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RESUMO 

 O presente trabalho exibe uma planificação das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Estágio Curricular do Mestrado de Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso, 

desenvolvido no Centro Social Paroquial de Mateus, no ano letivo 2018-1019. O mesmo reuniu 

os seguintes objetivos: exposição e justificação do conjunto de atividades desenvolvidas nas 

diversas vertentes do Centro; e avaliação dos utentes da hidroginástica nos domínios da 

composição corporal, cognição e depressão, averiguando a condição dos mesmos e a relação 

entre as variáveis analisadas.  

 O Estágio Curricular incluiu várias atividades desenvolvidas com idosos e crianças das 

seguintes valências do CSPM: Lar (Estrutura Residencial Para Idosos - ERPI) / Centro de Dia 

Monsenhor Fernando Miranda, Centro de Acolhimento Temporário a Grandes Dependentes 

(CATGD), Jardim de Infância e piscina do Centro. As sessões ocorreram com recurso a planos 

previamente realizados para a aplicação das atividades que iam ser desenvolvidas.  

Para as avaliações dos utentes da hidroginástica a nível cognitivo e psicológico recorreu-

se ao Teste do Relógio, ao Mini Mental State Examination e à Escala de Depressão Geriátrica. 

A nível físico, a composição corporal foi avaliada com a bioimpedância octopolar Inbody 720. 

O tratamento estatístico incluiu o coeficiente de correlação r de Pearson e o teste t para amostras 

independentes ou teste alternativo não paramétrico, sendo considerado um grau de significância 

estatística de 5%. 

Em relação às atividades afetivas ao estágio, foram realizadas 68 sessões com os idosos 

do ERPI e 59 com os idosos do CATGD, 95 aulas de hidroginástica com os idosos, 50 sessões 

com as crianças em contexto sala e 137 aulas de adaptação ao meio aquático com as crianças. 

Para além disto, foi também realizado um Encontro Intergeracional que incluiu séniores e 

crianças do CSPM e um Workshop orientado para a entrega e apresentação dos resultados das 

avaliações realizadas aos utentes de hidroginástica. Os utentes apresentaram elevados níveis de 

adiposidade total e central, baixa condição muscular no tronco e membros inferiores. Nos 

aspetos cognitivos e psicológicos verificou-se a presença de indivíduos com défice cognitivo 

em relação ao Teste do Relógio e com depressão ligeira na Escala de Depressão Geriátrica. 

Também se verificou existir relação entre os níveis de adiposidade total e central e o Teste do 

Relógio, e entre a idade e o Mini Mental State Examination.  

O presente Estágio Curricular enriqueceu-nos em termos profissional e pessoal, 

proporcionando-nos competências e ferramentas de trabalho para o futuro profissional.  

 



VIII 
 

Palavras-chave: Idosos, atividade física, composição corporal, função cognitiva, estado 

depressivo. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - TEMÁTICA DO ESTÁGIO E SUA PERTINÊNCIA 

Os objetivos do presente trabalho basearam-se na exposição e descrição das atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio curricular e para além disso, na avaliação dos utentes 

praticantes de hidroginástica, ao nível da composição corporal, da cognição e da depressão. 

Cada vez mais a população está a envelhecer e a esperança média de vida a aumentar, 

existindo a necessidade de melhorar os cuidados de saúde para os indivíduos obterem uma 

melhor qualidade de vida. Indo de encontro a esta situação, foram realizadas avaliações aos 

utentes da hidroginástica do Centro Social Paroquial de Mateus ao nível da cognição, da 

depressão e da composição corporal. Para tal, foram utilizados os seguintes instrumentos: o 

Mini Mental State Examination em conjunto com o Teste do Relógio para a avaliação da 

cognição; a Escala de Depressão Geriátrica para rastrear a depressão; e a bioimpedância 

octopolar In-Body 720 (Biospace, Seoul, Coreia) para a análise da composição corporal. Após 

as avaliações, foi realizado um workshop dedicado à entrega dos resultados aos utentes, e 

esclarecimento sobre os mesmos. 

Para além das avaliações realizadas, ocorreram atividades desenvolvidas no lar 

(Estrutura Residencial Para Idosos - ERPI) / Centro de Dia Monsenhor Fernando Miranda e no 

Centro de Acolhimento Temporário a Grandes Dependentes (CATGD), no Jardim de Infância 

e na piscina, tendo ainda sido organizado um Encontro Intergeracional, que teve como propósito 

promover um maior contacto entre crianças e idosos.  

A nível pessoal, o estágio desenvolvido teve uma grande relevância no nosso percurso 

académico, reforçando aprendizagens adquiridas no curso de 1º Ciclo em Reabilitação 

Psicomotora e no primeiro ano do mestrado em Gerontologia: Atividade Física e Saúde no 

Idoso. O contacto direto com a população idosa, através da aplicação de um conjunto vasto de 

atividades, enriqueceu-nos do ponto de vista profissional, emocional e social. 

A orientação do estágio ao nível da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

esteve a cargo da Professora Doutora Helena Moreira e da coorientação da Professora Doutora 

Carla Afonso.  

A supervisão especializada na instituição de acolhimento foi conduzida pelo Doutor 

Paulo César Gonçalves, profissional de Ciências do Desporto, licenciado pré-Bolonha em 

Educação Física, Desporto Escolar. 
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Existe o interesse de participar em algum evento científico, para exposição do trabalho 

desenvolvido durante o presente Estágio Curricular.  

1.2 - PAPEL DO GERONTÓLOGO 

 

A população idosa constitui, segundo Piovezan e Bestetti (2012, p.201), a “nova face da 

população”, uma vez que a taxa de natalidade no século XXI está a diminuir e a esperança 

média de vida a aumentar, existindo cada vez mais pessoas com idades acima dos 65 anos. Com 

esta nova “face”, surge a necessidade de criação de cursos e programas para formarem 

profissionais que atuem com a população idosa, de modo a que esta encontre uma maior 

qualidade e satisfação com a vida. A resposta a esta necessidade surge com o curso de 

Gerontologia que se baseia em várias áreas do conhecimento e concede aos profissionais, 

fundamentos para a compreensão do processo de envelhecimento, assim como os 

métodos/meios para o gerir (Piovezan & Bestetti, 2012). Desta forma, o Gerontólogo apresenta 

competências para atuar de forma global e generalizada na organização de ações e serviços que 

promovam um envelhecimento ativo e saudável, monitorizando as condições tanto a nível 

social como da saúde do utente, com o objetivo de melhorar os problemas comuns ao processo 

de envelhecimento (Lima, 2009). 

O Gerontólogo baseia a sua formação nas áreas biológica, psicológica e social, dando 

ênfase à gestão dos recursos existentes, de forma multi e interdisciplinar e criando estratégias 

que deem resposta às necessidades dos idosos. Surge então o termo “Gestão de Casos” que é 

um serviço multidisciplinar e interprofissional que tem como objetivo organizar, coordenar e 

manter uma rede de apoio aos idosos, tanto a nível formal como informal, com a função de 

promover um bem-estar e suprir as carências destes utentes. A “Gestão de Casos” torna-se então 

essencial uma vez que é capaz de unir todos os serviços necessários à prestação de cuidados 

desta faixa etária, de uma maneira mais produtiva e eficiente, melhorando ou mantendo as suas 

capacidades funcionais, e estimulando uma vida saudável. O Gerontólogo passa a ser 

imprescindível, uma vez que administra e utiliza os equipamentos disponíveis aos indivíduos, 

organiza as atividades da vida diária, promove a autonomia e a independência, melhora a 

relação entre o idoso e o espaço envolvente, e pode até facilitar e aperfeiçoar as relações entre 

os sujeitos e os seus cuidadores (Piovezan & Bestetti, 2012). Este profissional é então visto 

como uma figura que vai lidar diretamente com o idoso (MICROGESTÃO), atuando para 

satisfazer as necessidades desse segmento etário e dando encaminhamento aos problemas 

enfrentados por essa população. O envelhecimento passa a ser um processo orientado, 
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fomentando a participação social (Fratezi, Silva, Silveira, & Lopes, 2011). Para além disso, o 

Gerontólogo possui também competências pessoais, técnicas e gerenciais (ex. liderança, 

tomada de decisão, planeamento e orientação para resultados), que lhe permitem desenvolver e 

implementar planos de ação (Silva et al., 2012).  

