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A Arteterapia é intervenção complementar ao tratamento medicamentoso, que 

utiliza recursos artísticos como mediadores do processo terapêutico.  

 

Objetivos 

 Avaliar o efeito de 20 sessões de Arteterapia em quatro grupos de 10 idosas 

cada, com Depressão, por meio de testes projetivos, escalas de avaliação de 

depressão e ansiedade, qualidade de vida, parâmetros cognitivos e questões 

abertas avaliadas pela Metodologia do “Discurso do Sujeito Coletivo”.  

 Comparar o desempenho individual inicial e após 20 sessões de Arteterapia 

(grupo experimental) com o de um grupo que apenas foi avaliado no mesmo 

intervalo de tempo em testes e questões que avaliam:  

o Depressão e ansiedade – GDS, Beck A, Beck D, 

o Cognição – MEEM, TDR, Fluência Animais, 

o Qualidade de vida – FAST,  

o Visuo construtivo – Figura de Rey, 

o Projetivo – Desenho da Figura Humana, 

o Sentimentos em relação a si mesmas, metas de vida – Questionários, início 

e final do processo. 

 

Método   
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60 mulheres de 60 a 80 anos, com Depressão, medicadas.   

Metade participa das atividades de Arteterapia (grupo experimental) e a outra 

metade é o grupo controle.  

Grupo experimental: 20 oficinas de Arteterapia, de noventa minutos, semanais. 

Cada pessoa faz sua produção. No fim da oficina compartilham sentimentos e 

pensamentos gerados pelos trabalhos (gravado e transcrito, com autorização 

concedida no TCLE). Todas as produções são fotografadas, arquivadas e 

entregues para cada participante na oficina seguinte. 

Critérios de exclusão: Demências, dependências, analfabetismo. 

 

Resultados: Pesquisa em andamento (4º grupo – encerramento previsto para 

novembro 2014) 

 

Conclusão: É possível verificar qualitativamente, a melhora da autoestima, 

busca de oportunidades de entretenimento, melhor comunicação, melhora nos 

sintomas depressivos. Dados qualitativos em análise. 

 

Apresentação: fotos das produções das oficinas de Arteterapia  
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