 Às vezes 3 27,2% 2  18,1% 

 Sempre 2  18,1% 0  0% 

 HS – Sonolência     0,317 

Nunca 4  36,3% 7  63,6% 

 Às vezes 6  54,5% 3  27,2% 

 Sempre 1  9,09% 1  9,09% 

 HS - Sono fragmentado     1,00 

Nunca 7  63,6% 7  63,6% 

 Às vezes 4  36,3% 4  36,3% 

 Sempre 0  0% 0  0% 

 HS - Cochila?     1,00 

Sim 7  63,6% 8  72,7% 

 Não 4  36,3% 3  27,2% 

 HS - Hora do cochilo     0,317 

12:00 PM 3  42,8% 5  62,5% 

 13:00 PM 4  57,1% 2  25% 

 18:00 PM 0  0% 1  12,5% 

 HS - Cochilo intencional?     0,500 

Sim 5  71,4% 7  87,5% 

 Não 2  28,5% 1  12,5% 

 HS – Medicação     1,00 

Sim 3  27,2% 3  27,2% 

 Não 8  72,7% 8  72,7% 

 
 

Média (DP) Média (DP) 
 

IQSP  6,18 ± 2,78 4,64 ± 2,24 0,011 

    

EPWORTH 8,64 ± 5,02 4,00 ± 2,4 0,018 
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ANÁLISE DOS DADOS COGNITIVOS – GTC 

 

EXECUTIVO 

 

Na comparação dos resultados entre a avaliação pré e pós intervenção do 

Wisconsin (WCST) foi visto que o GTC diminuiu o nº de erros perseverativos de 30 

(DP=13,4) para 23,1 (DP=10,1) e os fracassos em manter o contexto de 1,4 vezes 

(DP=1,3) para 1,2 (DP=1,0), o que indica que esses idosos melhoraram seu desempenho 

após a intervenção ao flexibilizarem suas estratégias para resolução dos problemas 

impostos pelo teste, como também ao manterem as informações relevantes no 

armazenamento de curto prazo. Além disso, os idosos do GTC aumentarem o nº de 

categorias completadas de 3,6 (DP=1,6) para 4,8 (DP=1,0) e o nº de respostas de nível 

conceitual de 55,9 (DP=20,1) para 67 (DP=10), demonstrando assim melhor 

entendimento do objetivo do teste e melhoras na capacidade de insights (ver tabela 4). 

 Notou-se melhora no desempenho da Torre de Londres, aumentando a 

pontuação de 27,5 (DP =3,3) para 31,3 (DP=4,5), sinalizando avanço na capacidade de 

planejar e resolver problemas.  O Teste de Fluência Verbal FAS, no qual o número de 

palavras ditas subiu de 38 (DP=10,3) para 42,8 (DP=11,6) também sinalizou melhora 

desses idosos nessa habilidade. A flexibilidade cognitiva mais uma vez apresentou 

ganhos com o resultado na Forma 2 e Medida de Interferência do Trilhas Colorido (na 

qual os idosos precisaram de menos tempo para executar a tarefa, concluindo-a em 17 

segundos a menos que na primeira avaliação) (ver tabela 4). 

No 3º cartão do teste de Stroop, os dados indicam que houve diminuição do 

número de erros cometidos, que havia sido de 4,0 (DP=3,7) e caiu para 2,1 (DP=1,7), 

permanecendo com o mesmo tempo de execução de 33 segundos (DP= 6). Esse 

resultado sinaliza melhora no controle inibitório desses idosos. E por fim, foi verificado 

um pior desempenho do GTC no Span de Dígitos Inverso, visto que a pontuação obtida 

caiu de 4,09 (DP=1,7) para 3,8 acertos (DP=1,4), indicando não ter havido melhora na 

capacidade de memória operacional medida por esse teste após a intervenção (ver tabela 

4). 
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ATENÇÃO 

 

Como pode ser visto na tabela 4, nesse componente o GTC demonstrou 

melhoras em todos os testes aplicados. No Stroop, no cartão 1, os idosos diminuíram 

levemente o nº de erros cometidos e mantiveram o tempo de execução da tarefa. No 

cartão 2, não foram cometidos erros e o tempo necessário para concluir o teste foi 

reduzido em 3 segundos, mesma coisa que aconteceu com a Forma 1 do Trilhas.  

Todos esses resultados apontam para ganhos na capacidade atencional dos 

idosos desse grupo após a intervenção, tanto porque houve redução no número de erros 

cometidos, como também por eles conseguirem executar as tarefas em menor tempo. No 

entanto, vale salientar que todos os ganhos se deram de maneira muito modesta, o que 

indica que a capacidade atencional dos idosos não se beneficiou muito das sessões de 

treino cognitivo. 

 

MEMÓRIA 

Tanto no teste de Fluência Verbal (categoria animais), como no Span de Dígitos 

Direto o desempenho do GTC se manteve (nomeando em média 17 animais e acertando 

por volta de 6 pontos no Span). No entanto, notou-se melhor desempenho na avaliação 

pós intervenção no escore de aprendizagem do RAVLT, no qual os idosos aumentaram 

de 42,2 (DP=7,5) para 47,9 (DP=9,8), no de evocação imediata (de 8,4 para 9,9) e tardia 

(de 8,5 para 9,7), como também na capacidade de reconhecimento (de 8,1 para 9,4 

palavras). Esses dados indicam que os ganhos do treino de funções executivas podem 

ter atingido também funções não treinadas diretamente, como a memória episódica e a 

atenção, mesmo que de maneira modesta (ver tabela 4).  

 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste de Wilcoxon, recomendado para variáveis contínuas relacionadas (ver 

tabela 4). Esse teste sugeriu significância estatística para as variáveis WCST–Erros 

Perseverativos (p=0,036), WCST–nº de categ. Completadas (p=0,017), Torre de 

Londres (p=0,011), Fluência (FAS) (p=0,029), RAVLT–Aprendizagem (p=0,038) e 

RAVLT–A6 (p=0,046). 

Esses resultados confirmam a melhora efetiva nas funções executivas, 

especificamente nas habilidades de flexibilidade cognitiva, planejamento, resolução de 
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problemas e fluência verbal; como também, na capacidade mnemónica, em especial na 

aprendizagem e memória de curto prazo. 

 

Tabela 4 Comparações intragrupo das variáveis da cognição do GTC. 

Variável Pré-intervenção Pós-intervenção p 

EXECUTIVO Média (Desvio 

Padrão) Média (Desvio Padrão) 

 

WCST – Erros Perseverativos 30 (13,4) 23,1 (10,1) 0,036 

WCST – Fracasso manter contexto 1,4 (1,3) 1,2 (1,0) 0,723 

WCST – nº de categ. completadas 3,6 (1,6) 4,8 (1,0) 0,017 

WCST – Resposta nível conceitual 55,9 (20,1) 67 (10) 0,062 

Span de Dígitos (inverso) 4,0 (1,7) 3,8 (1,4) 0,180 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:34 (0:00:08) 0:00:33 (0:00:06) 0,305 

Stroop 3º cartão - erros 4,0 (3,7) 2,1 (1,7) 0,078 

Trilhas – Forma 2 195,3 (74) 178 (53,8) 0,197 

Trilhas – Medida de interferência 1,5 (0,9) 1,2 (0,7) 0,303 

Torre de Londres 27,5 (3,3) 31,3 (4,5) 0,011 

Fluência (FAS) 38 (10,3) 42,8 (11,6) 0,029 

ATENÇÃO Média (Desvio 

Padrão) Média (Desvio Padrão) 

 

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:20 (0:00:05) 0:00:19 (0:00:03) 0,306 

Stroop 1º cartão - erros 0,3 (0,5) 0,2 (0,4) 0,564 

Stroop 2º cartão - tempo 0:00:27 (0:00:08) 0:00:24 (0:00:04) 0,154 

Stroop 2º cartão - erros 0,1 (0,4) 0 (0,0) 0,187 

Trilhas – Forma 1 84,7 (37,2) 81,8 (28,9) 0,657 

MEMÓRIA Média (Desvio 

Padrão) Média (Desvio Padrão) 

 

Fluência (animais) 17,9(5,3) 17,3 (3,3) 0,682 

Span de Dígitos (direto) 5,9(1,8) 6,0 (1,4) 0,860 

RAVLT - Aprendizagem 42,2(7,5) 47,9 (9,8) 0,038 

RAVLT – A6 8,4(2,5) 9,9(2,9) 0,046 

RAVLT – A7 8,5(3,2) 9,7(3,5) 0,159 

RAVLT - Reconhecimento 8,1(5,9) 9,4 (5,1) 0,223 
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CORRELAÇÕES ENTRE SONO E FUNÇÕES EXECUTIVAS (GTC)  

 

Na Tabela 5, encontram-se as correlações existentes entre os parâmetros do sono 

e os domínios das funções executivas para o GTC. Na análise das avaliações pré-

intervenção, observou-se, através do teste de correlação de Spearman, que a Forma 2 do 

Trilhas apresentava correlação negativa estatisticamente significante com a variável da 

fragmentação do sono (rho = -0,65; p < 0,05), indicando que quanto mais raro os 

episódios de fragmentação do sono menor era o tempo necessário para se cumprir a 

Forma 2 do Trilhas. A Forma 2 do Trilhas também apresentou correlação positiva 

estatisticamente significante com a variável Cochilos (rho = 0,77; p < 0,01), sinalizando 

que os idosos que tinham o hábito de cochilar  demoravam mais tempo para conseguir 

executar essa tarefa, tendo assim um desempenho inferior em flexibilidade cognitiva. 

Ainda nas avaliações pré-intervenções, a fragmentação do sono apresentou correlação 

positiva estatisticamente significante com o Span de Dígitos Inverso (rho = 0,65; p 

<0,05), indicando que quanto mais raros os episódios de fragmentação, maior era a 

quantidade de acertos nesse teste. 

Nas avaliações pós-intervenções o teste de correlação de Spearman exibiu 

correlação negativa estatisticamente significante entre as variáveis fragmentação do 

sono e Fracasso em manter o contexto do WCST (rho = -0,65; p< 0,05), sinalizando que 

quanto mais raros os episódios de fragmentação do sono, menos os idosos fracassavam 

em manter o contexto, ou seja, menos erros de memória operacional ocorriam. Também 

notou-se correlação negativa estatisticamente significante entre a quantidade de barulho 

no quarto e o nº de categorias completadas (rho = -0,71; p < 0,05), ou seja, quanto 

menos barulho havia no ambiente de sono mais categorias do WCST os idosos do GTC 

conseguiam completar, indicando melhor desempenho das funções executivas.  
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Tabela 5 Correlações entre Sono e F.E. do GTC (pré e pós intervenção) 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 

 
IQSP EPWORTH 

HS-

BARULHO 
HS-CAFÉ 

HS-

LATÊNCIA 

HS-

FRAGMEN 

HS-

COCHILO 

  rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

WCST–Erros 

Perseverativos 

PRÉ -0,108 

 

0,137 

 

0,210 0,201 -0,164 -0,390 0,030 

PÓS 0,128 

 

-0,010 

 

0,586 0,500 -0,596 -0,598 0,258 

WCST–Frac. 

manter contexto 

PRÉ -0,108 

 

-0,301 

 

0,227 0,368 -0,248 0,000 0,283 

PÓS -0,452 

 

-0,286 

 

0,601 -0,055 -0,409 -0,655
*
 0,495 

WCST–categ. 

Completadas 

PRÉ -0,044 

 

 0,125 

 

-0,541 -0,508 -0,133 0,030 0,061 

PÓS -0,063 

 

0,417 

 
-0,710

*
 -0,526 0,549 0,503 -0,475 

WCST–

Resposta nível 

conceitual 

PRÉ -0,256 

 

-0,118 

 

-0,364 -0,300 -0,226 -0,060 0,299 

PÓS -0,400 

 

0,242 

 

-0,358 -0,502 0,037 -0,030 -0,097 

Span Dígitos 

(inverso) 

PRÉ 0,205 

 

-0,228 

 

-0,542 0,365 -0,058 0,655
*
 0,062 

PÓS 0,362 

 

-0,113 

 

-0,446 0,514 0,460 0,246 -0,199 

Stroop 3º 

Tempo 

PRÉ 0,367 

 

0,087 

 

0,271 0,301 -0,316 -0,180 -0,330 

PÓS -0,232 

 

-0,501 

 

0,179 0,200 -0,336 -0,299 0,388 

Stroop 3º 

Erros 

PRÉ -0,352 

 

-0,481 

 

0,088 0,403 0,111 0,000 0,301 

PÓS -0,077 

 

-0,279 

 

-0,531 -0,254 0,303 0,395 -0,131 

Trilhas – F2 PRÉ -0,612 

 

-0,564 

 

-0,027 0,100 -0,080 -0,657
*
 0,777

**
 

PÓS -0,462 

 

0,272 

 

0,076 0,100 -0,373 -0,538 0,452 

ToL PRÉ 0,586 

 

0,157 

 

0,355 0,456 -0,293 0,303 -0,151 

PÓS 0,343 

 

0,061 

 

-0,103 0,507 0,151 -0,242 0,033 

FAS PRÉ 0,398 

 

-0,232 

 

-0,203 -0,100 0,342 0,539 -0,270 

PÓS 0,097 

 

-0,161 

 

0,179 -0,251 0,374 -0,120 -0,130 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 
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5.2.2 Grupo de higiene do sono (GHS) 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO – GHS  

 

Como descrito na tabela 6, na análise do Questionário de Hábitos de Sono, a 

variável ambiente de sono apresentou poucas mudanças após a intervenção de higiene 

do sono, visto que os indivíduos continuaram dormindo com luz apagada e porta aberta, 

sem queixas de incômodos causados pelo ambiente e sem reclamações por barulho. O 

mesmo aconteceu com a variável estimulantes, na qual as idosas continuaram com o 

hábito de ingerir café todos os dias (90%), beber chá esporadicamente (50%) e fazer 

raro uso de refrigerantes (70%) e chocolates (60%). Algumas diferenças foram notadas 

nas queixas de sono do GHS, começando com a diminuição das queixas de sono no 

relato das idosas (que antes havia sido relatado por 70% delas e após a intervenção por 

50% das participantes). Além disso, houve um aumento de 20% daquelas idosas que 

relatavam nunca ter problemas com a latência do sono e com a fragmentação do sono; e 

de 30% com a sonolência diurna. O hábito de cochilar se manteve em 60% das idosas 

do GHS, da mesma forma (intencional e no horário de 12:00-13:00). A medicação para 

dormir continuou sem ser usada por 90% das idosas desse grupo. 

Também foi observada melhora na análise do escore global do IQSP, que caiu 

de 8,1 (DP=3,21), o que indicava qualidade de sono ruim, para 4 pontos (DP=2,16), o 

que indica boa qualidade de sono. Além disso, na Escala de Sonolência de Epworth o 

escore da avaliação pós intervenção também foi menor, diminuindo de 10,3 (DP=4,13), 

o que sinalizava a presença de sonolência excessiva diurna (classificada em escores 

acima de 10 pontos), para 6 pontos (DP=2.94), o que sinaliza que o grupo não mais 

estava dentro da classificação indicativa de sonolência excessiva. 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste para amostras relacionadas de Wilcoxon, para as variáveis numéricas 

ou ordinais, e o teste de McNemar para variáveis nominais dicotômicas (sim-não). O 

teste sugeriu diferença estatisticamente significante para as variáveis IQSP (p=0,005 e 

EPWORTH (p=0,008).  

Esses resultados indicam que esse grupo melhorou a sua qualidade de sono e as 

queixas de sonolência excessiva diurna após as sessões de psicoeducação da higiene do 

sono. Apesar de algumas mudanças nas queixas das idosas desse grupo terem sido 
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registradas, não foram verificadas diferenças significativas no Questionário de Hábitos 

de Sono, o que pode indicar que não ocorreram grandes mudanças nos hábitos de sono 

desses idosos, em especial naqueles relacionados ao ambiente de sono e ao uso de 

estimulantes. 

 

 

Tabela 6 Comparações intra-grupo das variáveis de sono do GHS. 

Variáveis 
Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 
P 

HS – Barulho N % N % 0,655 

Muito 2  20% 2  20% 

 Pouco 1 10% 0  0% 

 Nenhum 7  70% 8  80% 

 HS – Luz     0,564 

Apagada/porta fechada 3  30% 4  40% 

 Apagada/porta aberta 7  70% 6  60% 

 Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 

 Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 

 HS – Incômodo     0,500 

Sim 1  10% 3  30% 

 Não 9  90% 7 70% 

 HS - Mudança de quarto     0,125 

Sim 4 40% 0  0% 

 Não 6  60% 10  100% 

 HS – Café     0,317 

Todo dia 9  90% 9  90% 

 Às vezes 1  10% 0  0% 

 Raramente 0  0% 1  10% 

 Nunca 0  0% 0  0% 

 HS – Chá     0,564 

Todo dia 1  10% 0  0% 

 Às vezes 5  50% 5 50% 

 Raramente 3  30% 5  50% 

 Nunca 1  10% 0  0% 

 HS - Refrigerante     0,180 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 3  30% 0  0% 

 Raramente 4  40% 7  70% 

 Nunca 3  30% 3 30% 

 HS – Chocolate     1,00 

Todo dia 0  0% 1  10% 

 Às vezes 3 20% 1 10% 

 Raramente 7  70% 6  60% 

 Nunca 1  10% 2  20% 
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HS – Queixa     0,626 

Sim 7  70% 5  50% 

 Não 3  30% 5  50% 

 HS – Latência     0,102 

Nunca 3 30% 5  50% 

 Às vezes 4 40% 5  50% 

 Sempre 3  30% 0  0% 

 HS - Sonolência     0,180 

Nunca 3 30% 6  60% 

 Às vezes 7  70% 4  40% 

 Sempre 0  0% 0  0% 

 HS - Sono fragmentado     0,102 

Nunca 4  40% 6  60% 

 Às vezes 3  30% 4  40% 

 Sempre 3  30% 0  0% 

 HS - Cochila?     0,250 

Sim 9  90% 6  60% 

 Não 1  10% 4  40% 

 HS - Hora do cochilo     0,180 

12:00  4  44,4% 4  100% 

 12:30  1  11,1% 0  0% 

 13:00  3  33,3% 0  0% 

 13:30 1 11,1% 0 0%  

HS - Cochilo intencional?     1,00 

Sim 5  55,5% 3  50% 

 Não 4  44,4% 3  50% 

 HS - Medicação     1,00 

Sim 1  10% 1  10% 

 Não 9  90% 9  90% 

 
 

Média (DP) Média (DP) 

 
IQSP  8,1 ± 3,21 4,00 ± 2,16 0,005 
 

  

 EPWORTH 10,3 ± 4,13 6,00 ± 2,94 0,008 

 

 

ANÁLISE DA COGNIÇÃO – GHS 

 

EXECUTIVO 

 

Na análise do Wisconsin do GHS foi visto que, após a intervenção de higiene do 

sono, os idosos desse grupo tiveram melhor desempenho nesse teste ao diminuírem o nº 

de erros perseverativos de 34,5 (DP=11,4) para 21,9 (DP=15,2) e o nº de fracassos em 

manter o contexto de 1,4 (DP=2,0) para 1,2 (DP=1,3), o que indica que esses idosos 

melhoraram seu desempenho ao flexibilizarem suas estratégias para resolução dos 
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problemas, como também foram capazes de manter as informações relevantes no 

armazenamento de curto prazo (ganhos na memória operacional). Além disso, eles 

aumentarem o nº de categorias completadas de 2,7 (DP=1,0) para 4,6 (DP=1,5) e o nº de 

respostas de nível conceitual de 50,9 (DP=12,9) para 66,2 (DP=16,9), demonstrando 

assim melhor entendimento do objetivo do teste e melhoras na capacidade de insights 

(ver tabela 7). 

