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Resumo  

É evidente na literatura da especialidade a importância da atividade física na melhoria da 

qualidade de vida do idoso. No entanto, não existe consenso relativamente ao tipo de programa e 

nível de atividade física indicado para estas idades. Neste contexto, definimos como objetivo 

principal deste estudo verificar o impacto do tipo de programa e do nível da atividade física na 

satisfação com a vida, depressão e função cognitiva em idosos ativos. Esta investigação foi 

organizada em três estudos: Estudo 1- efeito do tipo de programa; Estudo 2 - efeito do nível de 

atividade física; e, Estudo 3 – influência das variáveis sociodemográficas e de atividade física. 

O paradigma que serviu de base à elaboração desse estudo foi o quase-experimental, do tipo 

longitudinal, utilizando um programa de intervenção com 3 grupos (hidroginástica, caminhada e 

prática combinada) com duração de um ano e 3 momentos de avaliação (intervalo de 6 meses). 

Foi utilizada uma amostra de conveniência constituída por 132 idosos com idades compreendidas 

entre os 65 e os 76 anos, 97 sexo feminino (73,5%) e 35 do sexo masculino (26,5%), residentes na 

região norte de Portugal (distrito de Vila Real). Para a avaliação das variáveis psicológicas e 

cognitivas foram utilizados os seguintes questionários: Escala de Satisfação com a Vida, Inventário 

de Depressão de Beck e o Mini-Mental State Examination. Utilizou-se o Internacional Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) e o pedómetro (NewLifestyles modelo NL – 2000, apenas no 3º 

momento de avaliação) para recolher os dados relativos à atividade física. Para verificar o efeito do 

tipo de programa e do nível de atividade física nos três momentos de avaliação foi utilizada uma 

MANOVA de medidas repetidas (3x3). O coeficiente de correlação de Pearson e a Regressão 

Linear Múltipla foram usados para verificar a influência das variáveis sociodemográficas e de 

atividade física nas psicológicas e cognitivas.  

Estudo1: Os diferentes tipos de programa de atividade física não apresentaram impacto na 

satisfação com a vida, depressão e função cognitiva. Estudo 2: Os idosos com nível de atividade 

física elevado apresentaram uma melhoria significativa na depressão ao fim de seis meses, 

enquanto nos de nível baixo e moderado a depressão aumentou. O mesmo se verificou na variável 

cognição-afeto. No que diz respeito à função cognitiva, o programa de intervenção apenas 

demostrou melhorias significativas no nível alto de atividade física após um ano, especificamente 

na retenção, atenção e cálculo, evocação e habilidade construtiva. Estudo 3: Verificou-se uma 

influência do nível de escolaridade na satisfação com a vida e do sexo, idade e nível de 

escolaridade na função cognitiva.  

Concluindo, este estudo demonstra que em idosos moderadamente ativos é mais importante o 

nível de atividade física do que o tipo de programa na melhoria da depressão e da função 

cognitiva.  

Palavras-Chave: Idosos, atividade Física, função cognitiva, depressão e satisfação com a vida. 
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ABSTRACT 

 

The reviewed literature shows evidences of the importance of physical activity in improving the life 

quality of the elderly. However, there is no consensus concerning the program type and level of 

physical activity indicated for these ages. Therefore, our objective was to investigate the impact of 

program type and level of physical activity on life satisfaction, depression and cognitive function in 

elderly active subjects. This research was organized on three studies: Study 1 - Effect program 

type; Study 2 - Effect of physical activity level, and Study 3 - influence of sociodemographic 

variables and physical activity. 

The paradigm on the basis of elaboration this study  was quasi-experimental and longitudinal, using 

for that an one year intervention program with 3 group  (practicioners of: aerobics, walking and 

combined practice) evaluated on 3 moments (6 months appart). We used a convenience sample 

consisting of 132 elderly aged from 65 to 76 years, of which  97 were females (73.5%) and 35 

males (26.5%), residents in northern Portugal (district Vila Real). For the evaluation of cognitive 

and psychological variables we used the following questionnaires: Scale of Life Satisfaction, Beck 

Depression Inventory and the Mini-Mental State Examination. To collect data on physical activity 

we applied the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and used pedometers (model 

NewLifestyles NL - 2000, only the 3rd time assessment). To verify the effect of program type and  

physical activity level on the three moments, we used a repeated measures MANOVA (3x3). The 

Pearson correlation coefficient and multiple linear regression were used to assess the influence of 

sociodemographic  and physical activity variables on the psychological and cognitive ones. 

In Study 1, the results show that the different types of physical activity program had no impact on 

life satisfaction, depression and cognitive function. The Study 2 revealed that older people with 

higher levels of physical activity had a significant improvement in depression after six months, while 

the ones that present low and moderate physical activity levels had signs of increased depression . 

The same was verified in the cognition-affection variable. Regarding cognitive function, the  

intervention program only demonstrated significant improvements for high level of physical activity  

after one year, and  specifically on retention, attention and calculation, recall and constructive 

ability. On Study 3 was verified a relationship between the level of education and life satisfaction. 

Gender, age and educational level relates to cognitive function. 

In conclusion, this studies demonstrate that for improving depression and cognitive function in 

moderately active elderly, is more important the physical activity level than the program type. 

Key words: elderly, physical activity, cognitive function, depression and life satisfaction. 
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INTRODUÇÃO  
 

 
 
 

“Todos nós queremos chegar a velho, porém, ninguém quer sê-lo” 

Martin Held, (1908) 
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente a velhice tem despertado o interesse de várias áreas do 

conhecimento, pois o número de indivíduos que constituem este grupo etário 

está a crescer rapidamente no mundo inteiro. Nessa perspetiva, a população 

idosa tem sido alvo de muitos estudos, que realçam as respetivas 

necessidades emergentes, exigindo dos profissionais que com eles trabalham 

um cada vez maior empenho e qualificação. 

O envelhecimento da população é hoje um fenómeno crescente nos 

países industrializados, sendo vários os fatores que contribuem para esse 

fenómeno, nomeadamente os relacionados com a redução da taxa de 

natalidade e com a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, possibilitando o 

aumento da esperança média de vida. No início do século XX, a população 

com idade superior a 65 anos não passava dos 5%. A esperança média de 

vida, hoje, em Portugal, é de 75,8 anos para os homens e 81,8 para mulheres 

(INE, 2009). 

De acordo com as previsões da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

estima-se que em 2025 existirão 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos. 

Seguindo as projeções para Portugal, a população com 65 ou mais anos de 

idade terá um aumento bem visível, passando de 17,4% em 2008 para 32,3% 

em 2060 (INE, 2009).  

De 2010 até 2050, a população portuguesa registará um agravamento 

do envelhecimento, sendo o aumento da população idosa particularmente 

acentuado na região norte. Em 2006 a região do Alto Trás-os-Montes 

apresentou o índice mais baixo de fecundidade e situou-se entre as cinco 

regiões com o índice de envelhecimento mais elevado. 

Dado o aumento exponencial dos idosos a nível mundial e mais 

especificamente em Portugal, é importante que se olhe para esta população 

com mais atenção. Este aumento leva à necessidade de criação de novas 

políticas e estruturas de apoio, que incluam não só o apoio a nível social, mas 

também da saúde, proporcionando melhor qualidade de vida a estas pessoas. 

Embora a determinação do envelhecimento segundo a idade cronológica 

seja a mais usual, essa tem significado apenas legal ou social, não sendo o 
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melhor critério para determinar em que estado do processo de envelhecimento 

se encontra o indivíduo, pois as fases cronológicas do ser humano nem sempre 

correspondem ao processo de envelhecimento natural (OMS, 2005).  

O envelhecimento refere-se a um fenómeno fisiológico de 

comportamento social ou cronológico. É um processo de regressão biossocial, 

observável em todos os seres vivos e expressando-se na perda de capacidade 

ao longo da vida, devido à influência de diferentes variáveis, como as genéticas 

e os estilos de vida, além de alterações emocionais (Guedes, 2001).  

O processo de envelhecimento traz consigo diversas alterações para os 

indivíduos, tanto físicas quanto psicossociais. Essas alterações podem causar 

uma diminuição da capacidade funcional do idoso e influenciar diretamente sua 

qualidade de vida. A qualidade de vida é um fator subjetivo, que depende da 

perceção do indivíduo de como está a sua vida em um determinado momento, 

levando em consideração três aspetos: físico, social e psicológico. Esses 

fatores determinam qual a perceção de bem-estar do idoso, influindo 

diretamente na sua qualidade de vida (Aversan & Munster, 2012). 

Relativamente, à diminuição da natalidade e com o consequente 

envelhecimento da população, surge a necessidade de proporcionar uma maior 

qualidade de vida aos idosos. Este é um fato generalizado no mundo inteiro, 

assumindo extrema importância o estudo de novos métodos e estratégias, que 

proporcionem ao idoso um maior bem-estar físico, psicológico e social. Através 

de programas de atividade física organizada, podemos proporcionar às 

populações um vasto número de benefícios que os ajudarão a ter uma vida 

mais independente, de modo a realizarem as suas atividades da vida diária de 

uma forma normalizada (Rodrigues & Vasconcelos, 2006). 