O Gerontólogo é capaz de ajudar os idosos e os seus familiares a chegarem aos cuidados 

adequados a cada utente, visto que auxilia no planeamento de ações de acompanhamento, de 

monitorização e de avaliação dos resultados, de forma a que quando estes não estiverem 

adaptados, ele possa colaborar num reajuste do equilíbrio entre as necessidades e os recursos 

existentes (Lima, 2009).  

Em modo de conclusão, existe por parte do profissional de Gerontologia um foco 

generalista, uma vez que para além de intervir com a pessoa idosa, também se centra na sua 

família e na rede de suporte social, lidando assim com tudo o que está associado ao processo 

de envelhecimento do indivíduo (Silva et al., 2012). 
 

1.3 – CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 

 

O Centro Social Paroquial de Mateus é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) que foi fundada no dia 22 de agosto de 1980 por Monsenhor Dr. Bento Fernando Dias 

de Miranda. O Centro situa-se na Rua Padre Fernando Miranda, na freguesia de Mateus, 

concelho de Vila Real e tem como setor de atividade: Atividades de saúde humana e apoio 

social.  

A missão da instituição é traduzida nas palavras Apoiar, Educar, Responsabilizar, 

Testemunhar e Amar, para Crescer, Ser, Viver, Obter e Compreender e assenta nos valores de 

autonomia, individualidade, verdade, respeito, dignidade, liberdade, justiça, privacidade, 

igualdade, confidencialidade, participação, honestidade, partilha e solidariedade (Figura 1.1).  

Os objetivos associados ao funcionamento da instituição podem ser resumidos nos 

seguintes pontos: 

1. Atrair/cativar população alvo (idosos e crianças); 

2. Implementar práticas pedagógicas que conduzam ao desenvolvimento e à educação 

integral da pessoa humana; 

3. Fomentar a participação ativa na comunidade; 

4. Contribuir para a inserção social e combate à pobreza e exclusão; 

5. Garantir a sustentabilidade da instituição, em todas as suas áreas de atividade; 
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6. Diversificar e adequar as respostas sociais às novas necessidades; 

7. Qualificar os recursos humanos, de modo a garantir melhor qualidade de vida aos 

utentes; 

8. Assegurar e, se possível, criar novos postos de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro integra atualmente 10 respostas sociais, nomeadamente: Creche, Jardim de 

Infância, Atividades de Tempos Livres, Atividades Físicas Desportivas, Estrutura Residencial 

para Idosos (ERPI), Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Acolhimento 

Temporário a Grandes Dependentes (CATGD), Cantina Social e Centro de Lazer, Prevenção e 

Reabilitação.  

Esta IPSS tem com o meio onde se insere (cidade de Vila Real, mais especificamente 

freguesia de Mateus), uma relação de reciprocidade, em que o Centro responde às necessidades 

da comunidade, realizando a prestação de cuidados na educação de crianças e idosos, e 

proporcionando a criação de postos de trabalho. Por outro lado, a comunidade apoia o Centro 

frequentando o seu ginásio e piscina, usufruindo de sessões de exercício com supervisão 

especializada. Um centro com tantas respostas sociais como este é sempre um benefício para a 

comunidade onde se integra, sendo capaz de chegar à mesma, através de diversos meios. 

2- DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO 

A intervenção no Centro Social Paroquial de Mateus ocorreu em várias vertentes, uma 

vez que foram diversificadas as atividades que ocuparam as horas semanais do estágio. Esta 

intervenção ocorreu ao nível de sessões de hidroginástica, de atividades com recurso ao jogo 

Figura 1.1 – Missão, valores e visão da instituição  
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com idosos mais e menos dependentes, de aulas de adaptação ao meio aquático com crianças e 

de atividades em contexto sala com esta mesma faixa etária. O orientador da instituição, Doutor 

Paulo César Gonçalves, coordenou e supervisionou todo o trabalho realizado no Centro, no 

âmbito do presente Estágio Curricular. A Figura 2.1 ilustra o conjunto de atividades 

desenvolvidas na instituição desde o início do estágio (setembro de 2018) até ao final do ano 

letivo (julho de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessões de 

Hidroginástica (capítulo 

2.1): 

 Setembro de 2018 a 
julho de 2019; 

 2 turmas; 
 2x por semana. 

Centro 

Social 

Paroquial 

de Mateus 

 

 

 

Atividades com 

recurso ao jogo com 

idosos dependentes no 

CATGD (capítulo 2.2): 

 Setembro de 2018 
a julho de 2019; 

 1 sessão, 2x por 
semana. 

 

 

 

Avaliações dos utentes 

da hidroginástica 

(cognição, depressão e 

composição corporal) 
(capítulos 3.2.3, 3.2.4 e 

3.2.5): 

 Março e abril de 
2019. 

 

 

 

Workshop de 

entrega/apresentação/ 

esclarecimento dos 

resultados das 

avaliações (capítulo 2.6): 

 Junho de 2019. 

 

 

 

 

Atividades com recurso 

ao jogo com idosos 

menos dependentes no 

ERPI / Centro de Dia 

Monsenhor Fernando 

Miranda (capítulo 2.3): 

 Setembro de 2018 a 
julho de 2019; 

 1 sessão, 2x por 
semana. 

 

 

 

Encontro 

Intergeracional 
(capítulo 2.7): 

 Julho de 2019. 

   Crianças dos 3 aos 5 anos 

 

 

 

Aulas de adaptação ao 

meio aquático na 

piscina (capítulo 2.4): 

 Setembro de 2018 
a julho de 2019; 

 2 turmas; 
 2x por semana. 

 

 

 

Atividades em contexto 

sala no Jardim de 

Infância (capítulo 2..5): 

 Janeiro a julho de 
2019; 

 3 turmas; 
 2x por semana; 

Figura 2.1 – Esquema com a síntese de todas as atividades desenvolvidas no estágio (CSPM – Centro 
Social Paroquial de Mateus) 
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2.1 - SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA 
 

As sessões de hidroginástica decorreram na piscina coberta do centro (Figura 2.2), com 

idosos e adultos ativos na faixa etária dos 39 aos 85 anos. Inicialmente, ocorreu um mês de 

preparação (setembro de 2018), dedicado à observação das aulas que o professor Paulo César 

Gonçalves aplicava aos idosos, e, uma segunda parte, em que realizávamos as referidas aulas 

como participantes. Esta preparação desenvolveu-se para existir uma melhor perceção de como 

as sessões deveriam ocorrer. 

 Antes de qualquer intervenção, foi aplicada uma ficha de anamnese (ANEXO I) que 

continha as informações básicas de cada utente e os principais problemas que cada um reunia, 

para, deste modo, as aulas serem adaptadas a cada pessoa. 

Com a orientação e supervisão superior, existiu um planeamento e uma aplicação de 

planos de exercício físico (exemplo no ANEXO II), conduzidos na piscina e vocacionados para 

a promoção do exercício e da saúde destes utentes. A intervenção abrangeu duas turmas, uma 

delas com aulas de manhã e outra à noite, ambas às segundas e quartas feiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As sessões tinham uma duração de 45 minutos e eram constituídas por 8 minutos de 

aquecimento, sendo que este era organizado por uma fase inicial onde os utentes 

caminhavam/corriam realizando, ao mesmo tempo, exercícios individuais; e por uma fase 

posterior na qual era incluído um jogo/atividade com carácter mais competitivo, de modo a 

promover uma maior capacidade cardiorrespiratória e interação entre o grupo. Os exercícios da 

fase principal da sessão tinham uma duração de 30 minutos e variavam entre coreografias, 

exercícios isolados ou treino em circuito, com o objetivo de desenvolver a agilidade motora, 

trabalhar a força e a resistência muscular dos membros inferiores e superiores, melhorar a 

capacidade aeróbia e promover a coordenação motora. A parte final da sessão era dedicada ao 

retorno à calma, tendo uma extensão de cerca de 7 minutos e sendo realizados exercícios de 

Figura 2.2 – Espaço reservado às aulas de hidroginástica e orientação de uma sessão. 
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alongamento dos músculos e das articulações mais valorizados na fase principal da sessão. 

Todas as aulas foram acompanhadas com música, procurando-se adequar o tipo e o ritmo da 

mesma aos idosos. 

Reconhecendo as alterações típicas que ocorrem com a faixa etária em estudo, os planos 

de hidroginástica delineados procuraram melhorar os deficits associados à redução do 

desempenho físico e funcional dos idosos (Silva et al., 2012), sem impor um excessivo stresse 

ortopédico sobre as articulações (Nunes & Santos, 2009).  