Também notou-se melhora no desempenho da Torre de Londres após a 

intervenção, aumentando a pontuação de 27 (DP=3,8) para 30,9 pontos (DP=1,7), no 

Teste de Fluência Verbal FAS, no qual o número de palavras ditas subiu de 26,2 

(DP=12,1) para 30,3 palavras (DP=13,7), e no Span de Dígitos Inverso, cuja pontuação 

média aumentou de 2,9 (DP=1,4) para 3,7 pontos (DP=1,6). Esse resultados indicam 

que o GHS apresentou melhor desempenho em tarefas de planejamento e resolução de 

problemas, de fluência verbal e de memória operacional, respectivamente. 

Além disso, no 3º cartão do teste de Stroop, os dados indicam que houve 

diminuição do número de erros cometidos pelos idosos de 3,7 vezes (DP=2,9) para 2,6 

(DP=2,7), permanecendo com o mesmo tempo de execução de 43 segundos (DP=14), o 

que sinaliza uma leve melhora na habilidade de inibição. Por fim, foi verificado um pior 

desempenho do GHS na Forma 2 do Trilhas Colorido através de um leve aumento de 2 

segundos no tempo de execução da tarefa, o que  indicaria que o GHS não obteve 

ganhos na flexibilidade cognitiva medida através desse teste. 

 

ATENÇÃO 

 

Conforme visto na tabela 7, nesse componente o GHS demonstrou melhoras em 

todos os testes aplicados. No Stroop, no cartão 1, os idosos diminuíram levemente o nº 

de erros de 0,3 (DP=0,9) para 0,2 (DP=0,6) e mantiveram o tempo de execução da 

tarefa (em torno de 20 segundos). No cartão 2, também houve diminuição do nº de erros 

(de 0,4 para 0,1) e o tempo necessário para concluir o teste foi reduzido para 25 

segundos (4 segundos a menos do que na primeira avaliação). Também houve redução 

de tempo na execução da Forma 1 do Trilhas de 116,5 segundos (DP=63,6) para 81,5 

segundos (DP=24,7). Esses resultados indicam uma modesta melhora na capacidade 

atencional desses idosos, tendo em vista que eles conseguiram manter ou diminuir o 

tempo de execução das tarefas e cometer menos erros. 
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MEMÓRIA 

 

Como exposto na tabela 7, tanto no teste de Fluência Verbal (categoria animais), 

como no Span de Dígitos Direto o desempenho do GHS se manteve. No entanto, notou-

se melhor desempenho na avaliação pós intervenção no escore de aprendizagem do 

RAVLT, o qual aumentou de 38,1 (DP=8,3) para 47,9 palavras recordadas (DP=8,6). 

Além disso, os idosos desse grupo também demonstram ganhos na evocação imediata 

(aumentando de 6,4 para 9,5 palavras) e tardia (que subiu de 7,0 para 9,5) da memória 

episódica, como também na capacidade de reconhecimento, que aumentou de 6,2 para 

9,7 palavras reconhecidas corretamente. Esses resultados indicam que a psicoeducação 

da higiene do sono pode ter trazidos ganhos para a capacidade mnemônica dos idosos 

submetidos a ela, especialmente ao serem testados em tarefas de memória episódica. 

 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste de Wilcoxon, recomendado para variáveis contínuas relacionadas. 

Esse teste sugeriu significância estatística para as variáveis WCST – nº de categ. 

Completadas (p=0,021), WCST–Resposta nível conceitual (p=0,037), Trilhas–Medida 

de interferência (p=0,037), Torre de Londres (p=0,007), Stroop 2º cartão – tempo 

(p=0,035), RAVLT–Aprendizagem (p=0,005), RAVLT–A6 (p=0,030), RAVLT–A7 

(p=0,011) e RAVLT–Reconhecimento (p=0,045) (ver tabela 7). Esses resultados 

confirmam os ganhos que esse grupo teve em algumas funções executivas, 

especificamente na capacidade de insights, de flexibilidade cognitiva, planejamento e 

resolução de problemas; como também, na capacidade de atenção seletiva e memória 

episódica. 
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Tabela 7 Comparações intragrupo das variáveis da cognição do GHS. 

Variável Pré-intervenção Pós-intervenção p 

EXECUTIVO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

WCST – Erros Perseverativos 34,5(11,4) 21,9(15,2) 0,066 

WCST – Fracasso manter contexto 1,4(2,0) 1,2(1,3) 1,00 

WCST – nº de categ. completadas 2,7(1,0) 4,6(1,5) 0,021 

WCST – Resposta nível conceitual 50,9(12,9) 66,2(16,9) 0,037 

Span de Dígitos (inverso) 2,9(1,4) 3,7(1,6) 0,130 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:43(0:00:11) 0:00:43(0:00:14) 1,00 

Stroop 3º cartão - erros 3,7(2,9) 2,6(2,7) 0,291 

Trilhas – Forma 2 237,5(118,9) 239,9(77,1) 0,959 

Trilhas – Medida de interferência 1,2(0,5) 1,9(0,8) 0,037 

Torre de Londres 27,0(3,8) 30,9(1,7) 0,007 

Fluência (FAS) 26,2(12,1) 30,3(13,7) 0,109 

ATENÇÃO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:20(0:00:04) 0:00:21(0:00:05) 0,256 

Stroop 1º cartão - erros 0,3(0,9) 0,2(0,6) 0,317 

Stroop 2º cartão - tempo 0:00:29(0:00:09) 0:00:25(0:00:06) 0,035 

Stroop 2º cartão - erros 0,4(0,9) 0,1(0,3) 0,180 

Trilhas – Forma 1 116,5(63,6) 81,5(24,7) 0,059 

MEMÓRIA Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Fluência (animais) 14,0(2,8) 14,1(3,1) 0,944 

Span de Dígitos (direto) 5,7(1,4) 6,0(1,7) 0,518 

RAVLT - Aprendizagem 38,1(8,3) 47,9(8,6) 0,005 

RAVLT – A6 6,4(3,4) 9,5(3,5) 0,030 

RAVLT – A7 7,0(2,9) 9,5(3,4) 0,011 

RAVLT - Reconhecimento 6,2(5,6) 9,7(4,8) 0,045 
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CORRELAÇÕES ENTRE SONO E COGNIÇÃO (GHS) 

 

Na Tabela 8, encontram-se as correlações existentes entre os parâmetros do sono 

e os domínios das funções executivas para o GHS. Com o teste de correlação de 

Spearman observou-se apenas uma correlação negativa estatisticamente significante 

nesse grupo. Essa correlação foi entre o escore do IQSP e a quantidade de erros no 3º 

cartão do Stroop (rho=-0,65; p>0,05), indicando que quanto maior o escore do IQSP 

menor era a quantidade de erros cometidos pelos idosos desse grupo no momento pré 

intervenção. Isto é, que quanto pior fosse a qualidade de sono desses idosos, melhor 

seria o desempenho deles nessa tarefa de controle inibitório. Vale ressaltar que essa 

correlação não foi encontrada no momento pós intervenção, sinalizando que essa 

associação pode ter sido alterada pela intervenção da Higiene do Sono. 

 

Tabela 8 Correlações entre os parâmetros do sono e as funções cognitivas do GHS (pré e pós 

intervenção. 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
 

IQSP EPWORTH 
HS-

BARULHO HS-CAFÉ 
HS-

LATÊNCIA 

HS-

FRAGMEN 
HS-

COCHILO 

  rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

WCST–Erros 

Perseverativos 

PRÉ 0,499 

 

-0,018 

 

-0,172 -0,174 0,225 0,161 -0,290 

PÓS -0,245 

 

0,416 

 

-0,524 0,524 -0,279 -0,178 -0,036 

WCST–Frac. 

manter contexto 

PRÉ -0,272 

 

-0,202 

 

0,463 0,124 -0,072 0,086 -0,371 

PÓS -0,200 

 

-0,462 

 

-0,091 -0,364 0,182 0,111 0,037 

WCST–categ. 

completadas 

PRÉ -0,122 

 

0,062 

 

-0,141 0,499 -0,169 -0,155 0,062 

PÓS 0,260 

 

-0,313 

 

0,407 -0,542 0,000 0,000 0,332 

WCST–

Resposta nível 

conceitual 

PRÉ -0,437 

 

-0,021 

 

0,211 0,292 -0,158 -0,097 -0,117 

PÓS 0,025 

 

-0,591 

 

0,522 -0,522 0,313 -0,142 0,000 

Span Dígitos 

(inverso) 

PRÉ 0,173 

 

-0,076 

 

0,366 0,121 -0,210 0,313 -0,241 

PÓS 0,393 

 

-0,311 

 

0,266 -0,532 0,461 -0,217 -0,145 

Stroop 3º 

Tempo 

PRÉ -0,181 

 

0,034 

 

0,259 0,059 0,297 0,111 0,295 

PÓS 0,143 

 

0,561 

 

-0,131 0,350 0,035 0,072 -0,250 
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Stroop 3º 

Erros 

PRÉ -0,652* 

 

0,342 

 

0,118 0,473 -0,137 -0,059 0,177 

PÓS -0,413 

 

0,223 

 

-0,403 0,298 -0,537 0,365 0,365 

Trilhas – F2 PRÉ -0,080 

 

0,049 

 

0,142 0,406 0,315 -0,006 -0,174 

PÓS 0,043 

 

0,518 

 

-0,174 0,406 0,104 0,355 -0,355 

ToL PRÉ 0,088 

 

0,477 

 

-0,240 -0,412 -0,160 0,408 0,530 

PÓS 0,058 

 

-0,193 

 

-0,496 -0,240 -0,288 0,074 0,441 

FAS PRÉ 0,232 

 

-0,561 

 

0,562 -0,234 0,113 0,200 -0,409 

PÓS -0,037 

 

-0,488 

 

0,609 -0,406 -0,035 0,000 0,284 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

5.2.3 Grupo de treino cognitivo e higiene do sono (intervenção combinada) 

(GTH) 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO – GTH  

 

Como exposto na tabela 9, na variável ambiente de sono não foram detectadas 

mudanças após a intervenção combinada de treino cognitivo e higiene do sono, visto 

que os indivíduos continuaram dormindo com luz apagada e porta aberta (90%), sem 

queixas de incômodos causados pelo ambiente (90%) e sem reclamações por barulho 

(80%). O mesmo aconteceu com a variável estimulantes, na qual os idosos continuaram 

com o hábito de ingerir café todos os dias (70%), beber chá esporadicamente (60%), 

fazer raro uso de refrigerantes (70%) e chocolates (80%). Em relação à variável queixas 

de sono foi verificado apenas uma leve diferença acerca da latência do sono, na qual o 

número de idosos relatando nunca passar por longos períodos de latência aumentou 

30% após a intervenção. Os percentuais acerca da sonolência e sono fragmentado 

mantiveram-se praticamente iguais. Na análise do hábito de cochilar, notou-se 

mudança, visto que após a intervenção todos os idosos (100%) passaram a ter esse 

hábito e o faziam de forma intencional em 80% dos casos, sempre nos horários entre 

12:00-13:00. Por fim, o grupo continuou sem fazer uso de nenhuma medicação para 

dormir. 
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Na análise do escore do IQSP foi verificada diminuição, baixando de 5,6 pontos 

(DP=2,91) para 3,7 (DP=3,3), retirando o grupo da classificação de “qualidade de sono 

ruim” para “boa qualidade de sono”. A mesma tendência ocorreu com a Escala de 

Sonolência de Epworth, cujo escore também baixou após a intervenção de 10 pontos 

(DP=3,23), o que sinaliza presença de sonolência excessiva diurna, para 6,1 (DP=3,07), 

retirando esses idosos do GTH. dessa classificação. 

 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste para amostras relacionadas de Wilcoxon, para as variáveis numéricas 

ou ordinais, e o teste de McNemar para variáveis nominais dicotômicas (sim-não). O 

teste sugeriu diferença estatisticamente significante para as variáveis IQSP (p=0,020) e 

EPWORTH (p=0,010) (ver tabela 9). Esses resultados indicam que esse grupo melhorou 

a sua qualidade de sono e as queixas de sonolência diurna excessiva após as sessões da 

intervenção combinada de treino cognitivo e higiene do sono. No entanto, não foram 

verificadas grandes mudanças nos hábitos de sono desses idosos, tendo em vista que 

nenhuma diferença significativa foi encontrada no Questionário de Hábitos de Sono.  

 

Tabela 9 Comparações intragrupo das variáveis de sono do GTH. 

Variáveis 
Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 
p 

HS - Barulho N % N % 0,317 

Muito 1  10% 1  10% 

 Pouco 3 30% 1  10% 

 Nenhum 6  60% 8  80% 

 HS – Luz     1,00 

Apagada/porta fechada 1  10% 1  10% 

 Apagada/porta aberta 9  90% 9  90% 

 Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 

 Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 

 HS - Incômodo     1,00 

Sim 3  30% 1  10% 

 Não 7  70% 9 90% 

 HS - Mudança de quarto     1,00 

Sim 0 0% 0  0% 

 Não 10  100% 10  100% 

 HS – Café     0,157 

Todo dia 8  80% 7  70% 

 Às vezes 0  0% 1  10% 

 Raramente 1  10% 0  0% 
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Nunca 1  10% 2  20% 

 HS – Chá     0,317 

Todo dia 0 0% 0  0% 

 Às vezes 5  50% 6 60% 

 Raramente 4  40% 3  30% 

 Nunca 1  10% 1  10% 

 HS - Refrigerante     1,00 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 0  0% 1  10% 

 Raramente 9  90% 7  70% 

 Nunca 1  10% 2 20% 

 HS - Chocolate     0,257 

Todo dia 1  10% 0  0% 

 Às vezes 0 0% 2 20% 

 Raramente 6  60% 8  80% 

 Nunca 3  30% 0  0% 

 HS - Queixa     0,625 

Sim 5  50% 3  30% 

 Não 5 50% 7  70% 

 HS - Latência     0,083 

Nunca 5  50% 8  80% 

 Às vezes 4 40% 1  10% 

 Sempre 1  10% 1  10% 

 HS - Sonolência     0,655 

Nunca 6  60% 7  70% 

 Às vezes 4  40% 3  30% 

 Sempre 0  0% 0  0% 

 HS - Sono fragmentado     0,564 

Nunca 4  40% 4  40% 

 Às vezes 5  50% 6  60% 

 Sempre 1  10% 0  0% 

 HS - Cochila?     0,250 

Sim 7  70% 10  100% 

 Não 3  30% 0 0% 

 HS - Hora do cochilo     0,180 

12:00  2  40% 4  50% 

 12:30  1  20% 1 12,5% 

 13:00  1  20% 3  37,5% 

 14:30 1 20% 0 0%  

HS - Cochilo intencional?     0,500 

Sim 4  57,1% 8  80% 

 Não 3  42,8% 2  20% 

 HS - Medicação     1,00 

Sim 0  0% 0  0% 

 Não 10  100% 10  100% 

 
 Média (DP) Média (DP) 

 
IQSP 5,6 ± 2,91 3,7 ± 3,3 0,020 
 

  

 EPWORTH 10 ± 3,23 6,1 ± 3,07 0,010 
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ANÁLISE DA COGNIÇÃO – GTH 

 

EXECUTIVO 

Na análise do Wisconsin os idosos do GTH diminuíram o nº de erros 

perseverativos de 25,2 (DP=17,0) para 13,8 (DP=6,1), indicando ganhos na capacidade 

de flexibilidade cognitiva. Além disso, eles aumentaram o nº de categorias completadas 

de 3,7 (DP=2,0) para 5,0 (DP=1,1) e o nº de respostas de nível conceitual de 52,3 

(DP=19,5) para 67,8 (DP=9,1), indicando melhor entendimento do objetivo do teste, 

como também melhoras na capacidade de insights. No entanto, houve um leve aumento 

nos fracassos em manter o contexto de 1,1 (DP=0,8) para 1,4 (DP=1,0), o que indica 

não ter havido ganhos na memória operacional (ver tabela 10).  

O desempenho na Torre de Londres foi otimizado, visto que houve aumento da 

pontuação de 27,4 (DP=2,5) para 30 pontos (DP=1,8), demonstrando ganhos no 

planejamento e resolução de problemas. Melhoras também foram notadas na habilidade 

da fluência verbal , visto que os idosos desse grupo aumentaram o número de palavras 

ditas na FAS de 31,8 (DP=15,3) para 39,5 palavras (DP=15,3). O controle inibitório 

também ensaiou melhoras, tendo em vista que houve diminuição do número de erros 

cometidos no 3º cartão do teste de Stroop (de 4,1 para 3,2 erros), como também do 

tempo de execução, que caiu de 43 (DP=28) para 30 segundos (DP=8).  

No entanto, os idosos do GTH decaíram no desempenho do Span de dígitos 

Inverso, cuja pontuação média diminuiu de 4,7 (DP=1,2) para 4,2 (DP=1,6), 

corroborando com o resultado do WCST, que indicou não ter havido ganhos na 

memória operacional nos idosos do GTH. Além disso, não houve diferenças no 

desempenho da Forma 2 do Trilhas Colorido, sinalizando que não verificou-se 

alterações na flexibilidade cognitiva medida por esse teste. 

 

ATENÇÃO 

Como exposto na tabela 10, nesse componente o GTH demonstrou melhoras em 

todos os testes aplicados. No Stroop, no cartão 1, os idosos diminuíram o tempo de 

execução da tarefa de 23  (DP=8) para 20 segundos (DP=6) e mantiveram o nº de erros 

em 0,3 (DP=0,6). No cartão 2, também houve diminuição do nº de erros de 0,6 

(DP=1,0) para 0,4 (DP=0,8), como também do tempo necessário para concluir o teste de 

35 (DP=11) para 30 segundos (DP=14), mesma coisa que aconteceu com a Forma 1 do 

Trilhas, que diminuiu o tempo de execução da tarefa em 17,3 segundos.  
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Todos esses resultados apontam para ganhos na capacidade atencional dos 

idosos desse grupo após a intervenção, tanto porque houve redução no número de erros 

cometidos, como também por eles conseguirem executar as tarefas em menor tempo. No 

entanto, vale salientar que todos os ganhos se deram de maneira muito modesta, o que 

pode indicar que a intervenção combinada de treino cognitivo e higiene do sono não se 

transferiu para ganhos substanciais na atenção. 

 

MEMÓRIA 

O desempenho do GTH se manteve no Span de Dígitos Direto. Nos demais 

testes o desempenho dos idosos melhorou. No teste de Fluência Verbal (categoria 

animais) eles aumentaram a média de animais nomeados de 16,2 (DP=5,1) para 20,1 

(DP=4,8). Além disso, notou-se melhor desempenho na avaliação pós intervenção no 

escore de aprendizagem do RAVLT, no qual eles recordaram 48,6 (DP=10,9), no de 

evocação imediata (M=12,2/DP=2,4) e tardia (M=11,4/DP=2,9), como também na 

capacidade de reconhecimento, que aumentou de 7,5 (DP=8,0) para 12,5 palavras 

(DP=2,5). Esses resultados apontam para ganhos na capacidade mnemônica dos idosos 

submetidos à intervenção combinada de treino e higiene, em especial em testes de 

memória episódica. 

 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste de Wilcoxon, recomendado para variáveis contínuas relacionadas. 

Esse teste sugeriu significância estatística para as variáveis WCST – Erros 

Perseverativos (p=0,025), Torre de Londres (p=0,012), Fluência (FAS) (p=0,024), 

Stroop 2º cartão–tempo (p=0,017), Fluência (animais) (p=0,005), RAVLT–

Aprendizagem (p=0,011), RAVLT–A6 (p=0,008), RAVLT–A7 (p=0,043) e RAVLT–

Reconhecimento (p=0,009) (ver tabela 10).  

Esses resultados indicam que a intervenção combinada trouxe ganhos para 

alguns componentes das funções executivas, como por exemplo, a flexibilidade mental, 

o planejamento e a fluência verbal. Além disso, o que mais se destaca é a melhora 

significativa em praticamente todos os testes de memória episódica, sinalizando ganhos 

na capacidade mnemônica por uma possível transferência do treino de funções 

executivas, como também pela psicoeducação da higiene do sono. 
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Tabela 10 Comparações intragrupo das variáveis da cognição do GTH. 