De acordo com as diretrizes da OMS sobre a atividade física e o 

envelhecimento, recomenda-se a inserção dos adultos, a partir dos 60 anos de 

idade, nos programas de atividade física para idosos, pois os benefícios da 

atividade física regular, podem ser relevantes para minimizar os problemas 

físicos, psicológicos e sociais próprios desta faixa etária (Carvalho, 2003). A 

atividade física parece ser entendida como umas das chaves primordiais no 

retardamento dos efeitos deletérios da senescência (Carvalho, 2002). 
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A prática de atividade física está relacionada com o aumento da 

satisfação com a vida em idosos. Além dos inúmeros benefícios físicos e 

psicológicos, a atividade física permite uma maior socialização, possibilitando 

novas amizades e o desenvolvimento da sua criatividade (Borges, Pelegrini, 

Silva & Costa, 2008). 

A velhice vem acompanhada de alterações biológicas comuns do 

processo de envelhecimento. Este não é o principal fator responsável pelo 

desenvolvimento de doenças e de dependência entre os idosos, mas sim a 

atrofia por desuso provocada pelo sedentarismo, que leva a uma diminuição da 

capacidade física dos indivíduos, podendo levar a incapacidade funcional 

(Okuma, 2004; Shephard, 2003; Teixeira et al.,2007). 

A nível psicológico melhora o autoconceito, aumenta a sensação de 

bem-estar, diminui o stress, ansiedade e a depressão (Berger & Mclnmam, 

1993; Matsudo, 1992; McAuley, 1995: Santos & Martinez, 2002: Queirós et al. 

2004). 

Krawczynski e Olszewski (2000); Langan & Marotta (1998); Rejeski & 

Mihalko (2001); Shephard (1995) confirmam os benefícios da actividade física 

no aumento de satisfação com a vida. Estudos realizados por vários autores 

(Amorim & Dantas 2002; Gauvin et al., 2000; McAuley et al., 2002; Reed e 

Ones 2006; Netz et al., 2005), sugerem uma frequência de três vezes por 

semana e uma intensidade moderada como variáveis determinantes do 

aumento da satisfação com a vida.  

Na relação entre o exercício e a depressão (Barbour & Blumenthal, 

2005; Benedetti et al., 2008; Craft et al., 2007; Harris et al., 2006; Strawbridge 

et al., 2002; Silva & Araújo, 2000; Van Gool et al., 2003; Willis & Campbell, 

1992; referem uma relação inversa, dado que a actividade física provoca 

efeitos antidepressivos e ansiolíticos. Quanto maior for a duração do programa 

de exercício, maiores os efeitos antidepressivos. A actividade física, em 

particular a do tipo aeróbia, realizada com intensidade moderada, a partir de 30 

minutos, reduz o stress ou tensão, devido o aumento das endorfinas que agem 

sobre o sistema nervoso, com isso previne ou reduz o transtorno depressivo, o 

que é comprovado por vários estudos (Cooper, 1982; Marchand, 2004; Miranda 

et al., 1996; Moore, 1999; Oliveira 2002; Stella et al., 2002). 
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A quantidade de neurotransmissores aumenta após uma prática de 

actividade física, podendo explicar os benefícios na função cognição. Neste 

sentido (Antunes et al., 2006; Boutcher, 2000; Eitner et al., 1997; Heyn et al., 

2004; Júnior et al., 2012; Laurine t al., 2001; Roth et al., 2003; Van Boxtel et al., 

1997; Yaffe et al., 2001;) concluíram que a AF está associada a um aumento 

do desempenho cognitivo, confirmando o efeito protector contra o declínio 

cognitivo e a demência em idosos.  

Foram observados efeitos benéficos no desempenho cognitivo em 

idosos que praticaram programas de exercício aeróbios com uma intensidade 

moderada, (Colombe & Kramer, 2004; Fabre et al., 2002; Hill et al., 1993; Van 

Boxtel et al., 1997; Williams & Lord, 1997).  

É evidente, na literatura da especialidade, a importância da atividade 

física na melhoria da qualidade de vida do idoso, nomeadamente a nível 

psicológico e cognitivo. A nível psicológico melhora o autoconceito, aumenta a 

sensação de bem-estar, diminui o stress, a ansiedade e a depressão (Berger & 

Mclnmam, 1993; Matsudo, 1992; McAuley, 1995: Santos & Martinez, 2002: 

Queirós et al. 2004). 

Neste sentido, o objetivo geral deste estudo é verificar o impacto da 

atividade física na satisfação com a vida, na depressão e na função cognitiva 

em idosos ativos. 

Como objetivos específicos definimos:  

- Verificar o efeito do tipo do programa de atividade física na satisfação 

com a vida, nos níveis de depressão e na função cognitiva em idosos ativos; 

- Verificar o efeito do nível da atividade física na satisfação com a vida, 

na depressão e na função cognitiva em idosos ativos; 

- Verificar a influência das variáveis sociodemográficas e da atividade 

física, na satisfação com a vida, na depressão e na função cognitiva em idosos 

ativos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

“A primeira verdade sobre o envelhecimento é que toda a gente passa por ele. 

A segunda verdade é que toda a gente envelhece de diferentes maneiras” 

                                                                                               Spirduso, (1995) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 “ Não podemos acrescentar anos à vida, mas 

podemos acrescentar vida aos anos”.   

                                                              Prof. Niehans 

 

2.1 Processo de Envelhecimento  

O envelhecimento é um processo que abrange fatores biológicos, 

psicológicos e sociais. Com o avanço da idade, o organismo do indivíduo sofre 

constantes alterações que acarretam uma limitação da capacidade funcional e 

adaptativa a novas situações. Estas alterações tornam o indivíduo mais 

dependente do meio que o rodeia, incapaz de desempenhar as suas atividades 

de lazer e profissionais, para garantir a satisfação das suas necessidades e, 

consequentemente, o seu bem-estar. Associados a estes aspetos estão os de 

ordem psicológica, impossibilitando o indivíduo de encarar estas mudanças de 

modo positivo, criando sentimentos de frustração, de impotência e de solidão. 

Para além dos referidos, não podemos esquecer os aspetos sociais que 

contribuem por vezes para o afastamento do idoso da sociedade em geral, e da 

família em particular, conotando-o como elemento não produtivo, incapaz de 

adquirir meios e bens de que necessita. O idoso deixa de se sentir amado, 

estimado e valorizado, experimentando uma impotência psicológica que 

conduz a um estado de abandono e de desespero. Passa a viver um ambiente 

privado de relações sociais, perdendo o suporte social capaz de lhe dar ajuda, 

amor, confiança e autorrespeito. Todo esse embargo de situações acarreta 

diminuição da satisfação de vida, diminuição de bem-estar emocional, espiritual 

e social, fatores que afetam a qualidade de vida. 

O envelhecimento é um processo de regressão estrutural e funcional e 

pode ser caracterizado como a fase final de todo um continuum, que é a vida, 

iniciado com a conceção e terminando com a morte. É possível identificar, ao 

longo deste processo de desenvolvimento, fases como a infância, a puberdade 

e a velhice, podendo ser evidenciados marcadores biofisiológicos, que 
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representam pontos de transição entre uma fase e a outra (Papaléo Neto & 

Brito 2001).  

O envelhecimento é um fenómeno biológico, psicológico e social que 

atinge o ser humano na plenitude de sua existência, modifica a sua relação 

com o tempo, o seu relacionamento com o mundo e com sua própria história. A 

modificação da relação do idoso com o tempo caracteriza -se por um 

encurtamento do futuro, ou seja, ao contrário dos jovens, o indivíduo idoso tem 

uma longa vida às suas costas e esperanças muito limitadas à sua frente 

(Ballone, 2000). 

Vieira (2003) refere, (que) desde há alguns anos, que o chamado 

“envelhecimento populacional” tem vindo a assumir particular importância. A 

tomada de consciência desta problemática motivou a sociedade para a 

implementação de ações na área da saúde e da ação social, de modo a 

proporcionar uma vivência mais positiva da terceira idade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a idade cronológica é 

percebida como marco do início da velhice, porém a sua relação com a idade 

biológica não deve ser padronizada, já que difere de indivíduo para indivíduo 

(Duarte, Dias, Santana, Soares & Thofern, 2005). 

O envelhecimento reveste-se de enorme complexidade; nesta fase, está 

em causa o disfuncionamento do organismo, envolvendo fatores biológicos, 

psicológicos e relacionais, sendo importante tentar compreendê-lo na sua 

globalidade enquadrado com as diversas situações de vida. () (Agostinho, 

2004). 