Para além de gerar melhorias na aptidão física e funcional, a hidroginástica apresenta 

também benefícios ao nível da cognição e da depressão. A prática de exercício físico é relevante 

na melhoria da cognição dos idosos, porque aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) e outros fatores de crescimento que estimulam a neurogénese (formação de novos 

neurónios). Para além disso,  mobiliza a expressão de genes que beneficiam o processo de 

plasticidade cerebral, aumentando a resistência do cérebro aos danos e regenerando os 

neurónios danificados, melhorando a aprendizagem e o desempenho mental dos idosos 

(Cotman & Berchtold, 2002). Ao nível da depressão, o exercício físico exibe benefícios, tanto 

biológicos, como psicológicos. Em relação aos aspetos biológicos, a atividade física aumenta 

no cérebro as seguintes componentes: a produção de serotonina (responsável pelo sentimento 

de bem-estar e felicidade), os níveis de BDNF (com funções associadas à neurogénese e à 

transmissão sináptica) e a produção de endorfinas (inibem a transmissão de sinais de dor e são 

responsáveis pela sensação de euforia). Em termos psicológicos, a prática de exercício físico 

incrementa a distração e a interação social, melhorando os níveis de ansiedade e de depressão 

(Ranjbar et al., 2015). 
 

2.2 - ATIVIDADES COM RECURSO AO JOGO COM IDOSOS DEPENDENTES NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO A GRANDES DEPENDENTES 
 

Existiu intervenção ao nível de outras atividades com idosos mais dependentes 

(exemplos no ANEXO III), nomeadamente no Centro de Acolhimento Temporário a Grandes 

Dependentes (CATGD). Assim, tal como nas sessões de hidroginástica, existiu inicialmente um 

período de observação (setembro de 2018) em que assistimos às atividades de uma professora 

de Educação Física e, por vezes, fomos participando nestas atividades, de modo a criar um 

maior contacto com os idosos. Foram desenvolvidas sessões com recurso ao jogo, e 

implementadas tarefas do foro psicomotor vocacionadas para o desenvolvimento dos 7 fatores 
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psicomotores de Vítor da Fonseca (Figura 2.3): tonicidade, equilibração, lateralização, noção 

do corpo, estruturação espácio-temporal, praxia global e praxia fina.  

Durante o processo de envelhecimento, existe a deterioração das propriedades e funções 

dos fatores psicomotores, sendo essas mudanças designadas de retrogénese. Para além disso, 

como existem declínios em todos os sistemas do corpo, o cérebro sofre também alterações 

traduzidas na atrofia de todos os seus lobos (frontal, parietal, temporal e occipital), conduzindo 

ao comprometimento da função cerebral e gerando declínio cognitivo. A intervenção realizada 

ao nível da cognição (Figura 2.3) procurou conservar as capacidades cerebrais dos utentes, 

induzindo melhorias ao nível da atenção, perceção, memória, raciocínio, imaginação, 

pensamento e linguagem (Silva et al., 2012). A intervenção psicomotora teve como objetivos a 

manutenção das capacidades funcionais, a melhoria e o aprimoramento do conhecimento de si, 

e o aumento da autonomia ao nível das atividades da vida diária (Costa, Rocha, & Oliveira, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também implementadas atividades físicas vocacionadas para a melhoria do bem-

estar e da aptidão física e funcional (Figura 2.4). A atividade física regular induz melhorias na 

saúde funcional e no balanço energético, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, 

diabetes, cancro, depressão e quedas, podendo também prevenir a sarcopenia e a osteoporose, 

comuns nesta etapa da vida (Marzetti et al., 2017). Ao nível dos benefícios cerebrais, esta 

prática gera melhorias na expressão de proteínas e genes e modificações ao nível celular que 

criam efeitos protetores na função cognitiva dos idosos. Essa proteção centra-se em vários 

aspetos tais como a velocidade de processamento, a memória episódica, a atenção, a linguagem, 

a leitura e a memória de trabalho (Zhou, Wang, Wang, Shen, & Zhao, 2018).  

 

Figura 2.3 – Atividades de desenvolvimento dos fatores psicomotores e da cognição. 
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2.3 - ATIVIDADES COM RECURSO AO JOGO COM IDOSOS MENOS 

DEPENDENTES NO LAR (ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS - ERPI) / 

CENTRO DE DIA MONSENHOR FERNANDO MIRANDA 
 

Na intervenção com os idosos menos dependentes no Lar (Estrutura Residencial para 

idosos - ERPI) / Centro de Dia Monsenhor Fernando Miranda, foram realizadas as mesmas 

atividades referidas no ponto 2.2.2 (exemplos no ANEXO IV), recorrendo-se aos fatores 

psicomotores enunciados por Vítor da Fonseca (Figuras 2.5 e 2.6). A nossa atuação apenas 

diferiu na forma de aplicação das atividades, uma vez que a maior parte dos utentes revelou 

uma maior autonomia funcional, permitindo assim a realização das sessões com uma dinâmica 

distinta e com maior envolvimento dos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Atividade física com os idosos. 

Figura 2.6 – Atividades psicomotoras de  
desenvolvimento da praxia fina e da cognição. 

 

Figura 2.5 - Atividades psicomotoras de 
desenvolvimento da praxia global e da equilibração. 
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2.4 - AULAS DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO COM CRIANÇAS DOS 3 AOS 

5 ANOS  
  

 O Estágio Curricular possibilitou-nos uma intervenção bastante diversificada, 

permitindo o trabalho não apenas com idosos, mas também com crianças. Neste contexto, foram 

desenvolvidas aulas de adaptação ao meio aquático com crianças dos 3 aos 5 anos (exemplo no 

ANEXO V), decorrendo as mesmas na piscina onde eram desenvolvidas as atividades com os 

idosos. As sessões tinham uma duração de 45 minutos e decorriam de segunda a quinta-feira, 

existindo duas turmas intercaladas entre estes dias.  

Inicialmente, as sessões baseavam-se em jogos e brincadeiras para que os alunos 

perdessem o medo da água e desenvolvessem uma maior motivação pela atividade (molhavam 

a cara, faziam bolhas na água, brincavam com os materiais disponíveis, entre outros). Numa 

fase mais avançada, as aulas tinham uma fase inicial em que as crianças batiam pernas ao longo 

da piscina, com o auxílio de uma placa, utilizando a parte menos funda da piscina. A mesma 

ação era repetida na parte mais funda, com a ajuda técnica, sendo nessa zona realizados também 

saltos para a água. No final de cada sessão, as crianças dispunham de um tempo em que podiam 

brincar e usufruir do meio para se divertirem com os brinquedos existentes. Todas estas 

atividades pretendiam promover uma maior adaptação das crianças ao meio aquático para, 

numa fase posterior, aprenderem as técnicas de natação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 - ATIVIDADES EM CONTEXTO SALA COM CRIANÇAS DOS 3 AOS 5 ANOS 
 

 A outra parte da intervenção com as crianças foi realizada em contexto sala, no Jardim 

de Infância do CSPM, em que ocorreram sessões de 45 minutos às segundas e quartas-feiras, 

sendo realizadas atividades psicomotoras (exemplos no ANEXO VI) com 3 turmas, de forma 

Figura 2.7 – Aula de adaptação ao meio aquático com as 

crianças. 
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rotacional entre elas (Figura 2.8). Apesar das sessões serem normalmente realizadas de modo 

individual por cada sala, por vezes eram executadas atividades com 2 turmas em conjunto, de 

modo a promover um maior contacto e interação entre as crianças. Quando o clima o permitia, 

algumas sessões eram realizadas no exterior.  

A intervenção realizada no Jardim de Infância ocorreu através de atividades 

psicomotoras, pois estas apresentam variados benefícios nas primeiras fases do 

desenvolvimento das crianças e são essenciais para o seu crescimento. A intervenção 

psicomotora age como um meio preventivo de déficits de aprendizagem e de desenvolvimento 

motor; auxilia na construção da personalidade; organiza a cognição das crianças através de 

habilidades básicas como o andar, pular, pintar, entre outros; promove o desenvolvimento físico 

e psicológico; desenvolve o pensamento, a concentração e a atenção; desenvolve o equilíbrio, 

a coordenação motora, o esquema corporal e muitas outras expressões do corpo através dos 

movimentos. Esta intervenção também proporciona às crianças um momento de brincadeira e 

diversão para além de aprenderem a criar, inventar e de se relacionarem com o meio social onde 

se inserem (Bessa & Maciel, 2016).  