Variável Pré-intervenção Pós-intervenção p 

EXECUTIVO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

WCST – Erros Perseverativos 25,2(17,0) 13,8(6,1) 0,025 

WCST – Fracasso manter contexto 1,1(0,8) 1,4(1,0) 0,317 

WCST – nº de categ. completadas 3,7(2,0) 5,0(1,1) 0,141 

WCST – Resposta nível conceitual 52,3(19,5) 67,8(9,1) 0,066 

Span de Dígitos (inverso) 4,7(1,2) 4,2(1,6) 0,327 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:43(0:00:28) 0:00:30(0:00:09) 0,092 

Stroop 3º cartão - erros 4,1(5,4) 3,2(4,1) 0,351 

Trilhas – Forma 2 189,9(59,9) 187,2(75,1) 0,799 

Trilhas – Medida de interferência 0,9(0,7) 1,3(0,8) 0,278 

Torre de Londres 27,4(2,5) 30,0(1,8) 0,012 

Fluência (FAS) 31,8(15,3) 39,5(15,3) 0,024 

ATENÇÃO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:23(0:00:08) 0:00:20(0:00:06) 0,052 

Stroop 1º cartão - erros 0,3(0,6) 0,3(0,6) 1,00 

Stroop 2º cartão - tempo 0:00:35(0:00:11) 0:00:30(0:00:14) 0,017 

Stroop 2º cartão - erros 0,6(1,0) 0,4(0,8) 0,157 

Trilhas – Forma 1 102,0(34,0) 84,7(39,4) 0,201 

MEMÓRIA Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Fluência (animais) 16,2(5,1) 20,1(4,8) 0,005 

Span de Dígitos (direto) 6,1(1,2) 6,1(0,9) 1,00 

RAVLT - Aprendizagem 42,0(10,1) 48,6(10,9) 0,011 

RAVLT – A6 8,5(3,1) 12,2(2,4) 0,008 

RAVLT – A7 9,4(3,3) 11,4(2,9) 0,043 

RAVLT - Reconhecimento 7,5(8,0) 12,5(2,5) 0,009 
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CORRELAÇÕES ENTRE SONO E COGNIÇÃO (GTH)  

 

Na Tabela 11, encontram-se as correlações existentes entre os parâmetros do 

sono e os domínios das funções executivas para o GTH. Com o teste de correlação de 

Spearman observou-se que o IQSP apresentou correlação positiva estatisticamente 

significante com o nº de categorias completadas (rho=0,91; p<0,01) e as respostas de 

nível conceitual (rho=0,84; p<0,01) do WCST, e de forma negativa com o nº de erros 

perserverativos (rho=-0,85; p<0,01). Esses resultados foram todos referentes ao 

momento pré intervenção e indicam que a pior qualidade de sono (interpretada através 

de altos escores no IQSP) estaria relacionada ao melhor desempenho nos aspectos do 

WCST que medem habilidade de insights e flexibilidade cognitiva.  

Também foi verificado, no momento pré intervenção, que a latência do sono 

apresentou correlação positiva estatisticamente significante com o número de categorias 

completadas (rho=0,67; p<0,05), indicando que quanto maior a latência mais categorias 

foram completadas no WCST, isto é, melhor foi o desempenho dos idosos nesse teste 

que mede as funções executivas de forma global. 

Ainda no momento pré intervenção foi visto uma correlação negativa 

estatisticamente significante entre o hábito de cochilar e a quantidade de erros no 3º 

cartão do Stroop (rh0=-0,65; p<0,05), o que indicaria que aqueles idosos que 

cochilavam, tendiam a cometer menos erros de impulso.  

No momento pós intervenção foi verificada uma correlação positiva 

estatisticamente significante entre a latência do sono e o tempo no 3º cartão do Stroop 

(rh0=0,68; p<0,05), o que sinaliza que após a intervenção, quanto maior a latência, 

maior era o tempo que o idoso levava para finalizar a tarefa, indicando pior controle 

inibitório. 
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Tabela 11 Correlações entre os parâmetros do sono e as funções cognitivas do GTH (pré e pós 

intervenção) 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
 

IQSP EPWORTH 
HS-

BARULHO HS-CAFÉ 
HS-

LATÊNCIA 

HS-

FRAGMEN 
HS-

COCHILO 

  rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

WCST–Erros 

Perseverativos 

PRÉ -0,858** 

 

0,057 

 

0,338 0,131 -0,573 -0,263 -0,153 

PÓS -0,603 

 

-0,240 

 

-0,258 -0,076 -0,148 -0,179 - 

WCST–Frac. 

manter contexto 

PRÉ -0,208 

 

-0,420 

 

-0,318 0,773 -0,273 0,273 0,387 

PÓS -0,257 

 

-0,040 

 

-0,281 0,632 -0,487 0,308 - 

WCST–categ. 

completadas 

PRÉ 0,913** 

 

0,019 

 

-0,385 -0,057 0,672
*
 0,450 -0,039 

PÓS 0,033 

 

0,134 

 

0,505 -0,284 0,047 -0,384 - 

WCST–

Resposta nível 

conceitual 

PRÉ 0,847** 

 

-0,031 

 

-0,409 0,069 0,596 0,402 0,114 

PÓS -0,294 

 

-0,316 

 

0,625 0,327 0,061 -0,321 - 

Span Dígitos 

(inverso) 

PRÉ 0,621 

 

-0,243 

 

-0,156 0,097 0,301 0,129 0,244 

PÓS -0,019 

 

0,201 

 

0,207 0,717 -0,172 0,217 - 

Stroop 3º 

Tempo 

PRÉ -0,451 

 

-0,456 

 

-0,126 -0,083 -0,118 0,101 -0,306 

PÓS -0,230 

 

-0,497 

 

0,592 -0,004 0,688
*
 -0,036 - 

Stroop 3º 

Erros 

PRÉ -0,446 

 

-0,457 

 

-0,217 -0,231 0,054 0,132 -0,652
*
 

PÓS 0,208 

 

-0,261 

 

-0,527 -0,696 0,312 0,293 - 

Trilhas – F2 PRÉ -0,258 

 

0,183 

 

-0,282 -0,412 0,060 -0,091 -0,152 

PÓS 0,061 

 

0,043 

 

-0,510 -0,539 0,112 0,355 - 

ToL PRÉ 0,581 

 

0,352 

 

-0,011 -0,537 0,576 0,198 0,000 

PÓS -0,025 

 

-0,256 

 

-0,363 -0,682 0,242 0,221 - 

FAS PRÉ 0,357 

 

0,120 

 

0,417 -0,100 0,205 -0,141 0,114 

PÓS 0,000 

 

-0,204 

 

0,182 0,436 -0,113 0,143 - 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 
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5.2.4 Grupo controle (GC) 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DO SONO – GC  

 

Na Tabela 12, encontram-se os dados da qualidade do sono do GC, bem como a 

comparação entre primeira e segunda avaliação. Na análise do Questionário de Hábitos 

de Sono, praticamente não foram registradas diferenças entre os dois momentos 

avaliativos. Na variável ambiente de sono apurou-se que a maioria dos idosos do GC 

dormia em ambiente silencioso (60%), com a luz apagada e porta aberta (70%), não 

tinham relatos de incômodo com o ambiente (70%) e nem haviam se mudado 

recentemente (80%).  No que diz respeito ao uso de estimulantes, foi visto que 90% do 

GC tinha o hábito diário de ingerir café, mas raro de consumir chás (70%), refrigerantes 

(100%) e chocolates (50%). Apenas na variável de queixas de sono algumas diferenças 

foram notadas entre as duas avaliações, através de um leve aumento na presença de 

problemas de sono (aumentando de 70% para 80% os idosos que declaravam ter queixas 

de sono) e uma pequena diminuição da ocorrência de grandes latências (de 80% para 

60%). 

No que se refere ao escore global do IQSP, foi apurado na segunda avaliação do 

GC a pontuação de 6,7 (DP=4,34), um pouco menor do que a da primeira avaliação 

(que havia sido de 7,6/DP=3,34), mas ainda dentro da classificação de qualidade de 

sono ruim (escores >5 pontos). O escore da Escala de Sonolência de Epworth aumentou 

de 6,9 (DP=3,07) para 9,4 (DP=5,35), chegando bem perto do limiar que indica 

sonolência excessiva diurna (visto em pontuações >10 pontos). 

Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste para amostras relacionadas de Wilcoxon., para variáveis numéricas e 

ordinais, e o teste de McNemar, para as variáveis nominais dicotômicas. Os testes não 

indicaram diferença estatisticamente significante para nenhuma variável. 

Esses dados sugerem que não houve nenhum ganho na qualidade do sono dos 

idosos que ficaram alocados no grupo controle, tendo em vista que os dados se 

mantiveram iguais ou decaíram, sinalizando piora na qualidade do sono e sonolência 

diurna. 
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Tabela 12 Comparações intragrupo das variáveis de sono do GC. 

Variáveis 
Pré 

Intervenção 

Pós 

Intervenção 
p 

HS - Barulho N % N % 1,00 

Muito 1  10% 1  10% 

 Pouco 6 60% 6  60% 

 Nenhum 3  30% 3  30% 

 HS – Luz     1,00 

Apagada/porta fechada 3  30% 3  30% 

 Apagada/porta aberta 7 70% 7  70% 

 Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 

 Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 

 HS - Incômodo     1,00 

Sim 3  30% 4  40% 

 Não 7  70% 6 60% 

 HS - Mudança de quarto     1,00 

Sim 2 20% 1  10% 

 Não 8  80% 9  90% 

 HS – Café     1,00 

Todo dia 9  90% 90  90% 

 Às vezes 0  0% 0  0% 

 Raramente 0 0% 0 0% 

 Nunca 1  10% 1  10% 

 HS – Chá     0,414 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 3  30% 4 40% 

 Raramente 3  30% 3  30% 

 Nunca 4  40% 3  30% 

 HS - Refrigerante     1,00 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 0  0% 1  10% 

 Raramente 5  50% 3  30% 

 Nunca 5  50% 6 60% 

 HS - Chocolate     0,054 

Todo dia 0  0% 0  0% 

 Às vezes 5 50% 2 20% 

 Raramente 3  30% 5  50% 

 Nunca 2  20% 3  30% 

 HS - Queixa     1,00 

Sim 7  70% 8  80% 

 Não 3  30% 2  20% 

 HS - Latência     0,157 

Nunca 1  10% 3  30% 

 Às vezes 8 80% 6  60% 

 Sempre 1  10% 1  10% 

 HS - Sonolência     0,257 

Nunca 4  40% 6  60% 
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Às vezes 4  40% 3  30% 

 Sempre 2  20% 1  10% 

 HS - Sono fragmentado     0,317 

Nunca 1  10% 2  20% 

 Às vezes 6  60% 6  60% 

 Sempre 3  30% 2  20% 

 HS - Cochila?     1,00 

Sim 9  90% 9 90% 

 Não 1  10% 1  10% 

 HS - Hora do cochilo     0,893 

08:00  1  11,11% 0  0% 

 10:00  0  0% 1  12,5% 

 12:00  1  11,11% 0  0% 

 13:00 4 44,44% 6 75%  

13:30 2 22,22% 0 0%  

16:00 1 11,11% 0 0%  

21:00 0 0% 1 12,5%  

HS - Cochilo intencional?     1,00 

Sim 8  80% 6  75% 

 Não 2  20% 2  25% 

 HS - Medicação     1,00 

Sim 1  10% 1  10% 

 Não 9 90% 9  90% 

 
 Média (DP) Média (DP) 

 
IQSP 7,6 ± 3,34 6,7 ± 4,34 0,255 

   

 EPWORTH 6,9 ± 3,07 9,4 ± 5,35 0,078 

 

 

ANÁLISE DA COGNIÇÃO – GC  

 

EXECUTIVO 

Na Tabela 13, encontram-se os dados da cognição do GC, bem como a 

comparação entre primeira e segunda avaliação. Na análise do Wisconsin notou-se que 

o GC teve melhor desempenho ao reduzir o nº de erros perseverativos de 31,3 

(DP=26,3) para 25,9 (DP=19,5) e aumentado o nº de respostas de nível conceitual de 

50,3 (DP=23) para 57,6 (DP=15,3), sinalizando com isso que houve melhoras na 

flexibilidade cognitiva e nos insights. No entanto, os idosos desse grupo aumentaram o 

número de fracassos em manter o contexto de 0,5 (DP=0,7) para 1,5 (DP=1,7), e não 

demonstraram mudanças no nº de categorias completadas, indicando que não houve 

mudanças no que diz respeito à memória operacional e no entendimento do objetivo do 

teste. 
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Os resultados do Span de Dígitos Inverso corroboram com isso ao se manterem 

iguais (com média em torno de 4,5 / DP=1,7), indicando não ter havido mudanças na 

memória operacional.  Além disso, observou-se pior desempenho na Torre de Londres 

(que anteriormente havia tido pontuação média de 31,4 e caiu para 28,2) e na 

quantidade de erros cometidos no 3º cartão do Stroop (que aumentou de 2,0 para 3,7), 

sinalizando que esses idosos tiveram piora na capacidade de planejamento e de inibição. 

Por fim, ocorreu melhor desempenho no Teste de Fluência FAS, no qual o número de 

palavras ditas foi de 30,4 (DP=13,3) para (M=36,1 / DP=16,2), e na Forma 2 do Teste 

de Trilhas, no qual o tempo de execução diminuiu de 162,4 (DP = 80,1) para 159,6 

segundos (DP=69,6). Esses achados indicam que o GC teve ganhos na fluência verbal e 

na flexibilidade cognitiva, essa ultima indo ao encontro do que foi encontrado na análise 

do WSCT. 

 

ATENÇÃO 

Como exposto na tabela 13, não foram verificadas diferenças nos resultados do 

1º cartão do Stroop entre a primeira e a segunda avaliação. Já no 2º cartão do Stroop 

notou-se melhor desempenho, tanto no tocante ao tempo de execução (que diminuiu de 

24 para 21 segundos (DP=5), como no referente aos erros cometidos (que passou de 0,7 

para 0,0, não sendo registrado nenhum erro na segunda avaliação). Além disso, também 

foi verificada melhora no desempenho da Forma 1 do Trilhas Colorido, no qual o tempo 

de execução caiu de 74,7 (DP=27) para 65,8 (DP=21,9). Esses dados indicam ter havido 

leve melhora no desempenho dos idosos do GC na capacidade atencional. 

 

MEMÓRIA 

Os idosos do GC mantiveram seu desempenho no Teste de Fluência Verbal 

(categoria animais), não sendo registradas mudanças da primeira para a segunda 

avaliação. Além disso, eles tiveram uma pior pontuação do Span de Dígitos Direto, ao 

reduzirem a média de 7,8 (DP=1,4) para 6,6 (DP = 1,6). No RAVLT eles mantiveram o 

escore de Reconhecimento (M=11,6 / DP=3,1), mas melhoraram na variável de 

Aprendizagem, aumentando a média de 41,4 (DP=8,1) para 51,6 (DP=11,2), como 

também na de memória curto prazo (aumentando de 9,1 para 10,0) e memória tardia  

(de 8,3 para 10,9). Esses dados indicam que não houve grandes ganhos mnemônicos 

pelo GC, apesar de ter sido registrado aumento na capacidade de resgate da memória 

episódica imediata e tardia. 
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Para verificar se as diferenças encontradas eram estatisticamente significativas 

utilizou-se o teste de Wilcoxon, recomendado para variáveis contínuas relacionadas. 

Esse teste sugeriu diferença estatística significativamente pior para a variável Torre de 

Londres (p=0,008), e melhor para as variáveis RAVLT – Aprendizagem (p=0,005) e 

RAVLT – A7 (p=0,015), indicando que os idosos do GC pioraram significativamente 

na capacidade de planejamento e resolução de problemas, mas tiveram ganhos na 

memória episódica, em especial na evocação tardia da mesma. 

 

Tabela 13 Comparações intragrupo das variáveis da cognição do GC. 

Variável Pré-intervenção Pós-intervenção p 

EXECUTIVO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

WCST – Erros Perseverativos 31,3 (26,3) 25,9 (19,5) 0,332 

WCST – Fracasso manter contexto 0,5 (0,7) 1,5 (1,7) 0,142 

WCST – nº de categ. completadas 3,8 (2,2) 4,0 (2,0) 0,414 

WCST – Resposta nível conceitual 50,3 (23) 57,6 (15,3) 0,285 

Span de Dígitos (inverso) 4,3 (1,6) 4,5 (1,7) 0,762 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:34 (0:00:11) 0:00:33 (0:00:08) 0,574 

Stroop 3º cartão - erros 2,0 (2,2) 3,7 (6,0) 0,552 

Trilhas – Forma 2 162,4 (80,1) 159,6 (69,6) 0,906 

Trilhas – Medida de interferência 1,1 (0,5) 1,3 (0,6) 0,202 

Torre de Londres 31,4 (2,0) 28,2 (2,8) 0,008 

Fluência (FAS) 30,4 (13,3) 36,1 (16,2) 0,074 

ATENÇÃO Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:18 (0:00:06) 0:00:18 (0:00:05) 0,570 

Stroop 1º cartão - erros 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 1,00 

Stroop 2º cartão - tempo 0:00:24 (0:00:09) 0:00:21 (0:00:05) 0,282 

Stroop 2º cartão - erros 0,7 (1,2) 0 (0,0) 0,102 

Trilhas – Forma 1 74,7 (27) 65,8 (21,9) 0,074 

MEMÓRIA Média (Desvio Padrão) Média (Desvio Padrão)  

Fluência (animais) 17,6 (2,6) 17,6 (4,6) 0,758 

Span de Dígitos (direto) 7,8 (1,4) 6,6 (1,6) 0,066 

RAVLT - Aprendizagem 41,4 (8,1) 51,6 (11,2) 0,005  
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RAVLT – A6 9,1(3,1) 10,0(2,6) 0,259 

RAVLT – A7 8,3(2,7) 10,9(3,1) 0,015 

RAVLT - Reconhecimento 11,1 (3,4) 11,6 (3,1) 0,301 

 

 

CORRELAÇÕES ENTRE SONO E COGNIÇÃO (GC) 

 

Na Tabela 14, encontram-se as correlações existentes entre os parâmetros do 

sono e os domínios das funções executivas para o GC. Com o teste de correlação de 

Spearman observou-se uma correlação negativa estatisticamente significante nesse 

grupo entre a variável Barulho no quarto e Forma 2 do Trilhas (rho=-0,72; p>0,05), 

indicando que quanto mais barulhento o quarto, menos tempo os idosos desse grupo 

demoravam para concluir a essa tarefa, tendo assim melhor desempenho na flexibilidade 

cognitiva.  

 

Tabela 14 Correlações entre os parâmetros do sono e as funções cognitivas do GC (pré e pós 

intervenção) 

FUNÇÕES 

EXECUTIVAS 
 

IQSP EPWORTH 
HS-

BARULHO HS-CAFÉ 
HS-

LATÊNCIA 

HS-

FRAGMEN 
HS-

COCHILO 

  rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

rho 

 

WCST–Erros 

Perseverativos 

PRÉ -0,093 

 

0,120 -0,595 -0,407 0,156 -0,268 -0,175 

PÓS -0,43 

 

0,301 

 

-0,407 -0,291 0,237 -0,221 -0,407 

WCST–Frac. 

manter contexto 

PRÉ -0,004 

 

-0,269 

 

-0,008 -0,266 0,401 -0,246 0,332 

PÓS -0,095 

 

0,524 

 

0,583 0,000 0,238 0,257 -0,362 

WCST–categ. 

completadas 

PRÉ 0,058 

 

-0,192 

 

0,424 0,364 0,000 0,268 0,364 

PÓS 0,455 

 

-0,232 

 

0,119 0,362 -0,270 0,114 0,362 

WCST–

Resposta nível 

conceitual 

PRÉ 0,258 

 

-0,477 

 

0,499 0,290 0,156 0,402 0,522 

PÓS 0,524 

 

0,043 

 

0,337 0,407 -0,146 0,304 0,175 

Span Dígitos 

(inverso) 

PRÉ 0,063 

 

-0,578 

 

0,618 0,374 -0,293 0,108 -0,062 

PÓS 0,22 

 

0,259 

 

0,572 0,177 -0,625 0,028 -0,355 
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Stroop 3º 

Tempo 

PRÉ 0,142 

 

0,135 

 

-0,506 -0,522 0,623 -0,125 0,406 

PÓS 0,35 

 

0,098 

 

-0,548 0,058 -0,021 0,055 0,174 

Stroop 3º 

Erros 

PRÉ 0,131 

 

-0,532 

 

-0,269 -0,060 0,403 0,029 0,541 

PÓS -0,64 

 

0,162 

 

0,290 0,414 -0,555 -0,224 -0,414 

Trilhas – F2 PRÉ -0,037 

 

0,171 

 

-0,534 -0,406 0,389 -0,319 0,174 

PÓS -0,23 

 

-0,469 

 
-0,720

*
 -0,407 0,223 -0,497 0,233 

ToL PRÉ 0,051 

 

-0,453 

 

-0,285 -0,179 0,440 -0,011 0,477 

PÓS 0,38 

 

-0,628 

 

-0,345 -0,175 -0,056 0,138 0,467 

FAS PRÉ -0,086 

 

-0,304 

 

0,438 0,466 -0,117 0,278 0,291 

PÓS 0,23 -0,304 

 

0,563 0,175 -0,017 0,331 0,407 

Nota: *p <0,05; **p <0,01 

 

 

5.3 ANÁLISES INTER-GRUPOS 

 

Nessa seção serão feitas análises que visam contemplar o objetivo específico 4 

através da comparação dos efeitos dos três tipos de intervenções (treino cognitivo 

isolado, higiene do sono isolada e combinação de ambas as técnicas) na qualidade do 

sono e funções executivas dos idosos.  