Etiologicamente o termo Gerontologia provém do Grego “Geros”, que 

significa geronto, velho, e “logos; logia” que significa palavra, tratado, estudo,  

ou seja, designa o estudo do processo do envelhecimento sobre todos os 

aspetos. A Gerontologia engloba 4 aspetos semelhantes mas diferenciados 

(Berger & Maeilloux-Poirier, 1995): 

. Envelhecimento físico: consiste na perda progressiva da capacidade 

funcional do corpo para se renovar;  

. Envelhecimento psicológico: consiste nas transformações dos 

processos sensoriais, percetivos e da vida afetiva do indivíduo;  
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. Envelhecimento comportamental: consiste nas modificações físicas e 

psicológicas, enquadradas num determinado meio e reagrupando as aptidões, 

as expectativas, as motivações, a autoimagem, os papéis sociais, a 

personalidade e a adaptação;  

. Contexto social do envelhecimento: consiste na influência que o 

indivíduo e a sociedade exercem entre si. Este aspeto diz respeito à saúde, ao 

rendimento económico, ao trabalho, ao lazer e à família. 

A História mostra que o desejo em prolongar a vida, e tentar retardar ou 

controlar o processo de envelhecimento é intrínseco ao ser humano e faz parte 

da da ânsia e da procura da felicidade perpétua. O homem parece desta forma 

não suportar o limite, a velhice e a morte. Porém, hoje é fundamental transmitir 

que a vida é um constante processo de modificações, e que é fundamental 

aceitar que, em cada fase do seu desenvolvimento, ocorrem transformações 

múltiplas acompanhadas dos seus próprios desafios. Nesta lógica de 

pensamento, os indivíduos idosos deveriam estar a ocupar uma posição de 

vantagem, única na nossa sociedade, resultante da experiência e dos saberes 

acumulados.. Ao invés disso, passaram a ser vítimas de uma sociedade que 

começou a esconder a morte e a velhice (Garcia, 2003). 

Cardoso (2002) refere que muitas das ideias erradas de velhice se 

devem, fundamentalmente, à herança de preconceitos sociais cristalizados ao 

longo do tempo. Ideias estas que estão mais do que ultrapassadas, mas que 

disseminam ainda o imaginário social e a realidade do idoso, que estão 

traduzidas nos diferentes vocábulos utilizados: velho, idoso, velhote, terceira 

idade, sénior, entre outros. Essas palavras são construções sociais e culturais, 

que acabam por marcar a multiplicidade de fatores que envolvem a pessoa 

idosa. Acredita-se que estas terminologias são o resultado das sociedades 

regidas pela lógica do mercado. 

O conceito de terceira idade está vinculado à nova imagem de 

envelhecimento, onde os indivíduos com idade avançada constroem novos 

significados que favorecem uma participação social, a autovalorização, e a 

familiarização com as suas perdas e transformações (Mazo, 2001). 
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Santos (1990) constatou que a reforma constitui o atestado oficial da 

entrada na velhice, acentuando-se deste modo a ideia de perda de capacidade 

produtiva e de inutilidade do ponto de vista social. De acordo com Cardoso 

(2002) um conjunto de representações sociais negativas, normalmente, 

associam a reforma à cessação das capacidades produtivas e, 

consequentemente, à velhice, passando o indivíduo reformado a fazer parte do 

mundo social dos velhos. 

O envelhecimento humano é um processo irreversível que afeta de 

modo progressivo os órgãos e sistemas, provocando o declínio das funções do 

organismo (Salgado, 2000). 

Envelhecer bem, numa sociedade pouco preparada para com ele 

conviver, não é tarefa fácil. De acordo com Neri (1995) o bem-estar na velhice 

depende da condição individual, ao nível do bem-estar físico, mental e social, 

estando associada aos ideais da própria sociedade, às condições e aos valores 

existentes no ambiente em que o indivíduo envelhece, em conformidade 

também com a sua história pessoal. Nesse sentido, as condições para um 

envelhecimento bem-sucedido dependem de como a sociedade na qual o idoso 

vive entende e se relaciona com ele. 

O processo de envelhecimento humano varia bastante entre as pessoas 

e é influenciado tanto pelo estilo de vida quanto por fatores genéticos (Nieman 

1999). Shephard (2003) define o envelhecimento como uma perda da 

capacidade de adaptação fisiológica ao ambiente externo. Mazo et al. (2004) 

concluem que o envelhecimento humano é definido de diferentes maneiras, 

conforme o foco de atenção seja dirigido aos fatores: ambientais, genéticos, 

biológicos, psicológicos, sociais, culturais. O processo do envelhecimento pode 

ser compreendido como um fenómeno biopsicossocial que atinge o homem e 

que se manifesta em todos os domínios da sua vida.(Cheick et al., 2003). 

 

 



 11 

2.2 SAÚDE MENTAL 

2.2.1 Satisfação com a Vida e o Envelhecimento 

 

O conceito de satisfação com a vida engloba historicamente uma 

multiplicidade de fenómenos utilizados em muitos campos científicos. 

Shin e Johnson (1978) definem satisfação com a vida como uma 

avaliação global da qualidade de vida de um indivíduo de acordo com um 

determinado critério escolhido por este. No entanto, Veenhoven (2000) 

considera que a satisfação com a vida se relaciona com uma das dimensões 

da qualidade de vida, enquanto Palys e Little (1983) defendem que a satisfação 

com a vida é uma resposta à qualidade de vida.  

Para Diener (1984) a satisfação com a vida é um campo da psicologia 

que procura compreender as avaliações e o grau de satisfação que as pessoas 

fazem da qualidade da vida, decorrendo de um processo cognitivo de 

avaliação. A satisfação com a vida, componente do bem-estar subjetivo, é 

entendida com o juízo de valor no qual os indivíduos avaliam globalmente a 

qualidade das respetivas vidas com base em critérios próprios.    

Uma melhora efetiva na qualidade de vida das pessoas pode ser 

considerada quando lhe proporciona benefícios, no que se refere à satisfação, 

nos aspetos sociais e psicológicos, tendo em vista, também, a sua 

funcionalidade. (Rocha 2012).  

Satisfação é um fenómeno complexo e de difícil avaliação, por se tratar 

de um estado subjetivo. Define, com maior precisão, a experiência de vida em 

relação às várias condições do indivíduo. A satisfação com a vida é um juízo 

cognitivo acerca de alguns aspetos específicos da vida, como saúde, trabalho, 

residência, relações sociais, autonomia, entre outros, ou seja, um processo de 

apreciação geral da própria vida de acordo com um critério pessoal. A 

avaliação da satisfação com a vida depende de uma comparação entre as 

circunstâncias de vida do indivíduo e um padrão por ele estabelecido. Para 

Albuquerque e Trócoli (2004) satisfação com a vida reflete, em parte, o bem-
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estar subjetivo individual, ou seja, o modo e os motivos que levam as pessoas 

a viverem as suas experiências de maneira positiva.  

Os domínios específicos, como indicadores de satisfação com a vida, 

por exemplo, saúde, trabalho e família (Campbell, 1981) serão considerados na 

expetativa de que as pessoas, no momento das suas respostas, relatem o 

quanto estão satisfeitos. Apesar da importância desses domínios, o 

interessante é avaliação geral que as pessoas fazem de suas vidas. 

De acordo com Victor et al. (2000) a qualidade de vida inclui um 

alargado espetro de áreas da vida. Os modelos de qualidade de vida vão 

desde a satisfação com a vida ou bem-estar social a modelos baseados em 

conceitos de independência, controle, competências sociais e cognitivas. 

Segundo Ferrans e Power (1992) um dos parâmetros importantes para 

avaliação da qualidade de vida seria a satisfação, salientando ainda que a 

satisfação com a vida incluiria aspetos de interação familiar e social, 

desempenho físico e exercício profissional. 

Os idosos tendem a demonstrar sentir-se mais satisfeitos do que os 

jovens. Essa diferença pode ocorrer porque as novas gerações são mais 

exigentes do que as anteriores, o que resulta em discrepância nas avaliações 

que os mais jovens e os mais velhos fazem de sua satisfação com a vida. Além 

disso, os grupos etários mais velhos têm níveis de aspiração e expectativa 

mais baixos do que os mais jovens, considerando-se que os seus objetivos e 

as suas metas sofrerem influências do meio em que vivem (Freire, 2000). 

Xavier et al. (2003) obtiveram, em estudos feitos com idosos, em que 

57,0% da população estudada referiram valores significativos de satisfação 

com a vida. Esses autores indicaram saúde, presença do ambiente familiar e 

renda como determinantes para uma boa qualidade de vida. A maioria dos 

idosos considera-se satisfeito com a vida. 

Para Conte e Lopes (2005) o envelhecimento e o desenvolvimento são 

aceites pela psicologia como eventos correspondentes, pois tanto um como o 

outro são processos adaptativos presentes ao longo de todo o curso da vida, 

em que há oposições entre ganhos e perdas. A satisfação com a vida 

representa uma das medidas do bem-estar psicológico, com repercussões, 
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quer na avaliação pessoal do indivíduo ou em termos globais, quer em 

determinados domínios específicos como saúde, trabalho, condições de 

moradia, relações sociais entre outros.  