A intervenção psicomotora baseia-se na aplicação da psicomotricidade, que é uma 

ciência que estuda a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a emoção e recorrendo a 

todas as áreas que trabalham com o corpo e com a mente. Esta área centra-se no uso do jogo e 

pretende cultivar valores, costumes e crenças da sua cultura, estando muito orientada para o 

desenvolvimento social. Assim, a criança procura adaptar-se às dificuldades que o jogo lhe 

proporciona, superando-as e aumentando a sua autoestima, sendo que ele abrange o lúdico e o 

brincar como um fator importante no desenvolvimento psicomotor (Caron, 2010).  Sendo assim, 

as várias sessões desenvolvidas durante o Estágio centraram-se no jogo e no brincar, de modo 

a serem atingidos os objetivos psicomotores pretendidos, referidos inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 – Atividades psicomotoras com as crianças.  
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2.6 – ENCONTRO INTERGERACIONAL 

 

 Para além de todas as atividades desenvolvidas no CSPM nas diversas valências, foi 

ainda realizado um Encontro Intergeracional (documentos referentes a este subcapítulo no 

ANEXO VII) que teve como objetivo promover uma maior interação e entreajuda entre as duas 

faixas etárias, nas quais existiu intervenção. Este encontro realizou-se no dia 27 de junho de 

2019, no Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Mateus, desde as 9:30h até às 12:00h, e 

contou com a participação das crianças e séniores do CSPM. 

 O evento foi constituído por uma primeira parte em que existiu a receção e a divisão 

dos grupos que teve a duração de 10 minutos. Posteriormente, estes foram encaminhados para 

as atividades e aqui ocorreu a explicação do circuito psicomotor (durante 20 minutos). Este 

circuito era constituído por 6 atividades psicomotoras que aconteciam ao mesmo tempo, 

nomeadamente: o jogo de voleibol com balões, o jogo de acertar no alvo com as tampas de 

garrafa, o jogo do paraquedas, o jogo de mímica, o jogo de lançar as bolas para o arco, e, por 

fim, o jogo de colocar os objetos nas vogais correspondentes. Cada uma destas atividades teve 

a duração de 20 minutos, e ao fim deste tempo, os grupos trocavam de estação (Figura 2.9). O 

encontro foi acompanhado por música de fundo para criar um clima mais acolhedor para os 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, existiu uma sessão de encerramento em que foi entregue pelas estagiárias e a 

cada valência - Jardim de Infância, CATGD e Lar/Centro de Dia Monsenhor Fernando Miranda 

- uma lembrança para a instituição - um quadro com o logótipo do encontro (Figura 2.10). 

 

  

Figura 2.9 –Encontro Intergeracional. 
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2.7 – WORKSHOP  
 

 Indo de encontro às avaliações realizadas com os utentes de hidroginástica, foi 

concretizado um workshop que teve como objetivos a apresentação dos resultados obtidos e a 

discussão dos mesmos numa perspetiva de promoção do exercício e da saúde. Este evento 

ocorreu no dia 4 de julho de 2019, das 9:30h às 12:00h, nas instalações do Centro Social 

Paroquial de Mateus. 

 Antes do início da apresentação, foi entregue a cada utente de hidroginástica um 

envelope com os respetivos resultados nos testes (ANEXO VIII), tendo sido prestado 

esclarecimento sobre os mesmos. A apresentação (ANEXO IX) iniciou-se ao nível da 

composição corporal (tendo sido responsável pela exposição desta parte, a Professora Doutora 

Helena Moreira), sendo seguida pela aptidão física funcional e risco de queda (a cargo de Maria 

Elisa Ferreira) e, posteriormente, pela cognição e depressão (da qual fui eu a responsável). Ao 

longo do workshop foram indicadas doses de atividade física e recomendações a seguir para 

melhorar os resultados menos positivos que foram obtidos, tendo existido também o 

esclarecimento de algumas dúvidas expostas pelos utentes.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Lembrança do Encontro Intergeracional para o CSPM. 

 

Figura 2.11 – Espaço de realização do workshop e apresentação do mesmo. 
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3 – CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL, DA COGNIÇÃO E DA 

DEPRESSÃO EM PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA DO CENTRO SOCIAL 

PAROQUIAL DE MATEUS E RELAÇÃO DESTAS VARIÁVEIS 

RESUMO 

 

É conhecido que os idosos à medida que envelhecem perdem ou diminuem capacidades 

e deste modo é considerado relevante avaliá-los tanto a nível físico como mental, para assim, 

mediante os resultados obtidos, ser possível intervir de modo a retardar ou evitar este problema. 

O estudo desenvolvido com o grupo de praticantes de hidroginástica do Centro Social 

Paroquial de Mateus, teve como objetivo caracterizar o mesmo em termos de composição 

corporal, depressão e cognição e examinar a relação entre estas variáveis, de forma a melhorar 

a intervenção no programa de atividade física, adequando-o às necessidades evidenciadas pelos 

utentes. 

 A amostra incluiu 18 indivíduos de ambos os géneros (14 mulheres e 4 homens), com 

idades compreendidas entre os 54 os 79 anos. A cognição foi avaliada recorrendo ao Teste do 

Relógio e ao Mini Mental State Examination e a Escala de Depressão Geriátrica foi utilizada 

para a apreciação da depressão. A composição corporal foi avaliada com a bioimpedância 

octopolar Inbody 720. A associação das variáveis foi analisada através do coeficiente de 

correlação r de Pearson e as diferenças entre grupos de variáveis foram testadas recorrendo ao 

teste t para amostras independentes ou ao teste alternativo não paramétrico. Foi considerado um 

grau de significância estatística de 5%. 

 A maioria dos elementos da amostra evidenciou níveis de adiposidade total e central 

elevados e necessidade de melhoria da condição muscular do tronco, mas sobretudo dos 

membros inferiores. No Mini Mental State Examination, nenhum indivíduo apresentou défice 

cognitivo, mas o Teste do Relógio identificou 7,1% das mulheres e 25% dos homens com 

disfunção cognitiva. Na Escala de Depressão Geriátrica também 7,1% das mulheres e 25% dos 

homens apresentaram depressão ligeira. As mulheres com maiores níveis de adiposidade total 

apresentaram um pior desempenho no Teste do Relógio (r= -0,62, p≤ 0,05) e as mais velhas 

menores pontuações no Mini Mental State Examination (r= -0,55, p≤ 0,05), existindo diferenças 

com significado estatístico entre as de meia-idade (54-64 anos) e as idosas (≥ 65 anos). 

 Os resultados sugerem, nos praticantes de hidroginástica, necessidades de melhoria dos 

níveis de adiposidade e da condição muscular, sobretudo ao nível dos membros inferiores e do 

tronco. A inclusão de exercícios destinados a melhorar a capacidade cognitiva revela-se 
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particularmente importante nas mulheres mais velhas e nas que evidenciam maiores valores de 

massa gorda.  

 

Palavras-chave:  Adiposidade, condição muscular, capacidade cognitiva, estado depressivo, 

exercício. 

 

3.1 – INTRODUÇÃO 
 

Ao longo do tempo é constatado que a população está a envelhecer cada vez mais e a 

esperança média de vida a aumentar, justificando a necessidade de melhores cuidados de saúde 

destinados a salientar a qualidade de vida dos idosos.  

Manter a saúde e a plasticidade do cérebro ao longo de toda a vida torna-se um grande 

objetivo e cada vez mais se sabe que os nossos comportamentos podem ajudar a alcançá-lo, 

comportamentos esses tais como a prática de atividade física, uma alimentação saudável, entre 

outros. Esta intervenção é ainda mais crucial na população idosa, pois o cérebro enfrenta uma 

série de alterações que podem evoluir para doenças neurodegenerativas como a doença de 

Alzheimer (Cotman & Berchtold, 2002). Para além dos aspetos cognitivos, a depressão também 

é muito importante ser tomada em consideração, pois o autor referenciado prevê que constitua 

em 2020 a segunda causa de mortalidade e morbilidade (Chapman & Perry, 2008). No âmbito 

da composição corporal, são reconhecidas alterações das componentes da massa corporal 

associadas ao envelhecimento e à redução das hormonas sexuais (menopausa e andropausa) 

com implicações importantes no estado de saúde do idoso (ex. ampliação dos níveis de 

adiposidade, redução da massa óssea e muscular) (Marucci & Barbosa, 2003). 