 

5.3.1 Comparação da qualidade do sono entre os 4 grupos (pré- intervenção) 

 

Com o intuito de verificar se haviam diferenças significativas entre os quatro 

grupos no momento inicial da pesquisa, no referente às variáveis de sono, aplicaram-se 

os testes Kruskal-Wallis e Qui-quadrado. Constatou-se haver diferença apenas na 

variável HS-refrigerante (p=0,031). O teste Mann-Whitney foi acionado para verificar 

em que par de grupos estaria essa diferença e observou-se diferenças significativas 

apenas entre o GC x GTC (p=0,004), indicando que o grupo controle tinha o hábito 

mais raro de ingerir refrigerante do que o GTC (ver tabela 15).  
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Esses resultados mostram que os idosos chegaram à pesquisa com dados 

homogêneos em relação aos parâmetros do sono. Isso é muito importante tendo em vista 

o caráter comparativo do presente estudo. O fato da amostra ser homogênea torna 

possível comparar esses idosos após diferentes intervenções, sem incorrer no risco de 

diferenças pré-existentes enviesarem os resultados. 

 

Tabela 15 Comparações inter-grupos das variáveis de sono (pré intervenção). 

Variáveis GC GTC GHS GTH p 

HS – Barulho N % N % N % N % 0,759 

Muito 1  10% 1  9% 2  20% 1  10% 
 

Pouco 6 60% 9 81,8% 1 10% 3 30%  

Nenhum 3  30% 1  9,09% 7  70% 6  60%  

HS – Luz         0,773 

Apagada/porta fechada 3  30% 3  27,2% 3  30% 1  10%  

Apagada/porta aberta 7 70% 8  72,7% 7  70% 9  90%  

Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 0  0% 0  0%  

Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 0  0% 0  0%  

HS – Incômodo         0,382 

Sim 3  30% 4  36,3% 1  10% 1  10%  

Não 7  70% 7  63,6% 9  90% 9  90%  

HS - Mudança de quarto         0,102 

Sim 2 20% 1 9,09% 4 40% 0 0%  

Não 8  80% 10  90,9% 6  60% 10  100%  

HS – Café         0,839 

Todo dia 9  90% 10  90,9% 9  90% 8  80%  

Às vezes 0  0% 0  0% 1  10% 0  0%  

Raramente 0 0% 1  9,09% 0  0% 1  10%  

Nunca 1  10% 0  0% 0  0% 1  10%  

HS – Chá         0,204 

Todo dia 0  0% 1  9,09% 1  10% 0 0%  

Às vezes 3  30% 6  54,5% 5  50% 5  50%  

Raramente 3  30% 3  27,2% 3  30% 4  40%  

Nunca 4  40% 1  9,09% 1  10% 1  10%  

HS – Refrigerante         0,031 

Todo dia 0  0% 1  9,09% 0  0% 0  0%  

Às vezes 0  0% 2  18,1% 3  30% 0  0%  

Raramente 5  50% 8  72,7% 4  40% 9  90%  

Nunca 5  50% 0  0% 3  30% 1  10%  

HS – Chocolate         0,450 

Todo dia 0  0% 0  0% 0  0% 1  10%  

Às vezes 5 50% 3 27,2% 3 20% 0 0%  

Raramente 3  30% 7  63,6% 7  70% 6  60%  

Nunca 2  20% 1  9,09% 1  10% 3  30%  
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HS – Queixa         0,183 

Sim 7  70% 2  18,1% 7  70% 5  50%  

Não 3  30% 9  81,8% 3  30% 5 50%  

HS – Latência         0,345 

Nunca 1  10% 6  54,5% 3 30% 5  50%  

Às vezes 8 80% 3 27,2% 4 40% 4 40%  

Sempre 1  10% 2  18,1% 3  30% 1  10%  

HS – Sonolência         0,519 

Nunca 4  40% 4  36,3% 3 30% 6  60%  

Às vezes 4  40% 6  54,5% 7  70% 4  40%  

Sempre 2  20% 1  9,09% 0  0% 0  0%  

HS - Sono fragmentado         0,061 

Nunca 1  10% 7  63,6% 4  40% 4  40%  

Às vezes 6  60% 4  36,3% 3  30% 5  50%  

Sempre 3  30% 0  0% 3  30% 1  10%  

HS - Cochila?         0,384 

Sim 9  90% 7  63,6% 9  90% 7  70%  

Não 1  10% 4  36,3% 1  10% 3  30%  

HS – Hora do cochilo         0,566 

08:00  1  11,1% 0 0% 0 0% 0 0%  

12:00  1  11,1% 3  42,8% 4  44,4% 2  40%  

12:30 0 0% 0 0% 1  11,1% 1  20%  

13:00 4 44,4% 4  57,1% 3  33,3% 1 20%  

13:30 2 22,2% 0 0% 1 11,1% 0 0%  

14:30 0 0% 0 0% 0 0% 1  20%  

16:00 1 11,1% 0 0% 0 0% 0 0%  

HS – Cochilo intencional?         0,702 

Sim 8  80% 5  71,4% 5  55,5% 4  57,1%  

Não 2  20% 2  28,5% 4  44,4% 3  42,8%  

HS – Medicação         0,355 

Sim 1  10% 3  27,2% 1  10% 0  0%  

Não 9 90% 8  72,7% 9  90% 10  100%  

 Média (DP) Média(DP) Média(DP) 
Média(DP

)  

IQSP 7,6 ± 3,34 6,18 ± 2,78 8,1 ± 3,21 5,6 ± 2,91 0,243 

      

EPWORTH 6,9 ± 3,07 8,64 ± 5,02 10,3 ± 4,13 10 ± 3,23 0,263 
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5.3.2 Comparação da cognição entre os 4 grupos (pré-intervenção)  

 

Com o intuito de verificar se haviam diferenças significativas entre os quatro 

grupos antes das intervenções, no que se referiam as variáveis da cognição aplicou-se o 

teste Kruskal-Wallis. Verificou-se diferença estatisticamente significante entre os 

grupos para as variáveis Torre de Londres (p=0,011) e Dígitos Direto (p=0,027), 

sinalizando que os grupos não eram iguais nesses pontos ao início da pesquisa (ver 

tabela 16).  

Para verificar em que par de grupos estariam essas diferenças, aplicou-se o teste 

Mann-Whitney. Na variável da ToL as diferenças encontradas estavam entre os grupos 

GC x GTC, GC x GHS e GC x GTH, com p-valores 0,016; 0,007 e 0,002 

respectivamente, indicando que o GC era diferente na habilidade de planejamento e 

resolução de problemas, tendo desempenho significativamente superior aos demais 

grupos no primeiro momento da pesquisa.  

O mesmo foi visto na variável Dígitos Direto, na qual o teste de Mann-Whitney 

apontou diferenças significativas no cruzamento dos grupos GC x GTC, GC x GHS e 

GC x GTH, com p-valores 0,029; 0,007 e 0.016 respectivamente, também 

diferenciando o GC dos demais grupos, sendo seu desempenho significativamente 

superior nessa tarefa de memória.  

Esses resultados apontam que o GC tinha vantagem no início da pesquisa tanto 

na capacidade de planejar, resolver problemas e memória, visto que ele se diferenciou 

significativamente de todos os demais grupos. Esses dados também mostram que os três 

grupos experimentais tinham desempenhos semelhantes no princípio do estudo, o que 

torna a comparação entre as intervenções menos suscetível a vieses.  
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Tabela 16 Comparações inter-grupos das variáveis da cognição (pré intervenção). 

Variável CG GTC GHS GTH p 

EXECUTIVO Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

WCST – Erros Perseverativos 31,3 (26,3) 30 (13,4) 34,5(11,4) 25,2(17,0) 0,221 

WCST – Fracasso manter contexto 0,5 (0,7) 1,4 (1,3) 1,4(2,0) 1,1(0,8) 0,340 

WCST – nº de categ. completadas 3,8 (2,2) 3,6 (1,6) 2,7(1,0) 3,7(2,0) 0,504 

WCST–Resposta nível conceitual 50,3 (23) 55,9 (20,1) 50,9(12,9) 52,3(19,5) 0,904 

Span de Dígitos (inverso) 4,3 (1,6) 4,0 (1,7) 2,9(1,4) 4,7(1,2) 0,059 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:34 

(0:00:11) 

0:00:34 

(0:00:08) 

0:00:43 

(0:00:11) 

0:00:43 

(0:00:28) 

0,347 

Stroop 3º cartão - erros 2,0 (2,2) 4,0 (3,7) 3,7(2,9) 4,1(5,4) 0,559 

Trilhas – Forma 2 162,4 (80,1) 195,3 (74) 237,5(118,9) 189,9(59,9) 0,316 

Trilhas–MI 1,1 (0,5) 1,5 (0,9) 1,2(0,5) 0,9(0,7) 0,270 

Torre de Londres 31,4 (2,0) 27,5 (3,3) 27,0(3,8) 27,4(2,5) 0,011 

Fluência (FAS) 30,4 (13,3) 38 (10,3) 26,2(12,1) 31,8(15,3) 0,185 

ATENÇÃO Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:18 

(0:00:06) 

0:00:20 

(0:00:05) 

0:00:20 

(0:00:04) 

0:00:23 

(0:00:08) 

0,689 

Stroop 1º cartão - erros 0,1 (0,3) 0,3 (0,5) 0,3(0,9) 0,3(0,6) 0,468 

Stroop 2º cartão - tempo 0:00:24 

(0:00:09) 

0:00:27 

(0:00:08) 

0:00:29 

(0:00:09) 

0:00:35 

(0:00:11) 

0,102 

Stroop 2º cartão - erros 0,7 (1,2) 0,1 (0,4) 0,4(0,9) 0,6(1,0) 0,810 

Trilhas – Forma 1 74,7 (27) 84,7 (37,2) 116,5(63,6) 102,0(34,0) 0,200 

MEMÓRIA Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Fluência (animais) 17,6 (2,6) 17,9(5,3) 14,0(2,8) 16,2(5,1) 0,122 

Span de Dígitos (direto) 7,8 (1,4) 5,9(1,8) 5,7(1,4) 6,1(1,2) 0,027 

RAVLT - Aprendizagem 41,4 (8,1) 42,2(7,5) 38,1(8,3) 42,0(10,1) 0,809 

RAVLT – A6 9,1(3,1) 8,4(2,5) 6,4(3,4) 8,5(3,1) 0,256 

RAVLT – A7 8,3(2,7) 8,5(3,2) 7,0(2,9) 9,4(3,3) 0,456 

RAVLT - Reconhecimento 11,1 (3,4) 8,1(5,9) 6,2(5,6) 7,5(8,0) 0,246 
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5.3.3 Comparação da qualidade do sono entre os 4 grupos (pós-intervenção)  

 

Com o intuito de verificar se houve diferenças significativas entre os quatro 

grupos após as intervenções, no que se referia as variáveis de sono aplicaram-se os 

testes Kruskal-Wallis e Qui-quadrado. Foi constatada diferença significativa na variável 

do escore global da EPWORTH (p=0,046). Com o teste Mann-Whitney verificou-se que 

essa diferença se encontra entre os grupos GC x GTC (p=0,014), indicando que o GC 

tinha índices de sonolência excessiva diurna significativamente superior ao do GTC (ver 

tabela 17). 

 

 

Tabela 17 Comparações intergrupos das variáveis de sono (pós intervenção). 

Variáveis GC GTC GHS GTH p 

HS – Barulho N % N % N % N % 0,667 

Muito 
1  10% 1  9,09% 2  20% 1  10%  

Pouco 6  60% 6  54,5% 0  0% 1  10%  

Nenhum 3  30% 4  36,3% 8  80% 8  80%  

HS – Luz     

 

   0,355 

Apagada/porta fechada 3  30% 5  45,4% 4  40% 1  10%  

Apagada/porta aberta 7  70% 6  54,5% 6  60% 9  90%  

Acesa/porta fechada 0  0% 0  0% 0  0% 0  0%  

Acesa/porta aberta 0  0% 0  0% 0  0% 0  0%  

HS – Incômodo     

 

   0,436 

Sim 4  40% 2  18,1% 3  30% 1  10%  

Não 6 60% 9 81,8% 7 70% 9 90%  

HS - Mudança de quarto     

 

   0,739 

Sim 1  10% 0  0% 0  0% 0  0%  

Não 9  90% 11  100% 10  100% 10  100%  

HS – Café     

 

   0,472 

Todo dia 90  90% 10  90,9% 9  90% 7  70%  

Às vezes 0  0% 0  0% 0  0% 1  10%  

Raramente 0 0% 1  9,09% 1  10% 0  0%  

Nunca 1  10% 0  0% 0  0% 2  20%  

HS – Chá     

 

   0,641 

Todo dia 0  0% 1  9,09% 0  0% 0  0%  

Às vezes 4 40% 3 27,2% 5 50% 6 60%  

Raramente 3  30% 7  63,6% 5  50% 3  30%  

Nunca 3  30% 0  0% 0  0% 1  10%  

HS – Refrigerante     

 

   0,217 

Todo dia 0  0% 1  9,09% 0  0% 0  0%  

Às vezes 1  10% 1  9,09% 0  0% 1  10%  



95 

 

 

 

Raramente 3  30% 7  63,6% 7  70% 7  70%  

Nunca 6 60% 2 18,1% 3 30% 2 20%  

HS – Chocolate     

 

   0,643 

Todo dia 0  0% 0  0% 1  10% 0  0%  

Às vezes 2 20% 1 9,09% 1 10% 2 20%  

Raramente 5  50% 8  72,7% 6  60% 8  80%  

Nunca 3  30% 2  18,1% 2  20% 0  0%  

HS – Queixa     

 

   0,086 

Sim 8  80% 4  36,3% 5  50% 3  30%  

Não 2  20% 7  63,6% 5  50% 7  70%  

HS – Latência     

 

   0,062 

Nunca 3  30% 9  81,8% 5  50% 8  80%  

Às vezes 6  60% 2  18,1% 5  50% 1  10%  

Sempre 1  10% 0  0% 0  0% 1  10%  

HS – Sonolência     

 

   0,942 

Nunca 6  60% 7  63,6% 6  60% 7  70%  

Às vezes 3  30% 3  27,2% 4  40% 3  30%  

Sempre 1  10% 1  9,09% 0  0% 0  0%  

HS - Sono fragmentado     

 

   0,088 

Nunca 2  20% 7  63,6% 6  60% 4  40%  

Às vezes 6  60% 4  36,3% 4  40% 6  60%  

Sempre 2  20% 0  0% 0  0% 0  0%  

HS - Cochila?     

 

   0,121 

Sim 9 90% 8  72,7% 6  60% 10  100%  

Não 1  10% 3  27,2% 4  40% 0 0%  

HS - Hora do cochilo     

 

   0,090 

10:00  1  12,5% 0 0% 0 0% 0 0%  

12:00  0  0% 5  62,5% 4 100% 4  50%  

12:30 0 0% 0 0% 0 0% 1 12,5%  

13:00 6 75% 2  25% 0 0% 3  37,5%  

18:00 0 0% 1  12,5% 0 0% 0 0%  

21:00 1 12,5% 0 0% 0 0% 0 0%  

HS - Cochilo intencional?     

 

   0,483 

Sim 6  75% 7  87,5% 3  50% 8  80%  

Não 2  25% 1  12,5% 3  50% 2  20%  

HS – Medicação     

 

   0,361 

Sim 1  10% 3  27,2% 1  10% 0  0%  

Não 9  90% 8  72,7% 9  90% 10  100%  

 Média (DP) Média(DP) Média(DP) 
Média(DP

)  

IQSP 6,7 ± 4,34 4,64 ± 2,24 4,00 ± 2,16 3,7 ± 3,3 0,250 

   

 

  

EPWORTH 9,4 ± 5,35 4,00 ± 2,4 6,00 ± 2,94 6,1 ± 3,07 0,046 
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5.3.4 Comparação da cognição entre os 4 grupos (pós-intervenção)  

 

Com o intuito de verificar se haviam diferenças significativas entre os quatro 

grupos após as intervenções, no que se referia as variáveis da cognição aplicou-se o 

teste Kruskal-Wallis. Verificou-se diferença significativa entre os grupos para a variável 

Fluência (animais) (p=0,006) (ver tabela 18). 

Os grupos que acusaram essa diferença foram GHS x GTC / GHS x GTH / GHS 

x GC / e GTC e GTH. O teste utilizado para verificar as diferenças par a par foi o teste 

Mann-Whitney e apresentou p-valores de 0,008; 0,006; 0,036 e 0,047, respectivamente. 

Esses resultados indicam que o GHS, ao final do estudo, apresentou desempenho 

significativamente inferior aos demais grupos nessa tarefa de fluência verbal. Além 

disso, também foi visto que o GTH teve desempenho significativamente superior ao 

GTC na análise dessa mesma variável, dando indícios de que a intervenção combinada 

causou mais benefícios à habilidade de fluência verbal do que o treino cognitivo. 

 

Tabela 18 Comparações intergrupos das variáveis da cognição (pós intervenção). 