A satisfação com a vida representa um dos indicadores de bem-estar 

subjetivo daquele que é definido como portador de vida boa e feliz. Diener 

(2000) relatou que o bem-estar subjetivo se refere à avaliação cognitiva e 

afetiva que o indivíduo faz sobre a própria vida. 

Em gerontologia, o bem-estar subjetivo está associado a medidas de 

satisfação com a vida e felicidade, sendo que a satisfação com a vida resulta 

de avaliações cognitivas do ego e da vida da pessoa, ao passo que, de uma 

forma geral, a felicidade representa componente emocional (Rosenberg, 1979; 

Kozma, Stones & McNeil, 1991). 

Albuquerque e Tróccoli (2004) relataram que o bem subjetivo busca 

compreender a avaliação que os indivíduos fazem de suas vidas, em relação 

aos aspetos: felicidade, satisfação, estado de espírito, afeto positivo, sendo 

considerada uma avaliação subjetiva da qualidade de vida. 

Segundo Ferrans e Power (1992) um dos parâmetros importantes para 

avaliação da qualidade de vida é a satisfação com a vida, que também incluiria 

aspetos de interação familiar e social, desempenho físico e exercício 

profissional. A qualidade de vida e a satisfação com a vida na velhice têm sido 

muitas vezes associadas a questões de dependência e autonomia, sendo 

importante distingui-la com os efeitos da idade. Algumas pessoas apresentam 

declínio no estado de saúde e nas competências cognitivas precocemente, 

enquanto outras vivem saudáveis até idades muito avançadas.  

Em Neri (2000) visualiza-se a importância de avaliar os aspetos 

subjetivos de idosos, uma vez que, a satisfação com a vida mantém-se elevada 

na velhice, especialmente, quando os indivíduos estão empenhados no alcance 

de metas significativas de vida e na manutenção ou no restabelecimento do 

bem-estar. 

O bem-estar subjetivo é definido na literatura como uma avaliação global 

da vida em termos de satisfação (julgamento cognitivo), (Diener (2000) e 

equilíbrio, entre afeto positivo e negativo (vivência de emoções agradáveis e 
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desagradáveis, respetivamente), (Ryff et al., 2002) ou simplesmente, como a 

felicidade ou satisfação com a vida autopercebidas.  

A forma como as pessoas pensam acerca do seu passado pode explicar 

o facto de que algumas envelhecem com o sentido de realização e gratificação, 

enquanto outras vivem os seus últimos anos preocupadas, e com 

autocompaixão. Estas diferenças sugerem caminhos divergentes ao longo da 

vida: um caminho dotado de conforto e abundância material, e outro marcado 

pela privação, discriminação e ausência de oportunidade (Capi & Elder 1986). 

Diener et al. (1997), ao analisarem estudos sobre o bem-estar subjetivo 

e a velhice, concluem que a satisfação com a vida não diminui com o avanço 

da idade, mesmo sob influência do decréscimo de recursos pessoais. Pessoas 

idosas podem ter baixos níveis de aspirações e modelos ou padrões ligados à 

idade e ajustam os seus objetivos aos próprios recursos e competências. O 

declínio de recursos objetivos, nos períodos mais tardios da vida, pode ser 

marcado por fatores subjetivos nos julgamentos de idosos sobre a satisfação 

com a vida. Por exemplo, os mecanismos de comparação social e o medo de 

envelhecer, muitas vezes, são melhores indicadores de bem-estar das pessoas 

idosas do que os meios objetivos, como as condições de saúde.  

O bem-estar subjetivo é uma área da psicologia que tem crescido muito 

ultimamente, englobando estudos que têm utilizado as mais diversas 

referências, tais como: felicidade, satisfação com a vida, estado de espírito e 

afeto positivo. De uma forma ampla, pode-se dizer que o tema se centra no que 

as pessoas fazem  acerca das suas próprias vidas (Diener, 1996).  

Sirgy (2002) define o bem-estar subjetivo como um estado afetivo 

duradouro (de longo prazo) que é composto por experiências acumuladas de 

afeto positivo e afeto negativo, em domínios da vida relevantes, e a avaliação 

da satisfação com a vida global. De acordo com esta divisão o mesmo autor 

refere que estas três componentes formam um fator global, ou variáveis que 

estão inter-relacionadas. Cada uma das três componentes pode ser 

subdividida: a satisfação com a vida global divide-se em satisfação com os 

vários domínios da vida e avaliação positiva da vida pessoal como um todo; o 

afeto positivo pode ser dividido em emoções positivas, tais como a alegria, a 
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afeição e o orgulho, e o afeto negativo pode ser dividido em emoções 

negativas, como a vergonha, a culpa e a tristeza.  

O constructo de bem-estar tem sido desenvolvido por duas perspetivas 

distintas: a hedonista e a eudemónica. A perspetiva hedonista é designada por 

bem-estar subjetivo, a qual considera o bem-estar como prazer ou felicidade, 

ligado a aspetos psicossociais, à qualidade e satisfação com a vida (Novo, 

2003). A composição emocional do bem-estar subjetivo incluiu um balanço 

entre duas dimensões emocionais, ou seja, emoções positivas, emoções 

negativas, e a dimensão cognitiva, ligadas à satisfação com a vida. 

Convém, no entanto, realçar a ideia de que embora estes três aspectos 

do bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, felicidade e autoestima) estejam 

positivamente correlacionados; eles medem diferentes aspetos do bem-estar 

(Pinquart & Sorensen, 2001).  

O Programa de promoção da saúde elaborado por Teixeira (2010) 

pretende ajudar o idoso a melhorar a sua qualidade de vida, procurando-se 

possibilitar e promover a interação social, permitir o desenvolvimento pessoal 

dos idosos e desenvolver atividades estimuladoras das suas capacidades 

cognitivas. 

A proposta de intervenção psicopedagógica visa a repercussão na vida 

dos indivíduos, procurando proporcionar melhores condições de adaptação, 

produtividade e diminuição dos impactos funcionais; portanto, uma qualidade 

de vida compatível com seus anseios, possibilidades e expectativas (Rocha, 

2012). 

 

2.2.2 Depressão e o Envelhecimento 

 

A depressão e transtornos mentais associados são temas abordados 

desde a Antiguidade. Datam de 2600 a.C os primeiros documentos que 

abordavam esses temas. Entretanto, foi a partir dos estudos de Hipócrates 

(460-370 a.C) e de seus discípulos que surgiu o conceito de “melancolia”. É 

interessante ressaltar que juntamente com este conceito surgiu o primeiro 
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critério diagnóstico para esta situação, que propunha que, se a tristeza 

persiste, então é melancolia (estado de depressão intensa) (Stefanis & 

Stefanis, 2005).  

Nos idosos, a depressão nesta face da vida, adquire formas, muitas 

vezes de difícil diagnóstico, e consequentemente tratamento (Martins, 2008). O 

quadro clínico da depressão é relativamente comum nas idades mais 

avançadas. São muitas perdas e muitas mudanças na vida desses indivíduos. 

(Ballone, 2002). O idoso está numa situação de perdas continuadas, como a 

diminuição do apoio sociofamiliar, a perda do status ocupacional e económico, 

o declínio físico continuado, a maior frequência de doenças físicas e as 

incapacidades pragmáticas crescentes. Estas perdas provocam, muitas vezes, 

sentimentos de desânimo e tristeza que acabam por gerar síndromes 

depressivos.       

A depressão é um conceito que tem sido amplamente estudado, tendo 

em vista a sua alta e crescente prevalência. Ballone (2003) afirma que mais de 

5% da população sofrerá de uma depressão em algum momento das suas 

vidas e mais ou menos 3% experimentará uma depressão menos severa. 

A doença psicológica consiste em enfermidade mental frequente no 

idoso, associada a elevado grau de sofrimento psíquico. Na população geral, a 

depressão tem uma prevalência em torno de 15% (Kaplan et al., 1997); em 

idosos vivendo na comunidade, essa prevalência situa-se entre 2% e 14% 

(Edwards, 2003) e em idosos que residem em instituições, a depressão chega 

a 30% (Pamerlee et al., 1989). Os sintomas depressivos acontecem mais 

frequentemente em fases tardias da vida. A maioria dos estudos de transtornos 

depressivos (não limitado à depressão maior) que requerem intervenção clínica 

indicam que mais de 10% dos idosos apresentam um quadro depressivo. Esse 

número sobe para 30% em idosos institucionalizados. 

George (1999) estima que 5% a 10% da população está a sofrer de 

depressão com necessidade de tratamento psiquiátrico ou de intervenção 

psicossocial. O risco de desenvolver, ao longo da vida, uma depressão é de 10 

a 20% no sexo feminino e um pouco menos no sexo masculino. Apesar da 

gravidade da depressão como uma doença, e a necessidade de tratamento 
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eficaz, apenas 30% dos casos, em todo o mundo, recebem os cuidados 

adequados (Who, 2004). 