 Durante a realização do presente trabalho deparamo-nos com métodos de avaliação 

da composição corporal não tão precisos como os usados no atual estudo. Assim, vários autores 

(Cabrera & Filho, 2001; Muennig, Jia, Lee, & Lubetkin, 2008) utilizam como processo de 

estimação dos níveis de adiposidade, o índice de massa corporal, não diferenciando as várias 

componentes desta última. O Inbody 720 possibilita essa diferenciação, oferecendo um relatório 

muito completo da composição corporal do indivíduo, com um grau de precisão bem 

documentado na literatura de referência (Ling et al., 2011; Miyatake et al., 2009; Ogawa et al., 

2011).  

O estudo agora apresentado pretendeu avaliar, em praticantes (54-79 anos) de 

hidroginástica, a composição corporal, a depressão e a cognição, examinando a relação destas 
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variáveis e procurando utilizar os resultados obtidos na implementação de estratégias orientadas 

para a melhoria das sessões de atividade física estruturada, de acordo com as necessidades 

identificadas na amostra, reforçando a sua participação e bem-estar. 
 

3.2 – METODOLOGIA 

3.2.1 – DESENHO DE ESTUDO 
 

O estudo realizado foi do tipo transversal, tendo as avaliações decorrido no período entre 

março e abril de 2019. As avaliações da depressão e da cognição foram executadas no pavilhão 

desportivo do Centro Social Paroquial de Mateus, tendo sido prosseguidas pela avaliação da 

composição corporal, esta última realizada no Laboratório de Biomecânica: Composição 

Corporal e Saúde, na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

3.2.2 – AMOSTRA 
 

A amostra incluiu 18 praticantes de hidroginástica de ambos os géneros, com idades 

compreendidas entre os 54 e os 79 anos, sendo 14 do género feminino e 4 do masculino. Todos 

eles frequentavam as piscinas cobertas do CSPM duas vezes por semana.  

De todos os participantes foi obtido o consentimento informado assinado (ANEXO X), 

após a exposição dos objetivos e dos procedimentos do estudo, e conferido um código para ser 

assegurada a confidencialidade dos dados. 
 

3.2.3 – COGNIÇÃO 

 

 As avaliações ao nível da cognição foram realizadas recorrendo aos testes: Mini Mental 

State Examination (MMSE) e Teste do Relógio.  

O Mini Mental State Examination foi elaborado por Folstein, Folstein, and McHugh 

(1975) e adaptado para a população portuguesa por Guerreiro, Botelho, and Leitão (1994). O 

teste é constituído por 30 questões pontuadas com o valor de 0, quando o indivíduo não 

responde ou dá uma resposta incorreta, e com o valor de 1, quando a resposta dada está correta. 

Este instrumento permite a avaliação da função cognitiva e o rastreio de quadros demenciais 

considerando seis domínios cognitivos: orientação (temporal e espacial), retenção, atenção e 

cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva (ANEXO XI). A pontuação máxima é de 

30 pontos sendo que valores mais elevados indicam um melhor desempenho cognitivo. Os 

valores de corte para o défice cognitivo são os seguintes (Santana et al., 2016) : ≤ 15 pontos 
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(analfabetos), ≤ 22 pontos (indivíduos com 1 a 11 anos de escolaridade) e ≤ 27 pontos 

(indivíduos com mais de 11 anos de escolaridade).  

 O Teste do Relógio foi criado por Freedman, Leach, Kaplan, Winocur, Shulman & Delis 

(1994) e é um teste de rastreio cognitivo, sendo normalmente utilizado em conjunto com o 

MMSE. Este instrumento avalia diversas funções nomeadamente: a memória semântica, a 

função executiva (planeamento), a linguagem (compreensão do comando), a praxia e a função 

visuo-espacial (ANEXO XII). No teste é solicitado ao indivíduo para desenhar um relógio, 

indicando uma determinada hora (número 12 no topo – 3 pontos; dois ponteiros – 2 pontos; 12 

números – 2 pontos; indicação correta da hora – 2 pontos). Uma pontuação entre 0 e 6 é 

indicativa de uma disfunção cognitiva (Freedman et al., 1994). 

3.2.4 – DEPRESSÃO 

 

Para avaliar a depressão recorreu-se à Escala de Depressão Geriátrica, inicialmente 

desenvolvida por Yesavage, Brink, Rose, Lum, Huang, Adey & Leirer (1983) e validada para 

a população portuguesa por Pocinho, Farate, Dias, Lee & Yesavage (2009). A escala 

compreende trinta itens, com duas alternativas de resposta (sim ou não), consoante o modo 

como o idoso se tem sentido em relação à semana anterior à realização deste teste. É atribuído 

um ponto se o utente responde sim às questões 2-4, 6-8, 10-14, 16-18, 20, 22-26 e 28, e se 

responde não às questões 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 e 30 (ANEXO XIII). Uma pontuação entre 

0 e 10 pontos indica ausência de depressão, entre 11 e 20 pontos significa depressão ligeira, e 

entre 21 e 30 pontos está-se perante um caso de depressão grave (Pocinho, Farate, Dias, Lee, 

& Yesavage, 2009; Yesavage et al., 1983)  

3.2.5 – COMPOSIÇÃO CORPORAL 
 

 A avaliação da composição corporal foi realizada com a bioimpedância octopolar 

Inbody 720 (Biospace, Seoul, Coreia), tendo sido cumpridas as seguintes normas de preparação: 

(a) não ingestão de comidas e bebidas 4 horas antes do teste; (b) restrição da prática de atividade 

física de intensidade moderada-vigorosa 12 horas antes do teste e de bebidas alcoólicas 48 horas 

antes; (c) não aplicação da avaliação perante um estado febril ou de desidratação; (d) realização 

da avaliação em fato de banho ou roupa interior e; (e) não utilização de adereços em metal 

(relógio, fios, brincos, anéis) ou placa dentária (Heyward & Wagner, 2004). 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: peso corporal, massa gorda (em kg e em %), 

massa muscular esquelética, taxa metabólica basal, massa isenta de gordura e de osso dos 

membros superiores, inferiores e tronco e área de adiposidade visceral. As medições foram 
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realizadas de manhã pelo mesmo técnico e os dados foram eletronicamente importados para o 

Excel, utilizando o software Lookin'Body 3.0 (Biospace, Seoul, Coreia). Vários estudos 

documentam que o InBody 720 proporciona estimativas precisas da composição corporal total 

e segmentar (Ling et al., 2011) & (Miyatake et al., 2009) e da área de adiposidade visceral 

(Ogawa et al., 2011). 

Esta avaliação foi precedida da apreciação da altura, medida em posição antropométrica, 

com a cabeça no plano de Frankfurt e no final da inspiração (Heyward & Wagner, 2004). Foram 

realizadas no mínimo duas medições e considerado um limite de tolerância de 2 mm (Sobral, 

1985).  

A taxa metabólica basal (TMB) foi apreciada através da utilização da equação de 

Cunningham (1991): 21,6 × massa isenta de gordura (kg) + 370 (Cunningham, 1991). A 

obesidade foi considerada presente, a partir de valores de %Massa Gorda ≥ 35% (Lohman & 

Going, 1998) e os níveis de Área de Adiposidade Visceral ≥ 100 cm² foram considerados por 

representarem um importante risco para a presença de distúrbios metabólicos como diabetes, 

hipertensão e hiperlipidemia (Després & Lamarche, 1993; Williams et al., 1996). 

3.2.6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada com o programa estatístico SPSS (versão 25, Chicago, 

Illinois), sendo considerado um grau de significância estatística de 5%. Os dados estão 

expressos em média±desvio padrão, tendo para a totalidade da amostra sido exibida a amplitude 

das variáveis. Para algumas das variáveis analisadas foi também exibida a frequência.  

A associação dos testes cognitivos e da depressão com a idade, a taxa metabólica basal 

e algumas variáveis da composição corporal foram examinadas recorrendo ao coeficiente de 

correlação r de Pearson. A comparação dos valores de tendência central do Mini Mental State 

Examination nas mulheres, em função da idade (54-64 anos e 65-79 anos), foi realizada 

recorrendo ao teste de Mann-Whitney. Em relação ao Teste do Relógio, a confrontação dos 

valores médios desta variável entre mulheres obesas e não obesas foi realizada com o teste t 

para amostras independentes.  