Variável CG GTC GHS GTH p 

EXECUTIVO Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

WCST – Erros Perseverativos 25,9 (19,5) 23,1 (10,1) 21,9(15,2) 13,8(6,1) 0,327 

WCST – Fracasso manter contexto 1,5 (1,7) 1,2 (1,0) 1,2(1,3) 1,4(1,0) 0,942 

WCST – nº de categ. Completadas 4,0 (2,0) 4,8 (1,0) 4,6(1,5) 5,0(1,1) 0,671 

WCST – Resposta nível conceitual 57,6 (15,3) 67 (10) 66,2(16,9) 67,8(9,1) 0,407 

Span de Dígitos (inverso) 4,5 (1,7) 3,8 (1,4) 3,7(1,6) 4,2(1,6) 0,773 

Stroop 3º cartão – tempo 0,0033 

(0,0008) 

0,0033 

(0,0006) 

0:00:43 

(0:00:14) 

0:00:30 

(0:00:09) 

0,105 

Stroop 3º cartão – erros 3,7 (6,0) 2,1 (1,7) 2,6(2,7) 3,2(4,1) 0,997 

Trilhas – Forma 2 159,6 (69,6) 178 (53,8) 239,9(77,1) 187,2(75,1) 0,122 

Trilhas–MI 1,3 (0,6) 1,2 (0,7) 1,9(0,8) 1,3(0,8) 0,154 

Torre de Londres 28,2 (2,8) 31,3 (4,5) 30,9(1,7) 30,0(1,8) 0,123 

Fluência (FAS) 36,1 (16,2) 42,8 (11,6) 30,3(13,7) 39,5(15,3) 0,264 

ATENÇÃO Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Stroop 1º cartão – tempo 0,0018 0,0019 0:00:21 0:00:20 0,571 
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(0,0005) (0,0003) (0:00:05) (0:00:06) 

Stroop 1º cartão – erros 0,1 (0,3) 0,2 (0,4) 0,2(0,6) 0,3(0,6) 0,727 

Stroop 2º cartão – tempo 0,0021 

(0,0005) 

0,0024 

(0,0004) 

0:00:25 

(0:00:06) 

0:00:30 

(0:00:14) 

0,266 

Stroop 2º cartão – erros 0 (0,0) 0 (0,0) 0,1(0,3) 0,4(0,8) 0,243 

Trilhas – Forma 1 65,8 (21,9) 81,8 (28,9) 81,5(24,7) 84,7(39,4) 0,371 

MEMÓRIA Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Fluência (animais) 17,6 (4,6) 17,3 (3,3) 14,1(3,1) 20,1(4,8) 0,006 

Span de Dígitos (direto) 6,6 (1,6) 6,0 (1,4) 6,0(1,7) 6,1(0,9) 0,798 

RAVLT – Aprendizagem 51,6 (11,2) 47,9 (9,8) 47,9(8,6) 48,6(10,9) 0,857 

RAVLT – A6 10,0(2,6) 9,9(2,9) 9,5(3,5) 12,2(2,4) 0,197 

RAVLT – A7 10,9(3,1) 9,7(3,5) 9,5(3,4) 11,4(2,9) 0,488 

RAVLT – Reconhecimento 11,6 (3,1) 9,4 (5,1) 9,7(4,8) 12,5(2,5) 0,318 

 

 

5.4 ANÁLISES DOS DELTAS  

 

O presente estudo também se dedicou em calcular as diferenças percentuais delta 

(escore do pós-teste menos o escore do pré-teste) das variáveis numéricas, tendo em 

vista a impossibilidade de realização de subtração em variáveis ordinais e nominais. 

Este delta representa o ganho associado às intervenções aplicadas entre o pré e o pós-

teste.  

A análise dos deltas foi realizada porque existe vasta discussão na literatura a 

respeito da melhor maneira de medir os efeitos das intervenções. Alguns pesquisadores 

acreditam que a comparação entre médias grupais dos grupos experimentais e controles 

pode mascarar a melhora de alguns participantes, que seria captada através do cálculo 

dos deltas (Yassuda et al., 2006).  

 

EXECUTIVO 

 

Na Tabela 19 encontra-se a descrição e comparação dos deltas de todos os 

quatro grupos, tanto dos parâmetros do sono, como das funções cognitivas. Os deltas 

calculados do WISCONSIN demonstraram que todos os grupos submetidos a alguma 

intervenção apresentaram ganhos, sendo o GHS aquele que obteve os deltas de maior 
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diferença e, consequentemente, foi o grupo que mais apresentou ganhos nesse teste que 

investiga as funções executivas de forma global. Em contrapartida o GC foi o que 

menos apresentou ganhos, tendo os deltas inferiores a todos os outros grupos.  

O mesmo aconteceu com a quantidade de erros cometidos no 3º cartão do 

Stroop, no qual o GTH teve o maior ganho, seguido dos demais grupos experimentais. 

Indo na direção contrária, o GC obteve um delta positivo, o que nesse caso indica que a 

quantidade de erros na 2ª avaliação foi maior do que na 1ª, indicando que em vez de 

melhorar o GC piorou na capacidade de inibição. Em relação ao tempo de execução 

dessa mesma tarefa, os deltas mostraram que quase todos os grupos mantiveram seu 

tempo, exceto o GTH que diminuiu em 12 segundos, demonstrando assim ser o grupo 

que mais melhorou a capacidade de inibir estímulos distratores.  

A análise dos deltas da ToL também mostra dados semelhantes, tendo em vista 

que todos os grupo experimentais pontuaram mais após a intervenção, enquanto que o 

GC (que começou a pesquisa com média mais alta do que todos os grupos), decaiu, 

obtendo o delta negativo, sinalizando que a 2ª avaliação foi pior do que a 1ª. Esse 

resultado mostra que o GC decaiu na habilidade de planejar e resolver problema, 

enquanto que os grupos experimentais obtiveram ganhos. 

 Os demais resultados do componente Executivo foram um pouco diferentes. Na 

tarefa de Fluência verbal (FAS) foi observado que todos os grupos melhoraram, sendo o 

GTH aquele de maior delta, indicando maior benefício na fluência verbal. Na Forma 2 

do Trilhas todos os grupos praticamente não mudaram, exceto o GTC que se destacou 

por diminuir o tempo de execução da tarefa, demonstrando melhor ganho de 

flexibilidade cognitiva. Por fim, no Span de Dígitos Inverso os deltas obtidos foram 

muito modestos, sinalizando não ter havido grandes melhoras nem pioras em nenhum 

dos grupos na memória operacional medida por esse teste. 

 

 

 ATENÇÃO 

 

Os deltas calculados a partir do 1º cartão do Stroop não trouxeram grandes 

mudanças. Nele todos os grupos mantiveram seu tempo e quantidade de erros 

praticamente iguais. No 2º cartão, o GC foi o que mais diminuiu os erros e o GTH o que 

mais diminuiu o tempo de execução da tarefa. Por fim, na Forma 1 do Trilhas todos os 

grupos melhoraram, sendo GHS aquele com delta mais significativo, seguido do GTH. 
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Tendo em vista que todas essas tarefas medem atenção, esses resultados indicam que o 

GC, GHS e GTH se destacaram nos ganhos dessa função, o que não aconteceu com o 

GTC, o que pode sugerir que o treino cognitivo isolado não transferiu tantos ganhos 

para a atenção. 

 

 

MEMÓRIA 

 

No teste de Fluência Verbal (animais) o grupo que apresentou o maior delta foi o 

GTH. No Span de dígitos direto o GC foi o que mais decaiu segundo a análise dos 

deltas. No RAVLT, indo ao encontro das análises intragrupo feitas anteriormente, os 

deltas indicaram que o GC teve maior ganho que todos os outros no escore da 

aprendizagem e da evocação de memória tardia. No entanto, nos escores de memória 

imediata e reconhecimento o GC teve o menor delta, indicando ser aquele que menos 

melhorou nesses aspectos. É importante salientar que todos os grupos experimentais 

obtiveram deltas positivos nesse teste, o que sinaliza que as intervenções tiveram papel 

importante no desempenho dos idosos. 

Para verificar se essas diferenças eram estatisticamente significativas utilizou-se 

o teste Kruskal Wallis. Com ele constatou-se diferença bastante significativa na Torre 

de Londres (p<0,0001) e na tarefa de Fluência Verbal  

(animais) (p=0,028). Para verificar em que par de grupos estariam essas diferenças, 

aplicou-se o teste Mann-Whitney. Na variável da ToL as diferenças encontradas 

estavam entre os grupos GC x GTC, GC x GHS e GC x GTH, com p-valores de 0,0013; 

0,0012 e 0,0014 respectivamente, indicando que o GC teve efeito significativamente 

negativo, quando comparado com os demais grupos experimentais na habilidade de 

planejamento e resolução de problemas. Esse resultado indica que todos os grupos 

submetidos às intervenções tiveram melhoras significativas nessa habilidade, enquanto 

que o GC teve piora significativa. 

O teste de Mann-Whitney também foi aplicado para verificar as diferenças par a 

par na variável Fluência Verbal (animais) e apontou diferenças significativas no 

cruzamento dos grupos GTH x GC e GTH x GHS, com p-valores de 0,043 e 0,022, 

respectivamente, indicando que o GTH teve os maiores ganhos nessa tarefa de fluência 

verbal, utilizada na presente pesquisa como medida de memória episódica. 
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PARÂMETROS DO SONO 

 

Como dito anteriormente, as análises dos deltas só foram realizadas nas 

variáveis numéricas. Dessa forma, nessa seção serão apresentados os deltas do escore do 

IQSP e da Epworth.  

No IQSP todos os grupos tiveram deltas negativos (o que nesse caso indica 

melhora na qualidade do sono), sendo o GHS aquele que teve o delta mais expressivo, 

seguido do GTH, do GTC e do GC, nessa exata ordem. Isto é, mais uma vez o GC teve 

menor ganho em relação aos demais grupos. 

Na Escala de Sonolência de Epworth todos os grupos experimentais obtiveram 

deltas negativos (indicativo de diminuição da sonolência). O GC foi o único a ter delta 

positivo, o que indica que os índices de sonolência diurna nos idosos desse grupo 

aumentaram entre a 1ª e 2ª avaliação.  

Utilizando o teste Kruskal Wallis para verificar se essas diferenças eram 

estatisticamente significativas obteve-se p-valores de 0,023 para o IQSP e 0,002 para a 

Epworth. Para verificar em que par de grupos estariam essas diferenças, aplicou-se o 

teste Mann-Whitney. Na variável do IQSP encontrou-se diferença entre o GHS x GTC e 

GHS e GC, com p-valores na fronteira da significância, indicando que os ganhos 

adquiridos pelo GHS era estatisticamente superior aos ganhos adquiridos pelo GTC e 

GC.  

Na variável da Epworth as diferenças encontradas estavam entre os grupos GC x 

GTC, GC x GHS e GC x GTH, com p-valores de 0,018; 0,007 e 0,007 respectivamente, 

indicando que o GC teve efeito significativamente negativo, quando comparado com os 

demais grupos experimentais em relação à diminuição da sonolência diurna. Esse 

resultado indica que todos os grupos submetidos às intervenções tiveram melhoras 

significativas nas queixas de sonolência, enquanto que o GC teve piora significativa. 
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Tabela 19 Comparações entre Deltas (escores do pós-teste menos os escores do pré-teste) 

Variável GC GTC GHS GTH p 

EXECUTIVO Delta Delta Delta Delta  

WCST – Erros Perseverativos -5,4 -6,9 -12,6 -11,4 0,405 

WCST – Fracasso manter contexto 1,0 -0,2 -0,2 0,3 0,696 

WCST – nº de categ. completadas 0,2 1,2 1,9 1,3 0,051 

WCST – Resposta nível conceitual 7,3 11,1 15,3 15,5 0,807 

Span de Dígitos (inverso) 0,2 -0,3 0,8 -0,5 0,181 

Stroop 3º cartão - tempo 0:00:00 -0:00:01 0:00:00 -0:00:12 0,887 

Stroop 3º cartão - erros 1,7 -1,8 -1,1 -0,9 0,375 

Trilhas – Forma 2 -2,8 -17,4 2,4 -2,7 0,775 

Trilhas – Medida de interferência 0,3 -0,3 0,8 0,4 0,075 

Torre de Londres -3,2 3,8 3,9 2,6 0,000 

Fluência (FAS) 5,7 4,8 4,1 7,7 0,700 

ATENÇÃO Delta Delta Delta Delta  

Stroop 1º cartão - tempo 0:00:00 0:00:00 0:00:01 -0:00:02 0,121 

Stroop 1º cartão - erros -0,6 0,1 -0,2 -0,3 0,927 

Stroop 2º cartão - tempo -0:00:02 -0:00:02 -0:00:03 -0:00:05 0,772 

Stroop 2º cartão - erros -0,7 -0,1 -0,3 -0,2 0,828 

Trilhas – Forma 1 -8,9 -2,9 -35 -17,7 0,471 

MEMÓRIA Delta Delta Delta Delta  

Fluência (animais) 0,0 -0,5 0,1 3,9 0,028 

Span de Dígitos (direto) -1,2 -0,1 0,3 0,0 0,128 

RAVLT - Aprendizagem 10,2 5,6 9,8 6,6 0,283 

RAVLT – A6 0,9 4,4 3,1 3,7 0,097 

RAVLT – A7 2,6 1,2 2,5 2,0 0,522 

RAVLT - Reconhecimento 0,5 1,3 3,5 5,0 0,127 

SONO Delta Delta Delta Delta  

IQSP-Global -0,9 -1,5 -4,1 -1,9 0,023 

EPWORTH 2,5 -4,6 -4,3 -3,9 0,002 
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5.4.1 Correlações (delta x dados sócio demográficos)  

 

5.4.1.1 Grupo controle  

 

Na Tabela 20, encontram-se as correlações existentes entre os deltas do GC 

(tanto referentes aos parâmetros do sono, como das funções cognitivas) e os dados 

sociodemográficos. Com o teste de correlação de Spearman observou-se que a idade 

apresentou correlação positiva estatisticamente significante com o delta do tempo no 3º 

cartão do Stroop (rho=0,80; p<0,01) indicando que quanto mais velho o idoso maior era 

foi o delta obtido na tarefa, o que nesse caso significa menor ganho na tarefa de 

inibição. A ToL também apresentou correlação positiva estatisticamente significante 

com a idade (rho=0,63; p<0,05), o que quer dizer que quanto maior a idade maior foi o 

delta que os idosos do GC obtiveram na ToL, indicando maiores ganhos.  No tocante a 

escolaridade, foi encontrada correlação positiva estatisticamente significante com o 

delta do escore de aprendizagem da RAVLT, indicando que quanto maior a 

escolaridade melhor o desempenho nessa tarefa.  

 

Tabela 20 Correlações entre os Deltas e os dados sociodemográficos do GC. 

Variáveis Sexo Idade Escolar Renda 

EXECUTIVO rho rho rho rho 

WCST–Erros Perseverativos 0,153 0,116 0,088 0,003 

WCST–Frac. manter contexto 0,428 -0,324 0,019 0,006 

WCST–nº de categ. completadas -0,514 0,217 -0,391 -0,389 

WCST–Resp. nível conceitual -0,190 -0,201 -0,299 -0,372 

Span de Dígitos (inverso) -0,193 -0,418 0,121 0,066 

Stroop 3º cartão - tempo -0,306 0,804
**

 -0,248 -0,234 

Stroop 3º cartão - erros -0,229 -0,073 -0,348 -0,187 

Trilhas – Forma 2 -0,342 0,018 0,137 0,235 

Torre de Londres -0,038 0,635
*
 -0,261 -0,038 

Fluência (FAS) 0,115 -0,177 0,492 0,349 

ATENÇÃO     
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Stroop 1º cartão - tempo 0,387 0,065 0,111 0,511 

Stroop 1º cartão - erros -0,488 -0,156 -0,160 -0,159 

Stroop 2º cartão - tempo 0,000 -0,457 -0,066 -0,063 

Stroop 2º cartão - erros 0,047 -0,004 -0,116 -0,122 

Trilhas – Forma 1 0,076 -0,534 0,544 0,255 

MEMÓRIA     

Fluência (animais) 0,612 0,116 0,194 0,499 

Span de Dígitos (direto) -0,077 -0,269 0,143 0,073 

RAVLT - Aprendizagem -0,076 -0,527 0,700
*
 0,388 

RAVLT – A6 0,230 0,340 0,352 0,259 

RAVLT – A7 0,077 0,144 0,588 0,431 

RAVLT - Reconhecimento -0,117 0,012 -0,230 -0,463 

SONO     

IQSP-Global -0,196 -0,220 0,498 0,246 

EPWORTH 0,306 -0,131 0,263 0,050 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

5.4.1.2 Grupo treino cognitivo  

 

Na Tabela 21, encontram-se as correlações existentes entre os deltas do GTC 

(tanto referentes aos parâmetros do sono, como das funções cognitivas) e os dados 

sociodemográficos. Com o teste de correlação de Spearman observou-se que a idade 

apresentou correlação negativa estatisticamente significante com os deltas dos erros no 

3º cartão do Stroop (rho=-0,61; p<0,05), indicando que quanto maior a idade, menor o 

delta nessa variável, ou seja, maiores foram os ganhos no controle inibitório. Também 

foi encontrada correlação negativa estatisticamente significante com o delta da FAS 

(rho=-0,61; p<0,05), indicando que os mais velhos tiveram os menores deltas, nesse 

caso, os menores ganhos na tarefa de fluência fonológica. Além disso, a idade também 

apresentou correlação positiva estatisticamente significante com o IQSP (rho=0,80; 

p<0,01), indicando que quanto maior a idade, maiores foram os deltas, o que nesse caso 

indica que menores foram os ganhos na qualidade do sono. 

A variável renda apresentou correlação negativa estatisticamente significante 

com os deltas da FAS (rho=-0,60; p<0,05), da Forma 1 do Trilhas (rho=-0,71; p<0,05) e 
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do escore de reconhecimento da RAVLT (rho=-0,60; p<0,05), o que nesses casos 

indicam que quanto maior a renda, menores foram os ganhos na fluência verbal (FAS) e 

na capacidade de reconhecimento no RAVLT e maiores foram os ganhos na atenção (F1 

do Trilhas). 

 

Tabela 21 Correlações entre os Deltas e os dados sociodemográficos do GTC. 

Variáveis Sexo Idade Escolar Renda 

EXECUTIVO rho rho rho rho 

WCST–Erros Perseverativos -0,452 -0,160 0,207 -0,136 

WCST–Frac. manter contexto 0,000 -0,244 0,181 0,556 

WCST–nº de categ. completadas 0,260 0,175 0,002 0,266 

WCST–Resp. nível conceitual 0,401 0,023 0,366 0,184 

Span de Dígitos (inverso) 0,561 0,209 -0,123 0,336 

Stroop 3º cartão - tempo 0,303 -0,437 0,066 -0,552 

Stroop 3º cartão - erros -0,219 -0,616
*
 0,300 0,100 

Trilhas – Forma 2 -0,400 -0,309 0,253 0,410 

Torre de Londres -0,152 0,442 0,135 -0,365 

Fluência (FAS) -0,405 -0,612
*
 -0,088 -0,603

*
 

ATENÇÃO     

Stroop 1º cartão - tempo 0,051 0,028 -0,402 0,223 

Stroop 1º cartão - erros 0,064 -0,290 0,176 -0,290 

Stroop 2º cartão - tempo -0,402 -0,530 0,108 -0,032 

Stroop 2º cartão - erros 0,149 0,149 -0,384 0,475 

Trilhas – Forma 1 -0,500 -0,355 0,187 -0,719
*
 

MEMÓRIA     

Fluência (animais) -0,101 0,253 -0,050 -0,427 

Span de Dígitos (direto) -0,324 -0,074 -0,281 0,289 

RAVLT - Aprendizagem 0,401 -0,355 -0,122 0,063 

RAVLT – A6 -0,254 -0,037 -0,002 0,459 

RAVLT – A7 -0,203 0,041 -0,102 0,142 

RAVLT - Reconhecimento 0,105 -0,158 -0,059 -0,609
*
 

SONO     

IQSP-Global 0,412 0,806
**

 -0,217 -0,244 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

EPWORTH -0,301 0,489 -0,242 -0,065 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

5.4.1.3 Grupo higiene do sono  

 

Na Tabela 22, encontram-se as correlações existentes entre os deltas do GHS 

(tanto referentes aos parâmetros do sono, como das funções cognitivas) e os dados 

sociodemográficos. Com o teste de correlação de Spearman observou-se que a idade 

apresentou correlação positiva estatisticamente significante com os deltas da ToL 

(rho=0,72; p<0,05) e do escore de memória imediata da RAVLT (rho=0,85; p<0,01), 

sinalizando em ambos os casos que quanto maior a idade maiores foram os ganhos 

obtidos na habilidade de planejar e resolver problemas, como também de fazer resgastes 

imediatos na memória. 

A escolaridade apresentou correlação negativa estatisticamente significante com 

o delta da Epworth (rho=-0,85; p<0,01), o que indica que quanto maior era a 

escolaridade, menores foram os deltas, o que nesse caso sinaliza que maiores foram os 

ganhos na diminuição da sonolência excessiva diurna. 