 A depressão pode ser definida como doença, significando uma 

desordem afetiva muito dolorosa, que causa uma queda no nível da 

autoestima, um estado de humor melancólico, que pode durar semanas, meses 

e ou anos consecutivos (Silva, 1999). De acordo com (WHO, 2004), a 

depressão exprime-se por um transtorno mental comum, caracterizado por 

tristeza, perda de interesse nas atividades e por uma diminuição da energia. 

Depressão é diferenciada das normais mudanças de humor na medida da sua 

gravidade, nos sintomas e na duração do transtorno. 

 Reppold e Hutz (2008) referem que, enquanto sintoma, a depressão 

pode estar presente em pessoas, com circunstâncias económicas e sociais 

adversas ou como resposta a eventos com muito stresse. A depressão é 

caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, como perda de interesse, 

do prazer em atividades anteriormente significativas, com distúrbio no sono, no 

apetite, na diminuição do interesse sexual, com atraso psicomotor, com 

dificuldade cognitiva, sem esperança, na diminuição da autoestima, com 

pensamento de morte ou suicida, entre outros (Snowdon , 2002).  

 De acordo com o Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV), os sinais e sintomas da depressão clínica definem-se pela alteração 

do humor que dura, pelo menos, duas semanas e é marcado por um humor 

deprimido e a perda de interesse. Para o diagnóstico da depressão maior é 

necessário que estejam presentes pelo menos cinco dos seguintes sintomas: 

humor deprimido ou irritabilidade; diminuição do prazer e do interesse; perda 

ou ganho de peso, ou diminuição do apetite; insónia; agitação ou lentidão 

psicomotora; fadiga ou sensação de falta de energia; sensação de inutilidade 

ou culpa; incapacidade de concentração ou raciocínio; ideação suicida ou 

mórbida (Silva & Araújo, 2000). Estes sintomas, quando persistentes, são 

obviamente característicos de baixos níveis de bem-estar psicológico 

(Rodrigues & Vasconcelos-Raposo, 2006).  

 Sabe-se que, particularmente na população idosa, os quadros 

depressivos têm características clínicas peculiares. Nessa faixa etária há uma 

diminuição de resposta emocional (erosão afetiva), acarretando um predomínio 
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de sintomas como a diminuição do sono, perda de prazer nas atividades 

habituais, fixação do pensamento sobre o passado e a perda de energia. 

 Na velhice, os eventos de vida stressantes e negativos são mais 

frequentes e exigem do idoso a necessidade de adaptação, podendo contribuir 

para o aparecimento da depressão (Stuart, 2002). A depressão pode ser 

evitada e minimizada, através do apoio que o indivíduo recebe nas relações 

interpessoais. Para o mesmo autor o risco de depressão aumenta com a 

ausência de relacionamentos afetivos, de amizades e de vínculo de confiança, 

com o conjugue, os parceiros ou amigos. Segundo Papalia et al. (2006) uma 

forte rede de amigos e de familiares pode ajudar os idosos a evitar ou enfrentar 

a depressão.  

 Segundo Oliveira (2000) as causas da depressão podem ser divididas 

em três grupos de fatores: psicológicos, genéticos e biológicos. Para o mesmo 

autor, a ocorrência da depressão em idosos pode atingir 50% desta população, 

podendo trazer consequências sérias, como a perda da autoestima, que 

impossibilita o idoso de satisfazer suas necessidades ou impulsos,  ou como de 

se defender contra a ameaça à sua segurança. Poucos idosos têm informações 

necessárias sobre a depressão e a maioria deles acredita que essa patologia 

possa ser curada naturalmente sem nenhuma intervenção especializada 

(Stappleton, 1999, citado por Oliveira, 2000). 

 A influência dos fatores psicossociais, que podem estar na origem da 

depressão, desempenha um papel mais significativo nos idosos quando 

comparado com os jovens. Entre estes fatores destacam-se, por exemplo, a 

perda de suporte social, ocorrência de doenças físicas do conjugue ou a viuvez 

(Carvalho & Fernandez, 2002). 

 A depressão, acompanhada de abrandamento psicomotor e perda de 

motivação, pode surgir em qualquer idade. Do mesmo modo que outras 

perturbações emotivas, é uma doença e não uma manifestação de 

envelhecimento (Berger, 1995b). Contudo, e segundo o mesmo autor, a 

melhoria da esperança de vida provocou um aumento do número de idosos e, 

paralelamente, uma percentagem mais elevada de perturbações emotivas 

nesta faixa etária. Efetivamente, embora a maioria dos idosos seja 
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mentalmente saudável, estes estão mais predispostos aos problemas emotivos 

e às doenças mentais.  

 Segundo Stella et al. (2002), a depressão constitui enfermidade mental 

frequente no idoso, comprometendo intensamente a sua qualidade de vida, 

sendo considerada fator de risco para processos de demência. É uma condição 

que coloca em risco a vida, sobretudo daqueles que têm alguma doença 

crónica - degenerativa ou incapacitante - pois há uma influência recíproca na 

evolução clínica do paciente.  

 Efetivamente, Heikkinen e Kauppinen (2004) referem a importância da 

funcionalidade do idoso na depressão. Os mesmos autores descrevem um 

sistema cíclico entre estes fatores, dado que os sintomas depressivos podem 

resultar de limitações funcionais, assim como as podem causar. Por 

conseguinte, o declínio funcional aparece como um alto fator de risco para a 

depressão. Efetivamente, com a falta de funcionalidade começa assim o 

aparecer do sentimento de velhice que pode, por sua vez, causar stresse, 

depressão e levar à diminuição de atividade e, consequentemente, ao 

aparecimento de doenças crónicas (Fernández, 2004). 

 Os problemas de humor tendem a crescer na idade avançada (Heikkinen 

& Kauppinen, 2004), especialmente em indivíduos do género feminino (Craft 

2005; Silva & Araújo 2000). Willis e Campbel (1992) sugeriram que a mulher é 

mais suscetível à depressão devido às diferenças hormonais ou às influências 

sociais.  

 Num estudo realizado com idosos, Silva & Abreu (2012) concluíram que 

a depressão foi de grau mais elevado nas mulheres, sendo possível afirmar 

que as mulheres idosas se encontram mais deprimidas do que os homens 

idosos. Tal como se verifica no estudo de Sousa et al., (2010) com resultados 

significativos. 

 Segundo Frank e Rodrigues (2006) as mulheres apresentam mais 

sintomas depressivos do que os homens devido a fatores específicos, como 

maior possibilidade de se queixar, liberdade para procurar tratamento, 

exposição ao stresse da vida e os efeitos hormonais. No entanto, a morbidade 
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da depressão é bastante elevada para o feminino. Enquanto a mulher tem 

maior probabilidade de se tornar incapacitada o homem tende a morrer. 

 Alguns fatores de risco são conhecidos, como sexo e idade. Lima (1999) 

afirma que a depressão é até duas vezes mais comum em género feminino que 

género masculino, mas sugere que tal discrepância possa ser explicada pelo 

ambiente e suporte social, na maioria das culturas.  

 A deteção da depressão em idosos representa um importante problema 

clínico e de saúde pública. A falha no reconhecimento e tratamento da 

depressão em idosos leva a um decréscimo de qualidade de vida, ao 

isolamento social e ao aumento dos problemas socioeconómicos e à 

mortalidade em indivíduos afetados (Moore et al., 1999). Para os mesmos 

autores, a convivência com companheiro, independentemente do estado civil, é 

o fator protetor para os transtornos do humor; o facto de não ser casada está 

associada à presença de sintomas depressivos.  

 Para Cunha et al. (2006) a depressão constitui uma importante causa de 

demência, podendo diminuir a qualidade de vida do indivíduo na execução de 

tarefas básicas na vida diária, aumentando o risco de agressões que implica 

um redobrado cuidado por parte das pessoas acompanhantes. Pode mesmo, 

levar a situações de suicídio aumentando, assim também, a taxa de 

mortalidade.  

 Khandelwal (2001) afirma que, quanto mais as pessoas estão 

deprimidas, mais se deixam ir a baixo com as restantes doenças. Pacientes 

com idade superior a 65 anos e com depressão têm uma taxa de mortalidade 

quatro vezes superior aos outros. 

 A pobreza, a viuvez e a solidão são identificados também como fatores 

de risco para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva. As mudanças 

nos papéis sociais, tais como a reforma, frequentemente ocasionam a menor 

satisfação com a vida, a diminuição do ritmo das atividades e do interesse pelo 

dia-a-dia. A perda de pessoas próximas, como cônjuge, filhos ou amigos, 

também atua como fator desencadeador de sintomas depressivos (Gordilho, 

2002).  
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2.2.3 Função Cognitiva e o Envelhecimento 

 

A velhice constitui a última etapa da vida, sendo por isso, um momento 

em que o declínio se torna mais visível e acentuado, agravando-se a 

vulnerabilidade ao aparecimento de doenças. (Rowe, 1985; citado por Sousa e 

Figueiredo, 2003). Traduz-se no declínio de capacidade e funções, conduzindo 

à diminuição da aptidão de adaptação a fatores internos e externos.  