3.3 – RESULTADOS 
 

 A Tabela 3.1 ilustra a análise descritiva das varáveis no total da amostra, sendo 

apresentada a média, o desvio padrão e a amplitude. 
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Tabela 3.1 – Análise descritiva do total da amostra (n=18) 

Variáveis Média ± Desvio padrão Amplitude 

Idade decimal 66,02 ± 6, 92 54,87 – 79,39 

Peso (kg) 65,20 ± 8,76 43,30 – 76,70 

Altura (m) 1,58 ±0,06 1,48 – 1,69 

Índice de massa corporal (kg/m2) 26,30 ± 3,79 18,80 – 34,40 

Massa gorda (kg) 23,21 ± 7,25 9,70 – 38,90  

Massa gorda (%) 35,11 ± 7,90 22,50 – 50,70 

Massa muscular esquelética (kg) 22,71 ± 3,28 17,50 – 28,40 

Massa isenta de gordura e de osso do braço direito (kg) 2,28 ± 0,39 1,56 – 2,88 

Massa isenta de gordura e de osso do braço esquerdo (kg) 2,27 ± 0,39 1,51 – 2,79 

Massa isenta de gordura e de osso do tronco (kg) 19,62 ± 2,34 15,00 – 22,90 

Massa isenta de gordura e de osso da perna direita (kg) 5,94 ± 0,99 4,54 – 8,05 

Massa isenta de gordura e de osso da perna esquerda (kg) 5,97 ± 0,97 4,56 – 8,02 

Área de adiposidade visceral (cm2) 138, 72 ± 29, 53 77,10 – 188,80 

Taxa metabólica basal (kcal/dia) 1276,11 ± 120, 95 1095,00 – 1508,00 

Mini mental state examination (pontos) 28,78 ± 1,52 26,00 – 30,00 

Teste do relógio (pontos) 8,39 ± 1,50 4,00 – 9,00 

Escala de depressão geriátrica (pontos) 6,22 ± 4,55 0,00 – 19,00 

  

O índice de massa corporal variou entre 18,8 e 34,4 kg/m2 e a massa muscular 

esquelética entre 17,5 e 28,4 kg. A massa isenta de gordura e de osso do braço direito apresentou 

uma média de 2,28 kg e a do braço esquerdo de 2,27 kg. Os valores desta variável para os 

membros inferiores foram, respetivamente, 5,94 kg e 5,97 kg. 

Na globalidade da amostra, os resultados no Mini Mental State Examination variaram 

entre 26 e 30 pontos, sendo a média de 28,78 (±1,52) pontos. No que diz respeito ao Teste do 

Relógio a pontuação variou entre 4 e 9 pontos e a média foi de 8,39 pontos. Por último, na 

Escala de Depressão Geriátrica foi obtida uma pontuação entre 0 e 19 pontos e uma média de 

6,22 (±4,55) pontos. 

Na Tabela 3.2 são apresentados os resultados obtidos para cada uma das variáveis e em 

relação a cada um dos géneros. 
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Tabela 3.2 – Média e desvio padrão das variáveis em cada um dos géneros. 

Variáveis 
Mulheres (n=14) Homens (n=4) 

Média ± DP Média ± DP 

Idade decimal 64,44 ± 6,46  71,53 ± 6,17 

Peso (kg) 63,46 ± 8,87  71,30 ± 5,49 

Altura (m) 1,56 ± 0,06 1,62 ± 0,06 

Índice de massa corporal (kg/m2) 26, 01 ± 3,90  27, 30 ± 3,73 

Massa gorda (kg) 23,55 ± 7,62 22, 03 ± 6,62 

Massa gorda (%) 36, 42 ± 7,84  30, 53 ± 7,14 

Massa muscular esquelética (kg) 21, 49 ± 2,50  27,00 ± 1,51 

Massa isenta de gordura e de osso do braço direito (kg) 2,15 ± 0,33  2,73 ± 0,13 

Massa isenta de gordura e de osso do braço esquerdo (kg) 2,14 ± 0,33  2,75 ± 0,06 

Massa isenta de gordura e de osso do tronco (kg) 18,84 ± 2,04 22,33 ± 0,51 

Massa isenta de gordura e de osso da perna direita (kg) 5,58 ± 0,71 7, 22 ± 0,73 

Massa isenta de gordura e de osso da perna esquerda (kg) 5,60 ± 0,68 7,26 ± 0,69 

Área de adiposidade visceral (cm2) 137, 41 ± 29, 64 143, 28 ± 33,19 

Taxa metabólica basal (kcal/dia) 1231,00 ± 91,44  1434,00 ± 62,65 

Mini mental state examination (pontos) 29,00 ± 1,24 28,00 ± 2,31 

Teste do relógio (pontos) 8,50 ± 1,40  8,00 ± 2,00 

Escala de depressão geriátrica (pontos) 6,50 ± 4,22  5,25 ± 6,19 

DP, desvio padrão 

  

A média da idade das mulheres foi de 64,44 anos e dos homens de 71,53 anos. Todos 

os homens evidenciaram excesso de massa gorda (30, 53 ± 7,14 %), sendo essa situação também 

verificada em 12 mulheres (85,71%).  

Todos os homens apresentaram uma massa muscular esquelética classificada de normal 

(27,00 ± 1,51 kg). No que se refere ao género feminino, essa situação foi constatada em 9 

mulheres, existindo uma com uma condição muscular acima dos valores considerados normais. 

No que diz respeito ao Mini Mental State Examination a média das mulheres foi de 29 

pontos e de 28 pontos nos homens. No Teste do Relógio os valores médios foram, 

respetivamente, 8,50 pontos e 8,00 pontos. Em relação à Escala de Depressão Geriátrica as 

mulheres obtiveram uma pontuação média de 6,50 (± 4,22) e os homens 5,25 (± 6,19). 

A Figura 3.1 apresenta a percentagem de indivíduos para cada um dos níveis de 

classificação da área de adiposidade visceral. 
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Figura 3.1 – Percentagem de indivíduos para cada um dos níveis de classificação da área de adiposidade visceral 

 

A maioria dos elementos da amostra (57,14% das mulheres e 75% dos homens) 

apresentou níveis de área de adiposidade visceral entre 100 e 150 cm2, constatando-se a 

presença de níveis muito elevados (superiores a 150 cm2) em 35,71% e 25% das mulheres e 

homens, respetivamente. 

A maior parte dos indivíduos evidenciou valores médios de taxa metabólica basal 

(Figura 3.2) abaixo do normal (75% dos homens e 78,6% das mulheres) e 21,4% das mulheres 

e 25% dos homens apresentou uma média de taxa metabólica basal classificada de normal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com base nos valores de massa isenta de gordura e de osso regional avaliados por 

bioimpedância, a Figura 3.3 ilustra as necessidades de melhoria identificadas em cada um dos 

géneros. 
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Figura 3.2 – Classificação da taxa metabólica basal em cada um dos géneros. 

 

Figura 3.2 – Classificação da taxa metabólica basal em cada um dos géneros. 
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Existe necessidade de melhoria da massa isenta de gordura e de osso em todos os 

elementos da amostra, ao nível das pernas. Em relação ao tronco, 78,57% das mulheres e 75% 

dos homens evidenciaram também necessidades nesta região. Algumas mulheres (25%) 

necessitam de melhorias ao nível dos braços. 

A Tabela 3.3 apresenta as percentagens de cada um dos testes avaliados em relação à 

cognição e à depressão no total da amostra e em cada género.  
 

Tabela 3.3 – Frequência das variáveis cognitivas e relacionadas com a depressão no total da amostra e em cada 

um dos géneros. 

 

 

Amostra 

Mini Mental State 

Examination 
Teste do Relógio  Escala de Depressão Geriátrica 

Sem 

défice 

cognitivo 

(%) 

Com 

défice 

cognitivo 

(%) 

Função 

cognitiva 

normal 

(%) 

Disfunção 

cognitiva 

 

(%) 

Ausência de 

depressão 

 

(%) 

Depressão 

ligeira 

 

(%) 

Depressão 

grave 

 

(%) 

Total (n=18) 100   0 88,9 11,1 88,9 11,1 0 

Mulheres (n=14) 100 0 92,9 7,1 92,9 7,1 0 

Homens (n=4) 100 0 75 25 75 25 0 

 

 No teste do Mini Mental State Examination, nenhum indivíduo apresentou défice 

cognitivo enquanto que o Teste do Relógio identificou 7,1% das mulheres e 25% dos homens 

com disfunção cognitiva. Na Escala de Depressão Geriátrica as percentagens repetiram-se às 

do Teste do Relógio sendo que 7,1% das mulheres e 25% dos homens apresentaram depressão 

ligeira. Nenhum elemento da amostra apresentou depressão grave. 
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Figura 3.3 – Percentagem de indivíduos com necessidades de melhoria da 
massa isenta de gordura e de osso regional. 