 

 

Tabela 22 Correlações entre os Deltas e os dados sociodemográficos do GHS 

Variáveis Sexo Idade Escolar Renda 

EXECUTIVO     

WCST–Erros Perseverativos - 0,142 -0,013 0,010 

WCST–Frac. manter contexto - -0,405 0,595 0,197 

WCST–nº de categ. completadas - 0,076 -0,268 0,210 

WCST–Resp. nível conceitual - -0,172 0,379 0,292 

Span de Dígitos (inverso) - -0,013 -0,044 0,250 

Stroop 3º cartão - tempo - 0,043 0,291 0,333 

Stroop 3º cartão - erros - -0,049 0,488 0,300 

Trilhas – Forma 2 - -0,092 -0,482 -0,208 

Torre de Londres - 0,729
*
 -0,473 0,085 

Fluência (FAS) - 0,025 0,101 0,181 
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ATENÇÃO     

Stroop 1º cartão - tempo - 0,627 -0,186 0,291 

Stroop 1º cartão - erros - 0,411 0,312 0,321 

Stroop 2º cartão - tempo - 0,130 0,233 0,074 

Stroop 2º cartão - erros - 0,140 0,465 0,091 

Trilhas – Forma 1 - -0,337 0,202 0,308 

MEMÓRIA     

Fluência (animais) - 0,399 -0,535 -0,119 

Span de Dígitos (direto) - -0,366 0,208 0,438 

RAVLT - Aprendizagem - 0,280 -0,602 -0,599 

RAVLT – A6 - 0,858
**

 -0,508 -0,084 

RAVLT – A7 - 0,389 -0,286 -0,253 

RAVLT - Reconhecimento - 0,427 0,145 0,480 

SONO     

IQSP-Global - 0,100 -0,153 -0,369 

EPWORTH - 0,474 -0,859
**

 -0,259 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 

 

5.4.1.4 Grupo treino-higiene  

 

Na Tabela 23, encontram-se as correlações existentes entre os deltas do GTH 

(tanto referentes aos parâmetros do sono, como das funções cognitivas) e os dados 

sociodemográficos. Com o teste de correlação de Spearman observou-se que a idade 

apresentou correlação positiva estatisticamente significante com os deltas da tarefa de 

Fluência Verbal (animais) (rho=0,63; p<0,05) e do escore de Reconhecimento da 

RAVLT (rho=0,78; p<0,01), indicando em ambos os casos que quanto maior a idade, 

maiores foram os ganhos adquiridos nessas duas provas de memória. 

O delta da ToL apresentou correlação negativa estatisticamente significante com 

a renda (rho=-0,65; p<0,05), sinalizando que os idosos do GTH com maior renda 

tiveram menor ganhos nessa atividade que envolve planejamento e resolução de 

problemas.  
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Tabela 23 Correlações entre os Deltas e os dados sociodemográficos do GTH 

Variáveis Sexo Idade Escolar Renda 

EXECUTIVO rho Rho rho rho 

WCST–Erros Perseverativos 0,306 -0,181 0,169 0,399 

WCST–Frac. manter contexto 0,320 -0,144 -0,023 -0,188 

WCST–nº de categ. completadas -0,045 0,308 -0,230 -0,383 

WCST–Resp. nível conceitual -0,131 -0,040 -0,112 -0,413 

Span de Dígitos (inverso) -0,405 -0,281 -0,128 0,189 

Stroop 3º cartão - tempo 0,393 0,272 -0,077 0,085 

Stroop 3º cartão - erros 0,000 -0,313 -0,584 0,569 

Trilhas – Forma 2 0,696 0,146 0,267 0,057 

Torre de Londres 0,441 0,321 0,335 -0,656
*
 

Fluência (FAS) -0,264 0,198 0,373 0,089 

ATENÇÃO     

Stroop 1º cartão - tempo -0,044 -0,141 -0,576 0,396 

Stroop 1º cartão - erros 0,000 0,587 0,000 -0,606 

Stroop 2º cartão - tempo 0,177 -0,351 0,214 -0,471 

Stroop 2º cartão - erros 0,250 0,175 0,183 0,090 

Trilhas – Forma 1 0,000 -0,122 0,545 0,246 

MEMÓRIA     

Fluência (animais) 0,225 0,634
*
 0,151 0,378 

Span de Dígitos (direto) 0,637 0,542 -0,080 0,576 

RAVLT - Aprendizagem 0,261 0,220 -0,019 0,031 

RAVLT – A6 0,264 0,397 -0,484 0,003 

RAVLT – A7 0,349 0,554 -0,488 0,208 

RAVLT - Reconhecimento 0,265 0,783
**

 -0,261 -0,006 

SONO     

IQSP-Global 0,088 0,542 -0,045 0,251 

EPWORTH 0,222 0,571 0,104 0,045 

Nota: * p <0,05; **p <0,01 
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6. DISCUSSÃO 

 

A proposta geral desse estudo foi avaliar e comparar os efeitos do treino 

cognitivo e da psicoeducação das técnicas de higiene do sono para as funções 

executivas e para qualidade de sono de idosos saudáveis. Para tanto, foram realizadas 

avaliações e intervenções em quatro grupos de idosos submetidos às atividades 

interventivas diferentes. 

Como se tratava de um trabalho de cunho comparativo, a primeira análise 

realizada teve por objetivo verificar a homogeneidade dos diferentes grupos em relação 

aos dados sócio demográficos e os dados que caracterizavam os sujeitos em variáveis 

importantes para o estudo, como o indicativo de demência, de depressão e da 

funcionalidade (medidos através do MEEM, da GDS e do QAFP, respectivamente). 

Com essas análises foi visto que os grupos apresentavam homogeneidade, não sendo 

encontradas diferenças significativas entre eles. Além disso, a análise dos dados sócios 

demográficos também mostrou que a amostra tinha uma boa variabilidade em relação à 

escolaridade, renda e estado civil, visto que estavam presente na pesquisa idosos de 

diferentes classes sociais e estilos de vida, distribuídos de forma homogênea entre os 

grupos. Essas características são muito importantes nas pesquisas de cunho 

experimental para garantir a possibilidade de generalização dos dados e as tentativas de 

inferir relações entre as variáveis (Dancey & Reidy, 2006). 

Essa homogeneidade também foi verificada nas análises comparativas iniciais 

dos dados da qualidade de sono, nas quais se constatou que os grupos eram similares 

nos parâmetros de sono. O mesmo foi verificado em relação ao desempenho cognitivo, 

visto que na maioria das variáveis testadas também se observou similaridade entre os 

grupos, o que é importantíssimo para garantir a fidedignidade das comparações 

intergrupais após as intervenções.  

Dessa forma, tendo verificado a homogeneidade entre os grupos nas principais 

variáveis de investigação e de influencia sobre o presente estudo, cabe ressaltar que 

existia na análise dos dados a possibilidade de dois tipos diferentes de resultados que 

deviam ser considerados. O primeiro dele diz respeito a resultados produzidos somente 

pela situação de avaliação, tendo em vista que os mesmos instrumentos foram usados no 

pré e no pós teste. Por essa ideia o desempenho dos idosos poderia ter sido modificado 

em decorrência da exposição prévia aos estímulos dos instrumentos usados no pré-teste, 
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como também pela expectativa criada nos idosos por estarem fazendo parte de uma 

pesquisa cujo objetivo era melhorar a qualidade de sono e o desempenho cognitivo 

(Collie, Maruff, Darby, & McStephen, 2003; Rabbitt, Diggle, Smith, Holland, & Mc 

Innes, 2001). Se essa hipótese fosse verdadeira, esperava-se melhor desempenho no 

pós-teste de todos os grupos (experimentais e controle). A segunda possibilidade de 

análise dos resultados seria considerar diretamente os benefícios proporcionados pelas 

intervenções na qualidade de sono e cognição dos idosos. Se essa segunda hipótese 

fosse verdadeira, esperava-se melhor desempenho apenas dos grupos experimentais, 

ficando o grupo controle estagnado ou apresentando desempenho inferior ao inicial.  

Tendo em vista que as melhorias não foram verificadas no grupo controle, 

apenas nos experimentais, acredita-se na eficácia das intervenções ao invés da 

ocorrência de efeitos da reaplicação dos testes, como também efeitos de demanda 

(situação onde o participante responde de acordo com o que acredita que o pesquisador 

quer ouvir). 

Indo ao encontro dessa ideia, foi visto nas comparações intergrupais que o GC 

decaiu no desempenho da Torre de Londres, no Span de dígitos direto, no IQSP e na 

Epworth, enquanto que todos os outros grupos submetidos a alguma intervenção 

melhoraram significativamente nessas variáveis, o que indica que as intervenções 

surtiram efeitos positivos na habilidade de planejamento/resolução de problema, na 

memória de curto prazo, na qualidade do sono e sonolência dos idosos. Com as análises 

dos deltas dessas variáveis pode-se ver o quão díspares foram os ganhos dos grupos 

experimentais (GTC, GHS e GTH) comparados com o GC, tendo em vista que o GC 

começou a pesquisa com escores na ToL e no Dígitos Direto significativamente 

superiores aos demais grupos e ao final teve desempenho significativamente inferior a 

todos eles. Esses dois exemplos reforçam a ideia de que as intervenções tiveram papéis 

fundamentais nas melhoras verificadas nos idosos, não sendo elas frutos do acaso ou do 

efeito da retestagem. Resultados assim, que os ganhos superaram o efeito da 

restestagem e que o grupo controle decaiu em tarefas que anteriormente tinha melhor 

desempenho, também foram vistos no trabalho de Iriginay et al. (2012).  

O GC obteve melhora significativa em dois componentes da RAVLT (no escore 

de aprendizagem e no de evocação tardia). No entanto, através das análises dos deltas 

foi visto que ele foi o grupo que menos teve ganhos nessa variável ao ser comparado 

com os grupos experimentais. Essa melhora pode ter ocorrido pelo fato de esses idosos 

terem recebido atenção e se sentirem incluídos em um estudo de melhorias cognitivas, o 
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que poderia demonstrar um aumento na autoconfiança e auto-eficácia (West & Thorn, 

2001). Além disso, pela característica repetitiva que esse teste tem em sua aplicação é 

importante considerar o possível efeito de aprendizagem que pode ocorrer nas 

avaliações neuropsicológicas repetidas, principalmente quando elas envolvem 

aprendizagem de conteúdos e regras, soluções únicas e/ou velocidade na execução da 

tarefa (Lezak, 1995). 

Os dois grupos submetidos à intervenção de Treino Cognitivo (GTC e GTH) 

apresentaram melhoras significativas na flexibilidade cognitiva (com a diminuição dos 

erros perseverativos e aumento do nº de categorias completadas no Wisconsin), no 

planejamento e resolução de problemas (com o aumento da pontuação na ToL) e na 

fluência verbal (com o aumento do número de palavras na FAS).  As melhoras 

significativas encontradas em vários componentes do WCST, assim como no 

planejamento e resolução de problemas também foram vistos no trabalho de Iriginay et 

al. (2012), que também realizou sessões de treino cognitivo das funções executivas em 

idosos saudáveis.  

O trabalho de Lira et al. (2011) corrobora com o verificado na fluência verbal, 

visto que esses autores também encontraram melhoras em tarefas de fluência verbal 

após sessões de treino cognitivo. Entendendo a fluência verbal e a flexibilidade 

cognitiva como funções que menos sofrem os efeitos da idade (Gajewski et al., 2010), 

Park, Gutchess, Meade & Stine-Morrow (2007) propõem haver maior facilidade de 

treinamento de atividades que envolvem funções mais “intactas”. Dessa forma, seria 

possível explicar os ganhos encontrados na fluência verbal e na flexibilidade cognitiva 

após as sessões de treino, tendo em vista que elas são compreendidas como não 

sofrendo tantos impactos com a idade. 

O treino cognitivo é vastamente descrito na literatura (nacional e internacional) 

como uma estratégica capaz de trazer benefícios ao funcionamento cognitivo dos 

idosos, alguns trabalhos trazendo até seus efeitos em longo prazo (Ball et al., 2002; 

Levine et al., 2007; O’Hara et al., 2007; Souza & Chaves, 2006; Stuss et al., 2007; 

Valentijn et al., 2005; Willis et al., 2006). Os mecanismos pelo qual esses ganhos 

acontecem ainda não são claros, mas hipóteses bem fundamentadas já surgem e ajudam 

a entender como esses benefícios podem estar acontecendo. 

A teoria de seleção, otimização e compensação de Baltes e Baltes (1990) ao 

propor que os idosos apresentam recursos residuais para manter suas habilidades 

cognitivas e aumentar o conhecimento e o uso de novas estratégias ajuda a esclarecer o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gutchess%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17565164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gutchess%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17565164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stine-Morrow%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17565164
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porquê dos treinos cognitivos trazerem benefícios para a cognição dos mais velhos. Em 

outras palavras, o funcionamento cognitivo de idosos saudáveis ainda seria sensível às 

estratégias de manipulação, beneficiando-se dos efeitos do treino cognitivo. 

Aliado a essa ideia, Schaie (1994) propõe que o declínio observado no 

desempenho cognitivo de idosos, provavelmente, se dá devido ao desuso e, por isso, 

com a estimulação certa, é reversível para muitas pessoas. Salthouse e Ferrer-Caja 

(2003) reafirmam essa hipótese ao analisarem que as mudanças nos padrões de 

atividades que acontecem com o avançar da idade (como por exemplo, aposentadoria, 

maiores períodos de tempo ocioso, menor convívio social, etc) resultam em desuso e, 

consequentemente, em atrofia do processamento e das capacidades cognitivas dos 

idosos. Dessa forma, se o desuso dessas habilidades desencadeia declínio cognitivo, 

então, pode ser esperado que a prática de tais habilidades deva, no mínimo, resultar em 

manutenção ou aumento das mesmas (Hultsch, Hertzog, Small & Dixon, 1999). 

Nesse sentido, é importante atentar para a complexidade que o ambiente exige 

do idoso. Ambientes mais complexos apresentam mais estímulos e demandas, o que 

obriga a continuidade com eficiência do funcionamento cognitivo, tendo em vista que o 

sujeito está a todo momento sendo estimulado (Schooler, 1990). As sessões de treinos 

cognitivos podem ser vistas como o aumento proposital da complexidade do ambiente 

do idoso. Tais padrões de exigências auxiliariam esforços cognitivos, ou seja, 

indivíduos seriam motivados a desenvolver suas capacidades intelectuais e generalizar 

os resultados para outras situações. 

Isso pode ajudar a entender também os ganhos desses dois grupos (GTC e GTH) 

na memória, como também um pouco na atenção, analisadas na presente pesquisa 

apenas como medida de transferência, no intuito de ver se o treino de funções 

executivas se expandiria para essas habilidades que não foram treinadas diretamente. 

Foram verificadas melhoras significativas principalmente nas medidas de memória 

episódica, sinalizando que esses idosos tiveram ganhos na habilidade de adquirir novas 

informações e usar estratégias para auxiliar na memorização. Isso pode ter ocorrido pelo 

fato de que o engajamento nas sessões de treino levou a ativação da função cognitiva 

como um todo devido à prática de exercícios constantes e estimulação para o 

desenvolvimento de atividades em casa, que provavelmente não abrangiam somente as 

funções executivas (Iriginay et al., 2012). 

Os ganhos observados no GTC e GTH ocorreram com menor intensidade para a 

atenção do que para a memória episódica. O trabalho de Netto et al. (2013) também 
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encontrou resultados semelhantes ao fazer treinamento da memória operacional de 

idosos, no qual a memória episódica e a atenção (investigadas apenas como medidas de 

transferência) apresentaram resultados positivos. Esses dados contradizem os 

apresentados por Dahlin et al. (2009), que apontam o fenômeno de transferência como 

sendo pouco evidente em estudos de intervenções. Vale ressaltar que existiram 

diferenças metodológicas entre os trabalhos citados, o que talvez ajude a explicar os 

resultados divergentes. 

Como já falado, muitos estudos descritos na literatura trazem dados que 

confirmam ganhos significativos, em amostras de perfis diversificados, após sessões de 

treino cognitivo das funções executivas (Borella, Carretti, Riboldi, & De Beni, 2010; 

Cabeza et al., 2004; Düzel et al., 2010; Engvig et al., 2010). Analisando os resultados 

positivos desses estudos percebe-se que a melhora no funcionamento executivo é mais 

observada em amostras clínicas, nas quais o desempenho nos testes no início da 

pesquisa apresenta maiores déficits em relação aos níveis normais em comparação com 

indivíduos saudáveis. Por isso, muitas pesquisas com idosos saudáveis relatam ausência 

de mudanças ou melhoras modestas em grande parte dos domínios pesquisados 

(Buschkuehl et al., 2008). 

Nessa perspectiva, apesar de, no presente estudo, se ter verificado melhoras em 

alguns domínios das funções executivas (como descrito acima), em outros não foram 

observadas melhoras, como é o caso do Teste de Trilhas e do Span de Dígitos Inverso. 

O trabalho de Lima-Silva et al. (2012) também encontrou resultados semelhantes após 

realização de treino cognitivo com estrutura e duração bastantes semelhantes a essa 

pesquisa. A ausência de mudanças nessas variáveis após o treinamento podem ser 

explicadas pelo proposto por Buschkuehl et al. (2008), isto é, o fato da amostra de 

idosos ser saudável impediria melhoras muito significativas acontecerem, tendo em 

vista que os escores iniciais já seriam considerados bons. Além disso, há na literatura 

autores que questionam a eficiência do Span de Dígitos em avaliar a memória 

operacional (De Nardi, Sanvicente-Vieira & Grassi-Oliveira, 2013), argumentando que 

ele somente remete a um ou dois componentes da memória de trabalho, mas não ao 

modelo multidimensional como conceituado por Baddeley (2000). 

Nas análises dos componentes de sono pode-se ver que o treino cognitivo trouxe 

ganhos não só para o desempenho cognitivo dos idosos do GTC e GTH, mas também 

para a qualidade de sono deles, tendo em vista que foram verificadas melhoras 

significativas no escore global do IQSP e da Epworth, indicando ter havido ganhos na 
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qualidade de sono e nas queixas de sonolência diurna excessiva desses idosos. O 

mecanismo pelo qual o treino cognitivo pode melhorar o sono ainda é desconhecido 

(Haimov & Shatil, 2013), mas algumas hipóteses já surgem na literatura e podem ser 

úteis na análise dos achados da presente pesquisa. 

Um grande número de pesquisas tem demonstrado o efeito benéfico de 

exercícios cognitivos sobre a arquitetura do sono, o que pode melhorar a qualidade de 

sono como um todo. Há evidências de estudos em adultos jovens (Peters, Smith & 

Smith, 2007; Smith, Nixon & Nader, 2004), mas também em idosos sem insônia 

sugerindo que o aumento no tempo e porcentagem no sono de ondas lentas (estágio 3) 

estariam relacionados com a aprendizagem a qual os idosos foram submetidos (Fogel & 

Smith, 2006). Essa hipótese se baseia na ideia de que a nova aprendizagem 

proporcionada pelo treinamento cognitivo pode agir como um catalisador, “obrigando” 

o cérebro a ter mais episódios de sono de ondas lentas e sono REM para, dessa forma, 

ser capaz de processar a aprendizagem adquirida, mudando assim a arquitetura do sono 

(Vertes, 2004; Walker & Stickgold, 2006). Dessa maneira, pode-se analisar que a 

melhora nos índices de qualidade de sono e sonolência diurna vistas no nos grupos 

submetidos ao treino cognitivo pode ter se dado por mudanças na arquitetura do sono, 

no qual teria havido aumento do estágio de ondas lentas e REM, o que possibilitaria aos 

idosos terem noites de sono mais reparadoras e por isso relatarem melhor qualidade de 

sono, como também menor sonolência diurna. 

Uma outra hipótese possível discutida na literatura defende que o sono e a 

capacidade cognitiva são afetados por processos similares que ocorrem no cérebro 

devido ao envelhecimento, tais como atrofia, degeneração sináptica, redução do fluxo 

sanguíneo e de outras alterações neuroquímicas. Tendo em vistas que o treino cognitivo 

pode promover plasticidade neural ao estimular que novas sinapses aconteçam, defende-

se a ideia de que as atividades realizadas nas sessões de treino poderiam melhorar o 

sono ao reduzir o impacto desses processos de atrofia, degeneração e alterações 

neuroquímicas, muito provavelmente através da plasticidade sináptica proporcionada 

pelo treino (Hornung, Danker-Hopfe & Heuser, 2005; Landolt & Borbély, 2001; 

Persson & Nyberg, 2006). 

