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Introdução: Nos últimos anos é possível observar um crescente aumento da população
idosa. O envelhecimento é uma fase em que há mudanças tanto no âmbito fisiológico
quanto psicológico. O aumento da expectativa de vida tem fomentado maior atenção
psicossocial à 3ª idade. Concomitantemente ao crescimento da população idosa, há o
surgimento de doenças, como a Demência de Alzheimer. Esta é uma síndrome
decorrente de doença ou disfunção cerebral, de natureza crônica e progressiva,
caracterizando-se pela perturbação de múltiplas funções cognitivas.  Objetivo: Este
projeto objetiva a elaboração de oficinas terapêuticas como ferramentas para a
prevenção da doença de Alzheimer e auxílio de pacientes com a doença, além de
promover a sensibilização dos familiares e cuidadores envolvidos com a doença.
Metodologia: O projeto apresentado é fruto da disciplina Psicobiologia do
Comportamento, do 2º período do curso de Psicologia do UNILESTE. Os  alunos
criaram procedimentos que encamparam quatro oficinas terapêuticas voltadas para a
doença de Alzheimer, tomando como base seus sintomas, conforme revisão de
literatura realizada. Resultados: Após a revisão de literatura criaram-se oficinas
terapêuticas. Foram desenvolvidas quatro oficinas voltadas para a prevenção da doença
de Alzheimer e para idosos portadores da doença, as quais visam trabalhar a cognição,
memória, incentivar a criatividade e sentimentos relacionados. Além disso, as oficinas
pretendem auxiliar quanto à reintrodução dos idosos na sociedade, uma vez que, é
notável a exclusão social da terceira idade, principalmente de idosos portadores de
Alzheimer, visto que, por se tornarem pessoas dependentes no decorrer da doença, os
familiares tendem a retirar a autonomia dos mesmos. Para atenderem a esses objetivos,
a primeira oficina é um trabalho com jogos de quebra-cabeça, sendo um de cores e
outro de contas matemáticas. A segunda oficina está voltada para imaginação e
criatividades dos idosos, em trabalhos com a pintura, colagem, desenhos, bordados,
recortes, etc. Já a terceira, é baseada no documentário “Alive Inside” afim de
“ressuscitar” os sentimentos dos idosos através da música. E por último, a quarta
oficina, voltada para a conscientização, os alunos criaram um folder explicativo sobre
os sintomas da doença e os devidos cuidados a serem tomados. Conclusão: A
elaboração das oficinas tem o intuito de auxiliar os pacientes com Alzheimer.
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