 

 

Figura 3.3 – Percentagem de indivíduos com necessidades de melhoria da 
massa isenta de gordura e de osso regional. 
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A Tabela 3.4 representa a associação entre algumas variáveis da composição corporal, 

a idade e a taxa metabólica basal com os testes de apreciação da condição cognitiva e da 

depressão, no género feminino, já que a amostra masculina envolveu apenas 4 sujeitos. Somente 

foram registadas associações com significado estatístico entre o Mini Mental State Examination 

e a idade (r= -0,55, p≤ 0,05) e entre o Teste do Relógio e a percentagem de massa gorda (r= -

0,62, p≤ 0,05), sendo ambas as associações negativas. 
 

Tabela 3.4 – Associação da composição corporal, da taxa metabólica basal e da idade decimal com a cognição e 

a depressão, no género feminino 

 

Variáveis 

 

Massa Gorda 

(%) 

Área de 

Adiposidade 

Visceral (cm2) 

Massa 

Muscular 

Esquelética 

(kg) 

Taxa 

Metabólica 

Basal 

(kcal/dia) 

Idade (anos) 

Mini Mental State 

Examination (pontos) 
-0,41 -0,41 0,15 0,12 -0,55* 

Teste do Relógio 

(pontos) 
-0,62* -0,48 0,13 0,14 -0,07 

Escala de Depressão 

Geriátrica (pontos) 
0,98 0,76 0,98 0,98 0,75 

*p≤ 0,05 

 

Na Tabela 3.5 é apresentada a diferença no desempenho do teste do Mini Mental State 

Examination nas mulheres, em função da idade (54-64 anos e 65-79 anos) e sendo comparados 

os valores de tendência central 

Tabela 3.5 – Diferenças de desempenho das mulheres no Mini Mental State Examination em função da idade. 

 

Variáveis 

 

Idade (anos)  

p (a) 54-64 (n=8) 

Média±DP 

65-79 (n=6) 

Média±DP 

Mini Mental State Examination (pontos) 29,63 ± 0,26 28,17 ± 0,54 0,03 

(a) Teste de Mann-Whitney 

 

Foram identificadas diferenças significativas entre os dois grupos, com as mulheres 

mais velhas a evidenciarem um pior desempenho neste teste. 

Na Tabela 3.6 ilustra a comparação do desempenho no Teste do Relógio entre as 

mulheres não obesas e obesas, não tendo sido observadas diferenças com significado estatístico 

entre os dois grupos. 
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Tabela 3.6 – Diferenças no desempenho no Teste do Relógio nas mulheres, em função da percentagem de massa 

gorda 
 

Variáveis 

 

Massa Gorda (%)  

p ˂ 35% (n=6) 

Média±DP 

≥ 35% (n=8) 

Média±DP 

Teste do Relógio (pontos) 9,00 ± 0,00 8,13 ± 0,64 0,20 

 

3.4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O estudo pretendeu caracterizar a amostra ao nível da composição corporal, da cognição 

e da depressão, averiguando a relação entre estas variáveis no sentido de adequar o programa 

de hidroginástica às necessidades dos utentes. 

Ao nível da composição corporal, a amostra apresentou uma elevada adiposidade total 

e central, revelando também necessidade de melhoria da condição muscular ao nível do tronco 

e, principalmente, nos membros inferiores. Nenhum elemento da amostra evidenciou défice 

cognitivo no Mini Mental State Examination, no entanto, em relação ao Teste do Relógio, 7,1% 

das mulheres e 25% dos homens foram identificados com disfunção cognitiva. Também 7,1% 

das mulheres e 25% dos homens apresentaram depressão ligeira. As mulheres com maiores 

níveis de adiposidade total documentaram maior disfunção cognitiva no Teste do Relógio e, as 

mais velhas, piores resultados no Mini Mental State Examination. 

 Indo de encontro aos resultados obtidos ao nível da adiposidade dos utentes, sabe-se que 

existe maior prevalência de obesidade em indivíduos idosos, principalmente em mulheres na 

pós-menopausa (Cabrera & Filho, 2001), derivado de vários fatores tais como a diminuição da 

atividade física habitual e o menor dispêndio energético (Keller et al., 2010) e, por outro lado, 

o aumento do consumo calórico (Mastorakos, Valsamakis, Paltoglou, & Creatsas, 2010). 

Também o aumento da ação da lipoproteína lípase, particularmente na região abdominal, e a 

diminuição da lipólise acarretam uma maior acumulação de adiposidade (Ferrara, Lynch, 

Nicklas, Ryan, & Berman, 2002). O aumento da ansiedade e da depressão e o uso de 

determinado tipo de medicação (Castelo-Branco, 2009) concorrem também para a ampliação 

da massa gorda, sendo apontado por  alguns autores (Muennig et al., 2008) que, em mulheres 

pós-menopáusicas, essa condição está também muito relacionada com a reduzida perceção do 

peso corporal e da importância do controlo do mesmo.  

Para além do incremento dos níveis de adiposidade associados ao processo de 

envelhecimento e à menopausa/andropausa, a distribuição da mesma também sofre alteração, 
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existindo um aumento da sua deposição na região abdominal (Marucci & Barbosa, 2003), 

particularmente a nível visceral, resultante da maior ação da lipoproteína lípase nesta região 

(Ferrara et al., 2002). 

Para contrariar esta acumulação de gordura corporal dos utentes, é recomendado que as 

aulas de hidroginástica sejam complementadas com a prática de outras atividades físicas ao 

longo da semana. Como exemplo, a caminhada ao ar livre, a musculação, entre outras, atingindo 

uma frequência de atividade física de 5 a 7 vezes por semana, com uma duração mínima de 30 

minutos por sessão e ir evoluindo para 60 minutos. A intensidade utilizada deve ser pelo menos 

moderada (12 ou 13 na Escala de Perceção Subjetiva de Esforço de Borg - EPSE) e o treino 

deve reunir atividade aeróbia, muscular e de força, de flexibilidade e de equilíbrio. Para ajudar 

na manutenção do peso perdido, é proposto que sejam atingidos pelo menos 250 minutos de 

atividade física moderada por semana (Haskell et al., 2007; Nelson et al., 2007). A 

contabilização do número de passos diários, recorrendo, por exemplo, à utilização de um 

telemóvel, pode constituir outra ferramenta de controlo dos níveis de adiposidade, devendo ser 

concretizados diariamente cerca de 8000 a 12000 passos nas mulheres e 11000 a 12000 passos 

nos homens (Ehrman, 2010). 

A nível muscular, os resultados obtidos indicam necessidades de melhoria no tronco e 

nos membros inferiores, visto que a massa muscular apresenta perdas cada vez mais acentuadas 

com a idade (Cooper, Brown, Hocking, & Mullen, 2015), estando associadas a um 

comprometimento da força e da qualidade funcional do músculo (Abellan van Kan, 2009).  

A perda de massa muscular existe nos idosos, porque ocorre um decréscimo no número 

e no tamanho das fibras musculares, particularmente nas de contração rápida, e diminui o 

número de sarcómeros. A regeneração do músculo é comprometida, as pontes de actina-miosina 

ficam mais reduzidas e verifica-se um aumento da gordura no músculo. Estes e outros fatores 

(adiposidade central, inatividade física, dieta, etc) influenciam também a condição muscular do 

idoso, afetando particularmente o género feminino e os membros inferiores (Beas-Jiménez et 

al., 2011). 

É recomendado que para este tipo de problema, as aulas de hidroginástica sejam 

constituídas, segundo Fragala et al. (2019), por treinos de resistência de 1 a 3 séries, e com 8 a 

12 ou 10 a 15 repetições respetivamente, selecionando 8 a 10 exercícios diferentes. Estes podem 

executar-se com o uso do próprio corpo ou recorrendo a cargas externas, sendo que a frequência 

deve ser de 2 a 3 vezes por semana. Os mesmos autores apontam que a intensidade deverá ser 

de 70 a 85% de uma repetição máxima (RM), contudo, face à dificuldade de se medir RM’s 
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dentro de água, é proposto que se recorra à EPSE baseando-se em valores entre 14 e 18 (Garber 

et al., 2011). Fragala et al. (2019) também acrescentam a necessidade de realização de treino 

de potência com valores de intensidade de 40 a 60% de uma RM para promover o aumento da 

força e do volume muscular (valores entre 9 e 13 na EPSE). É recomendado que se dê 

preferência ao treino dos membros inferiores e do tronco, pois foi onde se verificaram maiores 

necessidades por parte dos utentes.  