Por fim, uma terceira hipótese é a de que o treino cognitivo cause uma espécie 

de fadiga cognitiva, promovendo o rebaixamento da excitação que por vezes atrapalha o 

sono. Isto é, devido ao “cansaço” cognitivo provocado pelas sessões de treino, os idosos 

conseguiriam reduzir seu nível de excitação mental à noite (por vezes traduzidas na 
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forma de ansiedades) e conseguiram ter a um sono mais reparador e avaliado mais 

positivamente pelos sujeitos, o que resultaria na diminuição dos escores do IQSP e da 

Epworth (Carney & Waters, 2006; Harvey & Payne, 2002). 

Os grupos submetidos à psicoeducação da higiene do sono (GHS e GTH) 

apresentaram melhoras semelhantes nos parâmetros do sono avaliados, ambos 

melhorando significativamente na qualidade do sono (IQSP) e na sonolência diurna 

excessiva (Epworth).  Esses ganhos foram confirmados pelas análises dos deltas, a qual 

mostrou o GHS, seguido pelo GTH, como aqueles que mais melhoraram o sono. 

Muitos trabalhos não relatam resultados significativos com intervenções 

utilizando apenas a higiene do sono como medida interventiva do sono. Na verdade, a 

maioria dos estudos usa a higiene do sono, muitas vezes, apenas em grupos controle e 

obtém resultados modestos (Hoch et al., 2001; Sun et al., 2013). No entanto, os 

resultados pouco significativos podem ser explicados pela baixa adesão dos idosos à 

intervenção, que muitas vezes se resume a leitura de material ou reuniões que não os 

motivam de maneira satisfatória, sendo necessária a criação de estratégias que os façam 

implementar as regras da higiene do sono em suas rotinas (Machado & Andrade, 2008). 

 Essa foi uma grande preocupação do presente estudo, no qual o grupo 

submetido à higiene do sono foi a todo o momento incentivado a criar vínculos entre 

eles, no intuito de motivar constantemente à participação. Isso era especialmente 

importante para esse grupo, pois a higiene do sono só traria resultados se os idosos 

implementassem as mudanças de hábitos em suas rotinas. O uso da estratégia de 

“tarefas para casa” ajudou muito nesse aspecto, tendo em vista que os idosos passavam 

toda a semana sendo “lembrados” dos temas discutidos no grupo. Outro fato que ajudou 

na motivação e engajamento do grupo foi a composição do grupo ser unicamente 

feminina (mesmo tendo sido dividida de forma aleatória). Essa configuração pode ter 

ajudado as idosas a se sentirem mais a vontade nas discussões levantadas e dessa forma, 

se comprometerem satisfatoriamente com as regras que estavam sendo discutidas. 

Aliado a isso, o GHS, mesmo não recebendo intervenção de cunho cognitivo, 

também mostrou melhoras significativas em aspectos do componente Executivo (com 

aumento do nº de categorias e de respostas de nível conceitual no Wisconsin, 

demonstrando melhor capacidade de insights; além de pontuar mais na ToL, indicando 

melhor capacidade de planejamento e resolução de problemas), do componente de 

Atenção (com a diminuição do tempo de execução no 2º cartão do Stroop) e do 

http://psychsocgerontology.oxfordjournals.org/search?author1=Carolyn+C.+Hoch&sortspec=date&submit=Submit
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componente de Memória (com o aumento em todos os parâmetros utilizados da 

RAVLT). 

A literatura existente sugere que o sono facilita a plasticidade sináptica, promove 

processos de aprendizagem procedural, facilita a consolidação de memórias declarativas 

e é importante para o processamento de memórias emocionais (Maquet, 2001; Walker 

& Stickgold, 2006). Além disso, estudos recentes sugerem que o sono é fundamental 

para a aquisição de novas memórias, e que a função do sono na consolidação de 

memórias é obrigatória, em vez de secundária (Gais & Born, 2004; Walker & Stickgold, 

2004). Esses achados ajudam a analisar a melhora que o GHS teve, principalmente, no 

componente da Memória. Ou seja, os dados sugerem que a melhora causada no sono 

através da intervenção de Higiene do Sono, extrapolou e também causou melhoras na 

capacidade mnemónica dos sujeitos. 

Como dito, também se observou melhoras do GHS no componente Executivo e 

Atencional. Esses resultados estão de acordo com os achados por Altena, Van Der Werf, 

Strijers & Van Someren (2008). Esses autores realizaram intervenção no sono de idosos 

(insones e saudáveis), analisando o impacto que teria no desempenho cognitivo dos 

mesmos. Eles observaram que os prejuízos causados na cognição, em especial na 

atenção, devido à qualidade de sono inadequada, podem ser reparados com intervenções 

no sono. Além disso, concluíram que terapias para o sono podem ser consideradas como 

um meio para otimizar o estado mental dos idosos, podendo até proporcionar maiores 

benefícios de intervenções subsequentes/complementares.  

 Essa ideia está em consonância com o que foi verificado no grupo que recebeu a 

intervenção combinada de treino cognitivo e higiene do sono, visto que ele apresentou 

melhoras significativas no escore global do IQSP e da Epworth, como também no 

componente executivo (com diminuição dos erros perserverativos, aumento dos acertos 

na ToL e na tarefa FAS) e componente de memória (com melhora em todos os escores 

do RAVLT e na tarefa de fluência semântica). Pelo exposto pode-se perceber que o 

GTH teve ganhos nas medidas de transferências quase que de forma idêntica ao GHS, 

possivelmente indicando que os ganhos da psicoeducação para o sono tem bastante peso 

nessas funções cognitivas mnemônicas e atencionais (Altena et al., 2008; Gais & Born, 

2004; Walker & Stickgold, 2004). Além disso, o GTH teve desempenho muito 

parecido, no que se refere ao componente executivo, com o GTC, ambos melhorando 

significativamente em flexibilidade cognitiva, planejamento e resolução de problemas e 
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fluência verbal, dando indícios de que o treino cognitivo seja potencialmente 

responsável por esses ganhos.  

Ao compararem-se todos os grupos após as intervenções, não foram notadas 

diferenças significativas na maioria das variáveis cognitivas. Esse resultado é contrário 

à hipótese proposta pelo presente trabalho, na qual supunha que o GTH, por ter tido 

acesso a uma intervenção que combinava ambas as técnicas, teria resultados ainda mais 

significativos em comparação ao GTC e GHS. Por tudo isso, fica claro que nenhuma 

intervenção se sobressaiu significativamente à outra. No entanto é importante lembrar 

(como já discutido acima) que o GC foi o único que apresentou pioras nos desempenhos 

dos deltas em diversas variáveis cognitivas (sendo a Torre de Londres o exemplo mais 

significativo). O que indica que apesar de não ter sido verificado hierarquias dentre os 

efeitos das três intervenções, cada uma delas teve efeitos benéficos em variáveis 

específicas, sinalizando que os ganhos vistos nos grupos experimentais foram frutos das 

sessões interventivas. 

As correlações encontradas no momento pré intervenção do GTC sinalizaram 

que a fragmentação do sono estava bastante associada com tarefas que envolvessem a 

memória operacional (visto através da categoria de fracasso em manter o contexto do 

WCST e do Span de dígitos Inverso) e a flexibilidade cognitiva (analisada aqui pela 

Forma 2 do Trilhas). Todas essas correlações apontaram para o fato de que quanto mais 

raros são os episódios de fragmentação do sono durante a madrugada, melhor será o 

desempenho em tarefas que envolvam essas funções supracitadas. Além disso, notou-se 

que quanto maior o barulho no quarto, menos categorias no WCST os idosos do GTC 

conseguiam completar. Resultados semelhantes foram achados por Nebes et al. (2009) 

ao relatarem que idosos considerados "maus" dormidores apresentavam desempenho 

prejudicado nas funções de flexibilidade mental, raciocínio abstrato e memória de 

trabalho. Esses dados sinalizam que interferências durante a noite de sono prejudicam as 

habilidades executivas dos idosos, provavelmente por causarem danos na qualidade de 

sono dos mesmos. 

O GHS apresentou correlação negativa no momento pré-intervenção entre a 

qualidade de sono e a quantidade de erros cometidos no 3º cartão do Stroop, o que 

sinalizou que aqueles idosos com pior qualidade do sono cometiam menos erros nessa 

tarefa e, consequentemente, teriam melhor controle inibitório. Esse resultado é 

contraditório ao que se ver descrito na literatura. Estudos utilizando o teste de Stroop 

acharam a inibição se correlacionando negativamente com privação de sono, sugerindo 
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que a falta de sono adequado prejudica a capacidade do sujeito de inibir ações (Binks, 

Waters & Hurry, 1999; Couyoumdjian et al., 2010; Sagaspe et al., 2006). 

A correlação encontrada que associa baixa qualidade de sono com melhor 

desempenho cognitivo vem sendo estudada em pacientes insones e/ou privados de sono. 

A literatura discute o possível efeito compensatório que os sujeitos que estão com a 

qualidade de sono ruim tentam fazer para compensar as perdas cognitivas. Isso se daria 

através de uma hiperestimulação gerada pela situação de avaliação, ocorrendo 

especialmente em pacientes ansiosos (Bastien, 2011). Essa poderia ser uma possível 

explicação para a correlação negativa estatisticamente significante encontrada no 

presente estudo entre o IQSP e o 3º cartão do Stroop no GHS. No entanto, vale 

salientar, que não foram avaliados os níveis de ansiedade dos idosos participantes dessa 

pesquisa, o que não permite a comprovação da hipótese de hiperestimulação e 

compensação.  

No entanto, a correlação encontrada no presente estudo não perdurou para o 

momento pós intervenção, o que poderia ser explicado pelo fato desses idosos terem 

melhorado nessas duas variáveis acima citadas, sinalizando que a intervenção de 

Higiene do Sono pode ter alterado esse padrão de associação. Em outras palavras, ao se 

melhorar a qualidade do sono dos idosos desse grupo, automaticamente melhorou-se o 

controle inibitório, extinguindo assim a correlação negativa anteriormente encontrada. 

Esse resultado encontrado na avaliação pós intervenção está de acordo com os trabalhos 

de Nebes et al.(2009) e Sutter et al. (2012) que também não encontraram correlação 

significativa entre qualidade de sono e capacidade de inibição. 

As correlações encontradas no GTH se concentraram em sua maior parte no 

momento pré intervenção e trouxeram dados que contradiziam aqueles vistos na 

literatura, isto é,  que apontavam para correlações entre parâmetros de sono ruim e bom 

desempenho executivo. Contudo, no momento pós intervenção essas correlações não 

foram vistas, o que sinaliza que após os sessões grupais essas associações sofreram 

modificações em decorrência das intervenções. 

As correlações feitas com a variável idade não mostraram dados muito 

homogêneos, tendo em vista que algumas análises mostraram a maior idade como 

correlacionada a melhores desempenhos em funções como a memória episódica e 

planejamento, mas piores em fluência verbal e qualidade do sono. Ainda tiveram 

resultados contraditórios em relação ao controle inibitório, estando à idade 

positivamente relacionada a ele em um grupo e em outro não. Acredita-se que esses 
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dados não foram tão claros vista a pouca variabilidade de anos entre os idosos 

participantes da pesquisa, o que não permitiu uma análise mais fidedigna da influência 

dessa variável no desempenho cognitivo e na qualidade de sono. 

No presente estudo, encontram-se algumas limitações que precisam ser 

consideradas. Uma delas diz respeito ao pequeno tamanho da amostra que foi realmente 

analisada ao final, tendo em vista que o trabalho com idosos é sempre desafiante e cheio 

de possíveis imprevistos, como adoecimentos, incapacidade de locomoção/transporte e 

até mesmo falecimentos. Esses acontecimentos limitaram o número total da amostra do 

estudo, o que pode ter inviabilizado o poder estatístico de encontrar diferenças mais 

significativas entre os grupos e limitado possíveis generalizações para a população, 

apesar de tentar corrigir isso por meio do controle estatístico. 

Outra limitação que pode ser citada diz respeito a não utilização de diários de 

sono como parte dos instrumentos de coleta de dados. O diário de sono é uma excelente 

medida para o acompanhamento de alguns parâmetros da qualidade do sono (hora de 

deitar, hora de levantar, duração do sono e irregularidade do sono) e foi inicialmente 

pensado como um dos instrumentos de coleta de dados. No entanto, observou-se muita 

dificuldade dos idosos no preenchimento desses diários, apesar do acompanhamento da 

pesquisadora acerca dos mesmos. Na verdade todos os idosos responderam um diário de 

sono antes e um após as intervenções, no entanto, devido à percepção da pesquisadora 

durante a pesquisa que o preenchimento não se dava de forma correta, como também 

pela completa falta de nexo em alguns diários analisados, optou-se por excluir esse 

instrumento do quadro de análise. 

Limitações também são encontradas acerca do limitado número de sessões das 

intervenções. Isso se deu por dois fatores principais: tempo limitado do próprio processo 

de mestrado e necessidade de encaixe das atividades do estudo no cronograma anual da 

instituição onde ocorreu a coleta de dados. No entanto, com um maior número de 

sessões acredita-se que os ganhos adquiridos poderiam ter sido mais expressivos. 

Por fim, pode-se também apontar como limitação o fato dos idosos participantes 

desse estudo não terem queixas de sono tão graves (comumente encontradas nessa faixa 

etária), o que pode ter inviabilizado observar ganhos muito expressivos, tendo em vista 

a pouca presença de problemas relatados. Isso provavelmente ocorreu devido à amostra 

selecionada ser extremamente ativa e saudável. 

Assim, estudos futuros que visem investigar os efeitos de intervenções de treino 

cognitivo e/ou de psicoeducação da higiene do sono em idosos devem se preocupar com 
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estratégias eficientes de recrutamento desses sujeitos, visando ter um nº amostral 

satisfatório, além de buscar adaptar instrumentos de coleta de dados que possam ser 

compreendidos pelos participantes, tendo em vista as limitações que a idade impõe, 

como também, planejar e executar um maior número de sessões de intervenções para 

que os efeitos das mesmas sejam mais expressivos. 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 O treino cognitivo das funções executivas mostrou ser uma intervenção 

capaz de melhorar o desempenho cognitivo de idosos saudáveis, não só em 

habilidades treinadas diretamente nas sessões, mas também em outras 

funções, como a memória episódica. Além disso, os resultados também 

sugeriram que o treino cognitivo tem potencial interventivo na qualidade de 

sono e na sonolência excessiva diurna de idosos saudáveis. 

 A intervenção de psicoeducação da higiene do sono foi eficiente na melhora 

da qualidade do sono e diminuição da sonolência dos idosos, como também 

em trazer ganhos para algumas funções cognitivas, em especial a memória 

episódica, o planejamento e a atenção. 

 Não foram notadas evidências de que sessões combinando o treino cognitivo 

e a higiene do sono potencializem ainda mais os ganhos proporcionados por 

essas intervenções isoladamente. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 
 

Nome:          Data de Nascimento:     /    
/     

Endereço: 
 

Cidade/Estado: 

Telefone:                                                            

E-mail: 

Nível Educacional:                                                                      Ocupação: 

Sexo:                                                                                           Estado Civil: 

Renda familiar: 

Encaminhamento: 
 

Medicação: 
 

Data da triagem:    /   /   
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ANEXO 2 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
 

------------------Mini-mental1-------------------- 
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

 

Paciente: ___________________________ Escolaridade:_______________ 
Data de avaliação: _____________________ Avaliador: __________________ 
 

Orientação 
1) Dia da Semana (1 ponto)      ( ) 
2) Dia do Mês (1 ponto)      ( ) 
3) Mês (1 ponto)       ( ) 
4) Ano (1 ponto)       ( ) 
5) Hora aproximada (1 ponto)     ( ) 
6) Local específico (andar ou setor) (1 ponto)   ( ) 
7) Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)  ( ) 
8) Bairro ou rua próxima (1 ponto)     ( ) 
9) Cidade (1 ponto)       ( ) 
10) Estado (1 ponto)       ( ) 
 

Memória Imediata 
Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente 
pelas 3 palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta. ( ) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais 

adiante você irá perguntá-las novamente. 

 
Atenção e Cálculo 

(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) 
(1 ponto para cada cálculo correto)     ( ) 

 
Evocação 

Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente 
(1 ponto por palavra)       ( ) 
 

Linguagem 
1) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)   ( ) 
2) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)   ( ) 
3) Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque 
no chão (3 pontos)       ( ) 
4) Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto)   ( ) 
5) Escrever uma frase (1 ponto)     ( ) 
6) Copiar um desenho (1 ponto)     ( ) 
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ESCREVA UMA FRASE 

 

 

 

 

 

 

 

COPIE O DESENHO 
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ANEXO 3 

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA - GDS  

1. Está satisfeito (a) com sua vida? (não) (sim)  

2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses? (sim) (não)  

3. Sente que a vida está vazia? (sim) (não) 

4. Aborrece-se com frequência? (sim) (não)  

5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? (não) (sim)  

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer? (sim) (não)  

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo? (não) (sim)  

8. Sente-se frequentemente desamparado (a)? (sim) (não)  

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? (sim) (não)  

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria? (sim) (não)  

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora? (não) (sim)  

12. Vale a pena viver como vive agora? (não) (sim)  

13. Sente-se cheio(a) de energia? (não) (sim) 

14. Acha que sua situação tem solução? (não) (sim)  

15. Acha que tem muita gente em situação melhor? (sim) (não) 

 

 

 



145 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

 

 

 

Nome:__________________________________________         

Data de nascimento:_________________                                                                                                                                               

Pesquisador responsável: __________________________________________ 

Data do preenchimento:  ____________________ 

 

Instruções: 

 

 

1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono 

apenas durante o mês passado.  

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente 

possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites do 

mês passado. 

3)  Por favor, responda a todas as questões. 

 

 
 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das 

vezes? 

HORÁRIO DE DEITAR: _____________ 
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2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minuto) você demorou para 

pegar no sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria 

das vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR:________________ 

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? 

(pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você 

ache mais correta. Por favor, responda a todas as questões. 

 

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por 

causa de: 

 

 a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 
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d) Ter dificuldade para respirar 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

f) Sentir muito frio 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

i) Sentir dores 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

j)Outra razão, por favor, descreva: 
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Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês 

passado? 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   )Muito boa   (   )ruim 

(   )Boa   (   )muito ruim 

 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado 

pelo médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou 

mesmo por sua conta? 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

Qual(is)? 

 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado 

enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer 

outra atividade social, quantas vezes isso aconteceu? 

(   )nenhuma vez   (   )menos de uma vez por semana 

(   )uma ou duas vezes por semana (   )três vezes por semana ou mais 

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo 

para realizar suas atividades diárias? 

(   )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   )indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver): 
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10) Você cochila? (   ) Não (   ) Sim  

Comentário do entrevistado (se houver): 

 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer? 

(   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

 

Para você, cochilar é 

(   )Um prazer (   )Uma necessidade (   )Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver): 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE SONO 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data em que respondeu: ____/____/____                       

SUA CASA E SUA FAMÍLIA 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? _________________ 

2. Quantas pessoas dormem no seu quarto: em casa? ______________  

3. O quarto que você dorme em casa, tem: 

(  ) Muito barulho   (  ) Pouco barulho   (  ) Nenhum barulho 

4. Você dorme com: 

Em casa:                                                   

(  ) Luz apagada e porta fechada                 

(  ) Luz apagada e porta aberta                    

(  ) Luz acesa e porta aberta                        

(  ) Luz acesa e porta fechada                      

5. Existe alguma coisa no seu quarto que lhe incomoda enquanto você está dormindo? 

Em casa: ( ) Não        ( ) Sim      Qual? 