Com o envelhecimento ocorrem perdas de grupos musculares e 

diminuição da capacidade funcional de muitos dos sistemas bioquímicos, o que 

leva a um prejuízo cognitivo sem que isso signifique doença, loucura ou 

demência (Luders & Storani, 2002). Contudo, este declínio tantas vezes visto 

como uma consequência inevitável e irreversível da idade avançada deve ser 

antes encarado como “um processo multifatorial que resulta de um padrão 

heterogéneo de deterioração cognitiva” (Wright, Kunz-Ebrecht, Iliffe, Foese & 

Steptoe, 2005). 

É preciso considerar que o envelhecimento humano é um fenómeno 

biológico, psicológico e social que atinge o ser humano na plenitude da sua 

existência, modificando a sua relação com o tempo, o seu relacionamento com 

o mundo e a sua própria história (Teixeira, 2006).  

A função cognitiva é definida como o processo intelectual pelo qual uma 

pessoa toma conhecimento das ideias, as percebe  e compreende. Envolve 

todos os aspetos da perceção, pensamento, raciocínio, memória, 

aprendizagem, atenção, vigilância, raciocínio e solução de problemas. O 

funcionamento psicomotor (tempo de reação, tempo de movimento, velocidade 

de desempenho) tem sido frequentemente incluído neste conceito (Chodzoko-

Zajko & Moore, 1994).  

 Durante o processo de envelhecimento humano é possível observar 

mudanças no desempenho de algumas habilidades cognitivas, embora, nem 

sempre as perdas registadas afetem necessariamente a vida quotidiana de 

pessoas idosas e dos seus familiares. Luders & Storani (2002) referem que as 

habilidades verbais, principalmente a capacidade de leitura, o conhecimento 
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dos significados das palavras e a utilização dos mesmos, permanecem 

inalterados ou pouco comprometidos pelo processo de envelhecimento. 

 Antunes et al. (2006), num artigo de revisão, descrevem que embora as 

funções cognitivas sejam afetadas negativamente pela idade, pois a partir da 

terceira idade há uma perda de número de neurónios com concomitante 

declínio da função cognitiva, os processos baseados em habilidades 

cristalizadas (ou inteligência cristalizada, segundo a teoria psicométrica de 

inteligência de Horn e Cattel) como o conhecimento verbal e compreensão, 

mantêm-se ou melhoram. Em contrapartida, processos baseados em 

habilidades fluidas, tais como tarefas aprendidas mas não executadas, sofrem 

declínio. 

 A memória permanente adquirida por um indivíduo é uma rede 

organizada de conceitos inter-relacionados e integrados numa estrutura 

cerebral. Há algumas divergências sobre qual o modelo mais representativo do 

seu funcionamento, mas é aceite de uma forma geral que a memória, tal como 

referido, longe de ser um sistema único, é um sistema formado por duas ou 

mais estruturas e componentes (Pinto, 1999). O modelo mais conhecido 

comporta três etapas: a entrada dos dados (memória sensorial), a memória a 

curto prazo (memória imediata) e a memória a longo prazo (memória de 

fixação) (Berger, 1995b). 

 A primeira etapa é a entrada de dados, que se constitui pela receção 

inicial da informação. Os estímulos são tratados na sua forma literal e daí 

enviados à memória a curto prazo, com vista à sua identificação e 

processamento. As perdas de memória a este nível atingem principalmente a 

fixação das impressões sensoriais e os idosos estão mais vulneráveis porque 

são mais lentos a reconhecer objetos ou elementos que têm de memorizar 

(Berger, 1995b).  

 A memória a curto prazo relaciona-se com o processamento de 

informação corrente e tem sido designada de memória primária, quando se 

ressalta principalmente a capacidade limitada de armazenamento, e por 

memória operatória, quando se ressaltam as capacidades de armazenamento 

e processamento efetuadas de forma simultânea (Pinto, 1999). Esta memória, 

que é muito limitada, permite por exemplo reter um número de telefone durante 
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os poucos segundos para marcar. No que respeita às diferenças de memória 

de curto prazo associadas à idade, diversas provas revelam reduzidas 

diferenças na memória primária e diferenças acentuadas na memória 

operatória (Pinto, 1999).  

 A última etapa, a memória a longo prazo, permite conservar e armazenar 

as informações repetidas e retê-las durante períodos de tempo mais longos. 

Esta memória é designada habitualmente por memória de trabalho, na qual é 

atribuído um significado respetivo ao estímulo, sendo considerado o seu grau 

de importância e relevância. Na análise das diferenças de memória a longo 

prazo, na sequência do modelo de Tulving (1985), citado por Pinto (1999),  são 

referidas as tarefas de memória episódicas (recordação consciente de 

acontecimentos pessoalmente vividos enquadrados nas suas relações 

temporais, cujas provas típicas são a evocação livre, a evocação seriada, e 

evocação auxiliada e o reconhecimento); as de memória semântica (é como 

um enciclopédia mental do conhecimento organizado que uma pessoa mantém 

sobre as palavras e outros símbolos mentais); e as de memória procedimento 

(é constituída por componentes e capacidades percetivas e motoras que com o 

tempo e a prática se transformam em rotinas e hábitos e que de pouco ou nada 

se tem consciência).  

  No que concerne à influência da idade na função cognitiva, Waldstein 

(2000) refere que há uma crescente evidência da influência de doenças 

crónicas (doenças não neurológicas) em indivíduos mais velhos. Embora estas 

influências sejam particularmente mais evidentes em idosos que experienciam 

um aumento e prevalência de doenças crónicas, podem afetar a performance 

cognitiva em pessoas de todas as idades. O mesmo autor acrescenta que a 

aquisição de hábitos de vida saudáveis pode afetar positivamente a função 

cognitiva, dado que se verifica uma influência dos fatores biológicos no 

funcionamento do cérebro, nomeadamente de doenças do foro 

cardiovasculares, que indiretamente afetam o cérebro. Exemplos de hábitos de 

vida como fumar, excesso de álcool, uso de drogas, nutrição desadequada e 

inatividade física têm sido relacionados com a diminuição da função cognitiva.  

 Segundo Antunes et al., (2006) os fatores responsáveis pelo surgimento 

do défice cognitivo ainda não estão totalmente identificados, contudo, algumas 
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propostas têm sido apontadas, como a redução da velocidade no 

processamento de informações, decréscimo de atenção, défice sensorial, 

redução da capacidade de memória de trabalho, prejuízo na função do lobo 

frontal e na função neurotransmissora, além da deterioração da circulação 

sanguínea central. Para os mesmos autores (2006), é pertinente identificar 

alguns fatores de risco que podem aumentar a predisposição de um indivíduo 

ao défice cognitivo. De entre estes fatores podem distinguir-se a idade, o 

género, a histórico familiar, o trauma craniano, os aspetos nutricionais e  

asocialização. Mais recentemente foram identificados fatores que podem ser 

revertidos ou atenuados pelo exercício físico, tais como as doenças 

crónicodegenerativas, a hipercolesterolemia e aumento na concentração 

plasmática de fibrogénio e o sedentarismo.  

 Antunes, Santos, Mello e Bueno (2004) referem que as alterações da 

memória devem ser consideradas mediante uma visão generalizada. Por 

conseguinte descrevem alterações ao nível das funções executivas – 

capacidade de abstração e integração de informações, planeamento 

estratégico; capacidade de organização e flexibilidade mental para abandonar 

uma estratégia ineficiente – e na capacidade de manter a atenção 

(concentração). 

 Heyn, Abreu & Ottenbacher (2004) desenvolveram uma meta-análise 

através da revisão de estudos realizados entre 1970 e 2003. Uma grande 

novidade desta meta-análise foi a inclusão de estudos que integraram nas suas 

amostras indivíduos com défices cognitivos diagnosticados, ou com doença de 

Alzheimer.  

Uma avaliação dos idosos com base em testes de velocidade percetiva 

e de trabalho (Hertzog, 1989) conclui que as diferenças de idade eram muito 

atenuadas se diminuísse a velocidade, uma vez que grande parte da variância 

relacionada com a idade era com ela partilhada. Efetivamente, a eficiência da 

velocidade de processamento e informação do sistema nervosos central, que 

se reflete no abrandamento cognitivo, leva a um declínio da inteligência 

relacionado com a idade.  
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Schaie (1994) acentua que a redução do declínio cognitivo pode ser 

ocasionada por um maior envolvimento em atividades educacionais e 

intelectuais. 

 Lezak (1995) observou que as pessoas com nível de educação elevado 

tendem a ser mais rápidas na velocidade do processamento das informações 

do que aquelas que apresentam um nível reduzido ou nulo. Oliveira (1999) 

constatou que os analfabetos apresentaram uma tendência de funcionamento 

intelectual diferente daqueles grupos considerados mais cultos. 

 Denney (1995) concluiu que adultos com maior escolarização possuem 

menor possibilidade de sofrer declínios cognitivos. De acordo com Lima (2005), 

a alfabetização influencia positivamente o desempenho mental, isto é, 

pacientes analfabetos tem desempenho significativamente pior que os 

pacientes com educação primária.  