Sugerimos que a EPSE de Borg seja exposta na piscina, para, deste modo, os utentes 

irem referindo em que grau de esforço se encontram, e assim o técnico ir adaptando os 

exercícios de modo a chegar à intensidade pretendida. Esta escala é de fácil aplicação e de baixo 

custo, compreendendo valores entre 6 e 20, sendo que abaixo de 9 é considerada intensidade 

muito leve, entre 9 e 11 é leve, entre 12 e 13 é moderada, entre 14 e 17 é vigorosa e acima de18 

é maximal ou perto do máximo (Borg, 2000). 

Em relação aos aspetos cognitivos e psicológicos, foi detetado défice cognitivo e 

depressão ligeira em alguns elementos da amostra. De acordo com a literatura sabe-se que todos 

os sistemas do corpo humano sofrem alterações com o processo de envelhecimento, no entanto 

o Sistema Nervoso Central (SNC) é o mais comprometido (Cotman & Berchtold, 2002).  

O cérebro acarreta variadas alterações com o envelhecimento tais como a diminuição 

do número de neurónios por morte celular, a baixa velocidade de condução nervosa, o 

decréscimo da árvore dendrítica, a redução do número de sinapses, o declínio no número de 

neurotransmissores e a redução do peso e do volume do cérebro devido à necrose celular de 

substância cinzenta e branca. Todas estas modificações levam ao comprometimento da função 

cerebral e ao posterior declínio cognitivo dos idosos (Cardoso, Japiassú, Cardoso, & 

Levandoski, 2007). 

Tendo em conta os resultados obtidos, é proposto que sejam integradas nas aulas de 

hidroginástica mais atividades que recorram à cognição, tais como jogos e coreografias com o 

uso dos materiais existentes, para estimular a memória, o raciocínio, a associação entre cores 

(ex: corresponder a cor do objeto a um movimento), a interajuda e a competição (em jogos tais 

como voleibol e andebol adaptados para a água), entre outros. Também se sugere que sejam 

realizados exercícios em que o movimento seja adaptado ao ritmo da música, para melhorar as 

funções cognitivas e a coordenação corporal.  

Em relação à depressão, sabe-se que as taxas de prevalência nos idosos são três a cinco 

vezes maiores que no resto das faixas etárias (Brown, Lapane, & Luisi, 2002) e duas vezes mais 

incidentes em mulheres do que em homens. A depressão pode ocorrer nos idosos por variados 
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motivos tais como a institucionalização, acontecimentos de vida como o luto, falta de relações 

íntimas, isolamento socio afetivo que leva à solidão, dificuldades em satisfazer as necessidades 

da vida diária e dificuldades cognitivas, riscos de saúde e ingestão de medicamentos depressores 

(Bergdahl et al., 2005).  

Apesar de todos estes fatores, podemos perceber que apenas existiram na amostra 7,1% 

das mulheres e 25% dos homens com depressão ligeira e/ou com disfunção cognitiva em relação 

ao Teste do Relógio. Estas baixas percentagens podem dever-se ao facto de os utentes serem 

praticantes de hidroginástica, não estarem institucionalizados e serem autónomos na realização 

das suas atividades diárias.  

Mesmo as percentagens de depressão tendo sido baixas, de acordo com a nossa 

experiência, é proposto que durante as aulas sejam colocadas músicas escolhidas pelos idosos 

e que estas sejam mudadas com alguma frequência, para melhorar a motivação e participação 

dos mesmos. O uso da própria água também já se considera um fator relaxante que pode ajudar 

na melhoria dos sintomas depressivos dos idosos.  

Outra recomendação é a realização de exercício ao ar livre, recorrendo a espaços verdes, 

porque quanto mais diversificado for o espaço (com plantas, animais, rios, lagos, mares, etc.) 

maiores são os benefícios psicológicos para a saúde, tais como a redução do stress, a restauração 

da fadiga mental e o aumento da autoestima (Gladwell, Brown, Wood, Sandercock, & Barton, 

2013) aliviando os sintomas de depressão (Askari, Saberi-Kakhki, Taheri, & Yassini, 2017). 

Barton and Rogerson (2017) referem que pessoas que usam o ambiente natural para atividades 

físicas pelo menos uma vez por semana têm cerca de metade do risco de ter problemas de saúde 

mental, em comparação com aquelas que não o fazem.  

Existiu uma relação entre a massa gorda relativa e o desempenho cognitivo nos utentes 

avaliados. Gustafson, Lissner, Bengtsson, Björkelund, and Skoog (2004) referem que em 

pessoas de meia idade, diversos fatores vasculares e metabólicos relacionados com a obesidade 

e a adiposidade visceral, podem causar danos ao nível do cérebro, nomeadamente atrofia do 

lobo temporal, onde está localizado o hipocampo, associado à memória e à navegação espacial. 

Ward, Carlsson, Trivedi, Sager, and Johnson (2005) documentam que indivíduos com maior 

idade e com valores elevados de índice de massa corporal tendem a apresentar um menor 

volume cerebral. Chang, Beason, Hunleth, and Colditz (2012) assinalam que o excesso de 

adiposidade gera a atrofia do lobo frontal, do córtex cingulado anterior (tarefas cognitivas, 

atenção, motivação e tomada de decisão), do hipocampo e do tálamo (ativação do córtex 

cerebral, sensibilidade, motricidade e emoções).  
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Após e ao longo da realização deste estudo, existiram lacunas que poderão ter causado 

limitações ao presente trabalho, sendo que uma delas foi o facto da amostra ter um número 

muito reduzido, reunindo apenas 18 pessoas. Também existiu um desequilíbrio entre homens e 

mulheres uma vez que eram 14 utentes do sexo feminino e apenas 4 do sexo masculino, 

inviabilizando as comparações entre os dois grupos. 

Os resultados sugerem a presença de elevados níveis de adiposidade total e central com 

implicações no domínio cognitivo dos praticantes de hidroginástica. São também os mais idosos 

os que evidenciam uma menor capacidade cognitiva. Os elementos da amostra apresentaram 

também uma condição muscular com necessidades de melhoria a nível regional, nomeadamente 

membros inferiores e tronco. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

ANEXO I – FICHA DE ANAMNESE APLICADA AOS IDOSOS DA HIDROGINÁSTICA 
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ANEXO II – EXEMPLO DE UM PLANO DE HIDROGINÁSTICA 
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ANEXO III – EXEMPLOS DE ATIVIDADES COM RECURSO AO JOGO COM IDOSOS DEPENDENTES NO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO A GRANDES DEPENDENTES 
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ANEXO IV – EXEMPLOS DE ATIVIDADES COM RECURSO AO JOGO COM IDOSOS MENOS DEPENDENTES DO ERPI/ CENTRO 

DE DIA MONSENHOR FERNANDO MIRANDA 
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ANEXO V – EXEMPLO DE UMA AULA DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 

COM CRIANÇAS DOS 3 AOS 5 ANOS NA PISCINA 
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ANEXO VI – EXEMPLOS DE ATIVIDADES EM CONTEXTO SALA COM CRIANÇAS DOS 3 AOS 5 ANOS NO JARDIM DE 

INFÂNCIA 
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ANEXO VII- CARTAZ COM O PROGRAMA DO ENCONTRO INTERGERACIONAL E 

OUTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS 
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Esquema do circuito 
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ANEXO VIII – EXEMPLO DE FICHA DE REGISTO DAS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS 
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ANEXO IX – POWER POINT DA APRESENTAÇÃO DO WORKSHOP 
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ANEXO X – CONSENTIMENTO INFORMADO 
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ANEXO XI – FOLHA DE REGISTO DO MINI MENTAL STATE EXAMINATION E SUA 

CLASSIFICAÇÃO 
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 CLASSCLASSIFICAÇÃO 
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ANEXO XII – TESTE DO RELÓGIO E SUA CLASSIFICAÇÃO 
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ANEXO XIII –ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA E SUA CLASSIFICAÇÃO 
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