____________________________________________ 
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6. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Há quanto tempo? _____________________ 

7. Houve alguma mudança no número de pessoas que moram na sua casa recentemente? 

(  ) Não 

(  ) Sim         Há quanto tempo? _____________________ 

EM RELAÇÃO À SUA SAÚDE: 

8. Você fuma? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Quantos cigarros por dia? _____________ 

9. Você costuma tomar bebidas alcoólicas? 

(  ) Não  

(  ) Sim        Com que frequência? __________________ 

                    Há quanto tempo? ____________________ 

10. Você costuma beber café, chá (mate ou preto) ou refrigerante? Se beber, responda 

abaixo o quanto você bebe: 

a) Café                       Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

b) Chá                        Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

c) Refrigerante           Todo dia (  )        Às vezes (  )         Raramente (  )         Nunca (  ) 

11. Você costuma comer chocolate? Se você comer, responda abaixo o quanto come: 

(  ) Todos os dias   (  ) De vez em quando    (  ) Raramente     (  )  Nunca come chocolate  

QUANTO AO SEU SONO: 

12. Você acha que tem algum problema de sono? 

(  ) Não            

(  ) Sim      Qual? ________________________________________________________ 

13. Você sente dificuldades para pegar no sono? 

Em casa: (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 
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Há quanto tempo? _______________________________________________ 

14. Você sente muito sono durante o dia ou à noite (dependendo do horário em que você 

está muito tempo acordado)? 

(  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

15. Você acorda no meio do seu sono e tem dificuldade para voltar a dormir? 

Em casa: (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

16. Você costuma ter pesadelo durante o sono? 

Em casa: (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

17. Você costuma acordar com a sensação de estar sufocado? 

Em casa: (  ) Nunca        (  ) Às vezes      (  ) Sempre 

18. Marque com um x se você costuma fazer uma dessas coisas durante o sono: 

(  ) Ranger os dentes     

(  ) Mexer-se muito 

(  ) Falar dormindo 

(  ) Roncar 

(  ) Andar dormindo 

(  ) Bater a cabeça 

(  ) Chutar as pernas 

(  ) Gritar dormindo 

19. A que horas você costuma cochilar? ______________________________________ 

QUANTO ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS  

20. Você faz atividades físicas habitualmente? 

(  ) Não               (  ) Sim      

Qual? ____________________________________    Há quanto tempo? ____________ 

 

 

 



155 

 

 

 

ANEXO 8 

Sessões do Treino Cognitivo 

1ª sessão: 

Apresentação breve do trabalho a ser desenvolvido e das regras de participação no 

grupo; 

 Horário e frequência;  Respeito e ajuda mutua; Não ter medo de errar; Seguir as 

orientações;  Comprometimento com o trabalho; 

Breve apresentação de todos; 

Exercício 1: os participantes escolhem categorias (como, animal, objeto, cor, fruta, 

profissão, comida, etc) e as escrevem numa folha de papel. Em seguida, estabelecem o 

número de rodadas (por volta de 6), sorteiam uma letra e cada um dos participantes tem 

de escrever, para cada categoria, uma palavra que comece com a letra sorteada. 

Exercício 2: seqüências de batidas na mesa (ou de palmas) devem ser  transformadas em 

dígitos. Por exemplo: ***, * *,* se transforma em 3, 1, 2. 

 2, 3, 2   /   2, 3, 1   /   3, 2, 3   /   1, 3, 2   /   2, 1, 4   /   4, 2, 1   /   3, 4, 1   /   3, 4, 2   

/ 

2, 5, 1   /  5, 2, 3   /   4, 1, 2   /   5, 1, 3   /   2, 4, 5   /   1, 5, 1   /   2, 4, 2   /   5, 4, 3   

/ 

 6, 3, 1   /   3, 5, 2   /   2, 6, 3   /   5, 3, 1   /   3, 1, 6   /   1, 6, 1   /   2, 5, 2   /   6, 5, 4   

/ 

 

Exercício 3: colocar sequencias de três palavras pronunciadas em ordem alfabética sem 

anotar. 

banana, casa, amor   /   farinha, dado, ervilha   /   ovo, porta, maçã   /   verde, uva, 

zoológico 

(amor, banana, casa) / (dado, ervilha, farinha) / (maçã, ovo, porta)  /  (uva, verde, 

zoológico)     

ilha, pato, caramelo   /   olho, vinho, cama   /   rosa, cocada, manteiga   /   gato, zebra, 

cabra 

(caramelo, ilha, pato) /  (cama, olho, vinho) /  (cocada, manteiga, rosa) /  (cabra, gato, 

zebra) 

saúde, amarelo, lápis,  /   pai, mãe, filho      /     rato, laranja, goma     /    paz, dedo, bacia 
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(amarelo, lápis, saúde) / (filho, mãe, pai)   /    (goma, laranja, rato)   /   (bacia, dedo, paz) 

Ódio, amizade, paixão /   rainha, loja, vinho  /  rapaz, velho, moça,  /  jaca, parede chuva 

(amizade, ódio, paixão) / (loja, rainha, vinho) / (moça, rapaz, velho) / (chuva, jaca, 

parede) 

 

Exercício extra: Atividade de mímica, na qual idosos voluntários simulavam através de 

mímicas situações e os colegas devem tentar descobrir o que o mesmo está retratando.   

Tarefa de casa: assista a cinco comerciais em seqüência na televisão. Após, tente 

lembrar a ordem em que apareceram os comerciais, quais assuntos que foram tratados 

em cada um deles. Faça isso todos os dias, anote e traga-os para a próxima sessão. 

 

2ª sessão: 

Retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, pontos 

interessantes,etc. 

Exercício 1: Tarefa de identificar se as palavras faladas em voz alta são da mesma 

categoria ou não. Instrução para a tarefa: você vai ouvir um grupo de três palavras. Se as 

três palavras são as mesmas, escrever A. Se forem diferentes, em seguida, escrever B. 

Se dois são o mesmo e um é diferente, escrever C.  

Banana, laranja, uva  (A)/ carro, escola, ventilador (B) / maçã, lápis, goiaba (C) / bolo, 

bolacha, biscoito (A) / Cama, batata, computador (B) / avião, barco, helicóptero (A) / 

Mesa, berinjela, cadeira (C) / Mãe, pepino, cortina (B) / Tio, pai, avô (A) / Almofada, 

travesseiro, feijão (C)/ Xadrez, dama, dominó (A) / Perfume, carteiro, mala (B) / Bolsa, 

mochila, mala (A) / Geladeira, fogão, carta (C)/ professor, queijo, amor (B)/ Raiva, 

ódio, teto (C) / Médico, enfermeiro, nutricionista (A) / Fazenda, refrigerante, abacaxi 

(B) / Arroz, parede, feijão (C) / shampoo, condicionador, sabonete (A). 

Exercício 2: atividade com um poema -  os participantes devem contar quantas vezes 

algumas palavras apareciam enquanto este era lido. 

Exercício 3: atividade de fluência verbal – os participantes devem dizer itens que 

encontram-se em fazendas, em hospitais e posteriormente na cozinha, com as letras A, 

M e E. 

Exercício extra: jogo do “mundo ao contrário”, em duplas, cada participante deverá 

dizer todas as coisas contrárias ao que são: “acima é embaixo, grande é pequeno, direita 

é esquerda, dentro é fora, bonito é feio, odiar é amar”. Deverá comunicar-se com o 

colega, dizendo, por exemplo, “te odeio porque você é grande e feio, e isso é o que eu 

sinto fora do meu coração”, ao invés de dizer: “te amo porque você é pequeno e bonito, 
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e isso é o que eu sinto dentro do coração”. Depois de dispendido um tempo, trocam-se 

as duplas. 

Tarefa de casa: os participantes receberão um conjunto com cinco cartões ilustrados, 

que, quando organizados corretamente, retratam uma estória. As figuras deverão ser 

organizadas para criar uma estória que tenha lógica. A história deverá ser escrita e 

apresentada na próxima sessão. 

 

3ª sessão: 

Retomada da tarefa de casa – discussão de como foi à execução, dificuldades, pontos 

interessantes, etc. Eleição de três histórias a serem lidas para todos; 

Exercício 1: Tarefa de ordenação com três e quatro palavras. Os participantes deveriam 

dizer o que acontecia primeiro, por exemplo, inverno, verão, outono, colocando na 

ordem verão, outono, inverno (pag – 122, exercício 19 – livro Deu Branco). 

Exercício 2: dominó fonológico -  um participante fala uma palavra (boneca) e o 

seguinte deve iniciar sua palavra com a sílaba final da palavra do participante anterior 

(caneta). 

Exercício 3: os participantes devem responder a dez questões sobre o que dizem os 

ditados populares. Por exemplo, o que este ditado quer dizer: “água mole em pedra dura 

tanto bate até que fura”. 

01 - Um dia da caça, o outro do caçador. 

02 - Casa de ferreiro, espeto de pau; 

03 - Manda quem pode, obedece quem tem juízo; 

04 - Gato escaldado tem medo de água fria; 

05 - Vão-se os anéis, ficam-se os dedos; 

06 - Viver é como desenhar sem borracha; 

07 - Você levou gato por lebre; 

08 - Panela velha é que faz comida boa; 

09 - Vaso ruim não quebra; 

10 - Uma andorinha só não faz verão; 

11 - Quem tem boca vai a Roma; 

12 - Santo de casa não faz milagre; 

13 – Saco vazio não para em é; 
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14 – Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come; 

15 – Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé; 

Exercício extra: Colocar em ordem palavras de forma que se forme uma frase com 

sentido (pág- 121 do livro “Deu Branco”. 

Tarefa de casa: Os participantes receberão uma reportagem de uma revista. Deverão ler 

e fazer uma síntese sobre a reportagem. Qual era o tema principal da reportagem? 

 

4ª sessão: 

Retomada da tarefa de casa – discussão de como foi à execução, dificuldades, pontos 

interessantes, etc.  

Exercício 1: Atividade de fluência verbal e memorização “eu vou à praia e vou levar...”, 

na qual senta-se em roda e cada pessoa, antes de falar o objeto que levaria, deve falar 

também o objeto que as pessoas anteriores falaram. Para aumentar a dificuldade, a 

mesma atividade pode ser repetida, mas cada pessoa deveria falar um objeto segundo 

uma categoria semântica. Por exemplo, a Maria só podia levar flores, a Joana somente 

frutas. 

Exercício 2: Tarefa de ordem inversa em que os participantes leem sequências de 

palavras e devem repeti-las na ordem inversa. 

Banana, laranja, uva  / carro, escola, ventilador / maçã, lápis, goiaba / bolo, bolacha, 

biscoito / Cama, batata, computador avião/ barco, helicóptero, mesa, berinjela/ cadeira, 

mãe, pepino, cortina / Tio, pai, avô, almofada, travesseiro/ feijão, xadrez, dama, 

dominó, perfume/ carteiro, mala, bolsa, mochila, mala/ Geladeira, fogão, carta, 

professor, queijo, amor / Raiva, ódio, teto , médico, enfermeiro, nutricionista / Fazenda, 

refrigerante, abacaxi , arroz, parede, feijão/ shampoo, condicionador, sabonete, panela, 

copo. 

Exercício 3: os participantes devem achar todos os quadrados em uma folha repleta de 

pequenas figuras geométricas, enquanto cantam coletivamente uma música conhecida 

por todos. 

Exercício extra: Atividade de mímica, na qual idosos voluntários simulavam através de 

mímicas situações e os colegas devem tentar descobrir o que o mesmo está retratando. 

Tarefa de casa: Sudoku: Esse é um passatempo que propõe o desafio de completar em 

colunas, linhas e em cada quadrado os números de 1 a 9, sem repetir. Não há nenhum 

tipo de matemática envolvida, mas depende da habilidade de planejamento, 

organização, flexibilidade metal, etc. 
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5ª Sessão  

Exercício 1: os participantes devem fechar os olhos e  ouvirão uma lista de manchetes 

de jornal e a cada uma devem decidir, levantando a mão direita ou esquerda, se era uma 

boa ou má notícia, respectivamente. Logo após será pedido que recordem da última 

palavra de cada notícia. 

01 – Homem é preso após bater em mulher; 

02 – Vigilante acha uma bolsa de dinheiro e a devolve ao dono; 

03 – Ator famoso doa um milhão de reais para instituição de crianças com câncer; 

04- Mulher é flagrada maltratando crianças em creche; 

05 – Enchentes no sul do país deixam mais de 300 famílias desabrigadas; 

06 – Corpo do adolescente desaparecido é encontrado afogado no rio Tietê; 

07 – Grupo de médicos faz mutirão solidário para tratar de pessoas carentes; 

08 – Criança é atropelada e morre na Av. Paulista; 

09 – Após meses sem chuvas, finalmente chove no interior do estado, tirando muitos 

municípios da situação de emergência; 

10 – Crianças de uma comunidade carente recebem nesse Natal a visita do Papai Noel; 

11 – Casal de idosos cai em golpe e perdem todo dinheiro do mês; 

12 – Mulher de presidiário é presa tentando entrar com cocaína no presídio; 

13 – Prefeitura inaugura mais 2 hospitais contra o câncer; 

14 – Políticos são acusados de desviarem dinheiro público; 

15 – Brasil é goleado de 7 a 1 pela Alemanha na copa do mundo; 

Exercício 2: os participantes receberão um conjunto com  figuras incompletas. Deverão 

nomear a parte que está faltando em cada figura. Em seguida, receberam desenhos 

incompletos e devem completa-los; 

Exercício 3: os participantes observam um padrão desenhado na lousa contendo 

diversos quadrados, círculos, triângulos e corações e, enquanto repetem uma seqüência 

silábica em voz alta (pa-pa-ra-pa-pa) devem contar quantas figuras de cada tipo estão 

desenhadas na lousa. 

Exercício extra: Será pedido que os participantes em grupo planejem a realização de um 

evento. Apenas será fornecido o objetivo do evento e os demais detalhes terão que ser 

decididos por eles, como por exemplo, lista de convidados, forma de divulgação, 

divisão de tarefas, etc. Durante o planejamento coletivo, a instrutora irá apresentando 

problemas no planejamento e esses devem ser resolvidos por eles. 
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Tarefa de casa: Os participantes receberão peças de quebra-cabeça que, quando 

organizados adequadamente, retratarão objetos comuns. Deverão armá-los e criar uma 

pequena história sobre cada um deles. 

 

6ª sessão: 

Retomada da tarefa de casa – discussão de como foi à execução, dificuldades, pontos 

interessantes, etc. 

Exercício 1: trabalhando com a música Beatriz e A banda de Chico Buarque, os 

participantes devem detectar, dentre uma lista de palavras, quais apareciam na música. 

A seguir, a tarefa será encontrar quantas vezes aparecem uma determinada palavra e 

qual era o nome da música. 

R: rosto, estrela e hotel / Será: 12 vezes  /  Ela: 9 vezes / Nome da música: Beatriz 

R: dinheiro, janela e cansaço / Amor: 6 vezes / Coisas: 5 vezes / Nome da música: A 

banda 

Exercício 2: os participantes observam fragmentos de palavras na lousa (dit, m, o, su, 

osca) e mentalmente formam palavras sem usar o mesmo fragmento mais de uma vez 

(súdito, mosca), sem anotar. 

(dit, m, o, su, osca) - súdito, mosca, dito 

(to, ga, ra, da) – Gato, rato, toda 

(mos, fa, ia, sa, ca, ) – mosca, casa, saia, faca 

(tu, pas, bua, xa, ta, ) – taxa, tabua, tatu, pasta 

(do, ente, da, de)  - dedo, dado, dente 

Exercício 3: Colocar as palavras em ordem alfabética. Depois colocar as palavras em 

ordem de tamanhos (do menor para o maior) – página 123 e 124 do livro Deu Branco 

Exercício extra: Atividade de mímica, na qual idosos voluntários simulavam através de 

mímicas nomes de músicas e os colegas devem tentar descobrir o que o mesmo está 

retratando. 
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ANEXO 9 

Intervenção da Higiene do Sono: 

 

1ª sessão: 

Apresentação breve do trabalho a ser desenvolvido e das regras de participação no 

grupo; 

Horário e frequência;  Respeito e ajuda mutua; Não ter medo de perguntar/ participar;  

Seguir as orientações;  Comprometimento com o trabalho; 

Breve apresentação de todos; 

Temas: 

Serão trabalhadas e discutidas as funções do sono e a sua importância para a 

manutenção da boa qualidade de vida; 

1 - Dormir é importante ou é perda de tempo? (pergunta disparadora) 

2 - Qual o órgão do corpo é responsável por nos fazer dormir? 

3 – O sono e a memória tem alguma relação? 

4 – Se não dormirmos durante uma noite inteira, sentimos algum prejuízo no corpo? 

Será discutido o impacto das mudanças que acontecem no sono com o envelhecimento; 

5 – Quando envelhecemos o sono muda? 

6 – Como fica nosso sono depois dos 60 anos? 

7 -  O que pode acontecer se não dormirmos bem?  

Tarefa de casa: Escolher um horário para dormir e acordar todos os dias, juntamente 

com o preenchimento do diário de sono. 

 

2ª sessão: 

Rápida retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, 

pontos interessantes, etc. 

Tema: 

A importância da regularidade do sono – fazer conscientização e implementar isso como 

regra; 
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Falar acerca do relógio biológico: 

1 - Qual a importância de dormirmos sempre no mesmo horário? 

2 - Como sabemos que é hora de dormir? 

3 - O que nos leva a dormir é o cansaço? 

4 - Porque dormimos a noite e não de dia? 

5 - Dormir de dia é perda de tempo?  

6 - Dormir de dia faz mal ou faz bem? 

7 - Quem aqui tem o hábito de cochilar? 

8 - Quando você cochila, prejudica o sono da noite? 

Tarefa de casa: Preencher o diário de sono, manter a regularidade do sono todos os dias 

e tirar cochilos apenas de 10 a 30 min. 

 

3ª sessão: 

Rápida retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, 

pontos interessantes, etc. 

Tema: 

A importância do uso correto da cama – conscientização; 

01 - Para que serve a cama? 

02 - É normal utilizarmos a cama para outras atividades além de dormir? 

03 – Que atividades vocês costumam fazer na cama, além de dormir? 

04 - Usar a cama para atividades que não sejam dormir é ruim? 

05 – O que pode acontecer quando fazemos muitas coisas na cama durante o dia? 

06 – É comum levar problemas e preocupações para a cama? 

07 – O que podemos fazer para isso não acontecer? 

Regras a serem discutidas e implementadas: 

2 - Não assistir televisão ou ler na cama;  

 3- Evitar levar problemas para a cama. 
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Tarefa de casa: Implementar os hábitos corretos em relação a cama. Além disso, deve-se 

preencher o diário de sono e manter a regularidade do sono todos os dias, como também 

continuar com os hábitos aprendidos anteriormente (acumulativas). 

 

4ª sessão: 

Rápida retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, 

pontos interessantes, etc. 

Tema: 

A importância dos hábitos comportamentais no sono I – conscientização; 

Regras a serem discutidas e implementadas: 

1- Praticar atividade física apenas pela manhã ou até quatro horas antes de dormir; 

2 -Tomar banho morno antes de dormir; 

3 -Não dormir com fome. Faça um lanche leve; 

4 - Evitar café e álcool antes de dormir; 

5 -Faça atividades relaxantes após o jantar; 

Tarefa de casa: Implementar os hábitos aprendidos na rotina. Além disso, deve-se 

preencher o diário de sono e manter a regularidade do sono todos os dias 

(acumulativas). 

 

5ª sessão: 

Rápida retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, 

pontos interessantes, etc. 

Tema: 

A importância do ambiente de sono adequado – conscientização: 

 

Regras a serem discutidas e implementadas: 

1 - Dormir no ambiente agradável (escuro e sem barulhos);  

2 -Acordar e não ficar na cama, levantar logo; 

3 -Ir para a cama apenas quando estiver com sono; 
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Tarefa de casa: Serão entregues diários de preocupações para serem usados, caso se faça 

necessário. Além disso, deve-se preencher o diário de sono e manter a regularidade do 

sono todos os dias (acumulativas).  

 

6ª sessão: 

Rápida retomada da tarefa de casa – discussão de como foi a execução, dificuldades, 

pontos interessantes, etc. 

Essa sessão será destinada a revisão de tudo vivenciado no grupo até o momento e terá o 

objetivo de reforçar as orientações passadas. 

Encerramento do grupo com uma pequena confraternização. 

 