 Harvery et all. (1997) salientam que o longo tempo de institucionalização 

pode causar défices cognitivos em alguns idosos, devido ao ambiente pouco 

estimulante, ao excesso de medicamentos, ao sedentarismo e a outros fatores 

que são encontrados nesses locais. 

 Lee (2000), estudando em um período de seis anos, com 7.500 idosos 

com mais de 70 anos de idade, mediu o impacto da autoavaliação da saúde 

geral como fator determinante do declínio funcional e do aumento da 

mortalidade. De forma geral, os riscos de declínio na capacidade funcional e de 

mortalidade foram maiores nos idosos que avaliaram sua saúde geral, física e 

mental de forma menos favorável. Conclusão desse estudo foi que a habilidade 

do indivíduo tomar cuidado de si é um fator preditivo significante e 

independente de mortalidade e capacidade funcional.  

 Resultados de estudos constataram que a idade exerceu influência 

significativa nos desempenhos executivos, atenção e memória de trabalho, 

sendo a velocidade de processamento da informação a mais prejudicada, ou 

seja, os idosos mais velhos necessitaram mais tempo para alcançar o mesmo 

nível no desempenho da tarefa. (Schaie, 1996; Kaufman, 2001; Wecker, 

Kramer, Wisniewsky, Delis & Kaplan, 2000).  
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Antunes et al. (2004) referem que a deficiência estrogénica associada à 

menopausa promove danos na função cognitiva, por reduzir a velocidade de 

processamento cerebral, e provocar a alteração de distúrbios do humor. Por 

outro lado, a reposição estrogénica (devida à terapia hormonal de substituição) 

está associada a uma melhoria do bem-estar, a um declínio na depressão e a 

um melhor desempenho nos testes cognitivos, uma vez que a reposição 

estrogénica ativa áreas cerebrais envolvidas na memória verbal e não verbal, 

assim como reduz o risco de doença de Alzheimer.  

 Existem vários testes para avaliar as diferentes funções e processos 

cognitivos. Um dos mais utilizados é o teste de Tempo de Reação (RT) que 

avalia a atenção e a velocidade de resposta, assim como o teste de Cores de 

Stroop que apenas avalia a atenção. Para a memória são utilizados vários 

como a Escala de Memória de Wechsler, o teste de Matrizes Progressivas de 

Raven e o teste de Evocação e de Reconhecimento. O Mini Mental State 

(MMS) de Folstein et all. (1975) é um dos mais utilizados para avaliar a 

orientação, a memória de evocação, de reconhecimento e a atenção.  

 

2.3 O idoso e os benefícios da prática de atividade física 
 

De acordo com o Ministério da Saúde a atividade física promove o bem-

estar, satisfação com a vida, reduz o stresse, a ansiedade e a depressão, 

especificando que os benefícios para a saúde geralmente são obtidos através 

de, pelo menos, 30 minutos de atividade física moderada, todos os dias.      

Um fator importante para ter um envelhecimento saudável é a atividade, 

termo que inclui a prática de exercícios físicos e mentais, individuais e grupais 

(Rahal, Andrusaitis & Sguizzato, 2007). A Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 1998) afirma que a prática regular de exercícios tem o poder de 

prevenir, minimizar e/ou reverter muitos dos problemas que frequentemente 

acompanham o processo de envelhecimento. 

Segundo Berltame et al. (2007), a atividade física é considerada 

comportamento natural do ser humano. Entre as atividades físicas mais 
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comuns, destaca-se a caminhada, a dança e a prática de exercícios físicos. Os 

efeitos da atividade física regular para a saúde vêm-se tornando cada vez mais 

evidentes. Dentro de um paradigma dinâmico e multidimensional a atividade 

física apresenta papel de suma importância e deveria estar presente nos 

hábitos de vida de todos. 

A atividade física é definida como qualquer movimento corporal 

produzido pela musculatura esquelética, portanto voluntária, que resulte num 

gasto energético, acima dos níveis de repouso. Inclui desde as atividades da 

vida diária até as atividades desportivas e de lazer como dança, caminhadas, 

entre outros (Nahas, 2001). 

O envelhecimento vem acompanhado de alterações biológicas comuns 

ao processo, que não são o principal fator responsável pelo desenvolvimento 

de doenças e dependência entre os idosos. O fator determinante é antes a 

atrofia por desuso provocada pelo sedentarismo, que leva a uma diminuição da 

capacidade física dos indivíduos, podendo levar a incapacidade funcional 

(Okuma, 2004; Shephard, 2003; Teixeira e colaboradores, 2007). 

Hábitos de vida saudáveis, incluindo o exercício físico regular, ajudam a 

aliviar o estresse do dia-a-dia por conta da libertação dos mensageiros 

químicos cerebrais também conhecidos como neurotransmissores, tais como a 

serotonina e norepinefrina cuja função é a de controlar as emoções.  

A falta desses neurotransmissores está, entre outros fatores, ligada à 

depressão e o exercício acaba funcionando como um antídoto, não só 

estimulando a produção desses mensageiros químicos, mas também das 

endorfinas. 

Sabe-se também que os exercícios moderados, como é o caso da 

caminhada, entre outros benefícios, reduz o estado de ansiedade, exatamente 

por conta da quantidade dessas endorfinas. As evidências destacam o impacto 

positivo da atividade física regular em aspetos cognitivos, na saúde mental e no 

bem-estar geral do indivíduo, durante o processo de envelhecimento. Alguns 

destacam o efeito da atividade física, mais especificamente da caminhada, na 

diminuição do risco de demência vascular (Ravaglia et al., 2007) assim com a 
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existência de menor declínio cognitivo naqueles com hábitos saudáveis 

(Barnes et al., 2007). O exercício pode elevar o BDNF (brain-derived 

neurothropic factor) e outros fatores de crescimento, estimular a neurogénese, 

mobilizar a expressão de genes que beneficiam o processo de plasticidade 

cerebral, aumentar a resistência do cérebro ao dano, melhorar a aprendizagem 

e o desempenho mental (Cotman, 2002). Alguns estudos demostraram o efeito 

do exercício na regeneração de neurónios (Molteni et al., 2004) e na indução 

de neurogénese (Pereira et al., 2007) 

A distinção entre atividade física e exercício nem sempre é fácil. 

Exercício é uma forma de atividade física mais restrita, definida como 

“movimento corporal planeado, estruturado e repetido, realizado para melhorar 

e manter um ou mais componentes da condição física” (Biddle, Cavill & Sallis, 

1998). Para Pereira et al. (2004), o idoso, devido ao passar dos anos, à 

redução da taxa metabólica basal e do tecido muscular, somados à diminuição 

da atividade física, sofre uma redução das necessidades energéticas e 

consequente aumento do tecido adiposo. Portanto a atividade física deve fazer 

parte da vida do idoso. O importante é movimentar, mesmo nas atividades mais 

corriqueiras como cuidar da casa, realizar compras, ir ao banco.  

Matsudo (2001) afirma que a participação regular em atividades físicas e 

sociais tem efeitos que previnem, evitam e diminuem o stresse, aumenta a 

resistência às doenças e dá ao idoso uma perceção positiva de bem-estar 

físico. Neste sentido, a prática de atividade física tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de estilos de vida saudáveis e benéficos, promovendo a 

saúde e contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares, entre 

outras associadas ao envelhecimento. Para tal, o exercício deve ser realizado 

de forma regular, permitindo manter uma forma de vida independente e a 

superação dos problemas na realização das tarefas do quotidiano (Llano, Manz 

& Oliveira, 2004). 

Segundo Matsudo & Matsudo (1993) os principais efeitos benéficos da 

atividade física em idosos podem resumir-se em: Efeitos antropométricos e 

neuromusculares - diminuição da gordura corporal, incremento da massa 

muscular; - incremento da força muscular, aumento da densidade óssea, 



 29 

fortalecimento do tecido conectivo, aumento da flexibilidade; Efeitos 

metabólicos - aumento do volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca 

em repouso e no trabalho submáximo, aumento de 10% a 30% do VO2 máx., 

aumento da ventilação pulmonar, diminuição da pressão arterial; Efeitos 

psicológicos - melhoria do autoconceito, melhoria da autoestima, melhoria da 

imagem corporal, diminuição do stresse e da ansiedade, a tensão muscular e a 

insónia melhoram, melhoria das funções cognitivas e aumento da sociabilidade. 

Géis (1996) menciona que quanto mais cedo se iniciar uma atividade 

física, maiores serão os benefícios preventivos na velhice. Do mesmo modo, 

diversos estudos referem que a prática do exercício influi diretamente na saúde 

(Bohannon, et al., 1984). Porém, outros defendem que, com o divertimento, a 

mudança, o convívio ou simplesmente, o gosto e a necessidade de se 

movimentarem, levam o adulto em geral e o idoso em particular a aderir à 

prática regular de exercício físico, frequentando programas de atividade física 

adaptados (Haskell et al., 1996). 

Acredita-se que os programas de atividade física para este escalão 

etário são imprescindíveis, por apresentarem um conjunto de benefícios ao 

nível fisiológico, social e psicológico, com vista à melhoria do bem-estar e 

qualidade de vida do sujeito. Estes programas são cada vez mais, uma opção 

acertada, e por isso mesmo com cada vez com mais adeptos (Cardoso, 2002). 

A prática da atividade física para adultos maduros e idosos pode reduzir 

riscos de quedas e de fraturas (Manidi & Michel, 2001). Na sociedade atual, à 

medida que se envelhece, o sedentarismo começa a fazer parte integrante da 

vida do indivíduo. Deste modo, o sedentarismo é considerado um dos fatores 

predominantes de inatividade, acarretando grandes danos para a saúde do 

idoso, tanto ao nível da perda de funcionalidade física e aparecimento de 

doenças, como em termos psicológicos e sociais, pela perda de contactos e 

ralações interpessoais (Cardoso, 2002).  

A população idosa começa a ver a atividade física como forma de 

prevenção e reabilitação da saúde, fortalecendo os elementos da aptidão física 

que, acredita-se, estão diretamente associados com a independência e a 

autonomia do idoso, permitindo prolongar por mais tempo a execução das 
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atividades da vida diária, tanto as físicas, quanto as instrumentais (Okuma, 

1998 & Matsudo, 2000). 

A verdadeira essência do ser humano requer movimento. Os resultados 

obtidos com um mínimo de prática regular de atividade orientada são grandes, 

e os benefícios incalculáveis, principalmente tratando-se do indivíduo idoso 

(Mazo et.al., 2001). Who (1996), em documento sobre a atividade física e o 

envelhecimento, destaca os benefícios regulares na redução do risco de certas 

doenças, tais como, hipertensão arterial coronária e diabetes mellitus, entre 

outros. A nível social diminui a dependência que o idoso tem dos outros; 

aumenta a autonomia; favorece as relações interpessoais bem como a 

integração num grupo. A nível psicoafetivo melhora o autoconceito, aumenta a 

autoestima, favorece uma melhor perceção da imagem corporal, atenua 

problemas de insónia; aumenta a sensação de bem-estar; melhora a 

autoconfiança e diminui o stresse, a ansiedade e a depressão (Berger & 

McInmam, 1993; Matsudo, 1992; McAuley, 1995; Santos e Martinez, 2002; 

Queirós, Carral e Berrocal, 2004). 

Manter a saúde e adiar as doenças crónicas e degenerativas, são uma 

grande prioridade da nossa sociedade, cada vez mais envelhecida. Nesta linha 

de pensamento, torna-se importante perceber o contributo específico do 

exercício físico na aquisição de um estilo de vida saudável, autónomo e 

independente para um maior número possível de pessoas (Spirduso, 1994).  

Acredita-se que na velhice o sedentarismo possa ser mais acentuado, 

do que num adulto jovem. Este pensamento deve-se, fundamentalmente, à 

crença popular de que com a senescência se deve diminuir a intensidade e 

quantidade das atividades físicas. Contudo, verificamos que o sedentarismo 

atinge todas as camadas sociais e faixas etárias. Pensa-se que esta redução 

pode surgir devido ao receio que os idosos têm em prejudicar a sua saúde, 

bem como, pelo medo que sente da morte (Mazo, et al.,2001). 

Santos e Pereira (2006) verificaram se as distintas atividades físicas 

musculação e hidroginástica ocasionam alterações na composição corporal e 

na qualidade da marcha de idosos. Dentre as variáveis analisadas, pode-se 

citar o tempo de deslocamento da marcha que foi significativamente diferente 



 31 

entre os sujeitos sedentários e aqueles que praticavam atividade física. Outras 

variáveis, como, por exemplo, velocidade do deslocamento e cadência 

mostraram-se com diferenças entre as modalidades, porém, neste caso, idosos 

praticantes de musculação mostraram-se mais predispostos à realização das 

atividades. As variáveis da composição corporal mostraram-se com menores 

valores para os indivíduos ativos, estando a musculação novamente com os 

melhores resultados. Mesmo que todos estes benefícios sejam evidenciados 

com a prática da hidroginástica, para que se consigam alcançar os objetivos 

propostos, o professor deve planear as suas aulas de tal forma que o idoso 

possa realizá-la com o máximo de segurança e eficiência.  

Muitos idosos não tolerarem esforços físicos de alta intensidade; para 

estes a caminhada torna-se um exercício muito eficiente, pois, é uma atividade 

simples, que praticamente todos podem exercitar, e com isso tem alcançado 

níveis mais elevados de adesão (Guedes, 2003). Estudos de Lord et. al. (1996) 

verificaram um aumento significativo de melhoria na velocidade da marcha em 

idosos, na sequência de um treino que constou de equilíbrio, força e exercício 

de flexibilidade, durante 22 semanas. 

Gubiani et al. (2001) analisaram os efeitos de oito meses de 

hidroginástica sobre indicadores antropométricos de mulheres entre 60 e 80 

anos de idade. Os autores concluíram que o programa de hidroginástica 

praticado durante 8 meses propiciou reduções significativas nas variáveis de 

massa corporal, e nos perímetros da cintura, dos glúteos, das coxas e das 

pantorrilhas. Quanto à distribuição de gordura corporal regional e total, 

constatou-se que o programa de hidroginástica realizado foi eficaz para 

promover reduções na adiposidade corporal.  

Kura et al. (2004) investigaram 56 voluntárias do sexo feminino que 

praticavam hidroginástica ou ginástica e os autores determinaram, em ambos 

os grupos, o índice de massa corporal (IMC); o nível de atividade física a partir 

do questionário internacional de atividade física (IPAQ); a força estática 

máxima, através do teste de força de preensão manual e do teste força estática 

de membros inferiores por meio de um dinamómetro. De todas as variáveis 

analisadas pelo estudo, apenas a força de preensão manual esquerda 
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apresentou diferença entre as duas modalidades, estando as idosas 

praticantes de hidroginástica com maior força neste membro quando 

comparadas com as praticantes de ginástica. Os autores salientam que, 

quando comparados a outros estudos presentes na literatura, ambos os grupos 

apresentaram bons índices de força manual.  

Para que um programa de exercícios seja eficiente, a escolha da 

atividade física deve ser feita em bases individuais levando-se em conta os 

aspectos: preferência pessoal (para que a atividade seja constante), aptidão 

necessária e risco de patogenia (mediante histórico clínico). Esses são aspetos 

fundamentais que os profissionais responsáveis por atividades direcionadas a 

este segmento de população devem ter em mente para que haja mais 

segurança, confiabilidade e motivação por parte do idoso (Pont Geis, 2003). 

Os resultados de um estudo de Maciel e Guerra (2007), no que se refere 

à escolaridade, apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo de ativos, havendo maior empenhamento em atividades por parte dos 

idosos mais instruídos. Talvez o nível de instrução contribua para um maior 

entendimento da importância da atividade física no bem-estar dos indivíduos e 

consequente busca de meios para a promoção de saúde. 

 

2.3.1 A Influência da Atividade Física na Satisfação com a Vida  

  

A atividade física regular é entendida como um meio importante de 

promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos. A 

atividade física parece ser entendida como umas das chaves primordiais no 

retardamento dos efeitos deletérios da senescência (Carvalho, 1999; Ribeiro 

2002). 

 Segundo Bortoni e Bojikian (2007), a atividade física é cada vez mais 

aconselhada para a promoção da saúde e melhora a qualidade de vida. 

Wang et al. (2006) mencionam a atividade física associada a uma vida 

mais longa e mais saudável. A atividade física tem sido associada a vários 

fatores favoráveis a uma melhor qualidade de vida no idoso, implementando 
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melhor perfusão sanguínea sistémica e, particularmente, cerebral. É evidente o 

benefício da atividade física para a redução dos níveis de hipertensão arterial, 

para a implementação da capacidade pulmonar. Ganho de força muscular e de 

massa óssea e desempenho mais eficiente das articulações são outros 

benefícios que o idoso obtém com a prática regular e adequada de atividade 

física, constituindo-se em importante fator de prevenção de quedas e outros 

acidentes.  

 Segundo Hilgert e Aquini (2003), com a prática de atividade física, 

idosos passam a ter consciência da sua importância, vendo-a como uma 

possibilidade de viver uma velhice mais sadia e com maior qualidade. Por outro 

lado, deixar de praticar poderia significar, para a grande maioria dos idosos, 

retornar às condições de saúde mais precárias, ao cansaço e ao desânimo. 

 Shephard (1995), Krawczynski e Olszewski (2000), Vitta (2000), Rejeski 

e Mihalko (2001), Langan e Marotta (1998) afirmam existir relação entre a 

prática regular de atividade física e o aumento na sensação de bem-estar, e de 

afetos positivos, bem como a melhoria na satisfação com a vida, 

particularmente na satisfação com a saúde e com as capacidades físicas. 

Elavsky e colaboradores (2005) referem que aos indivíduos com maiores 

níveis de atividade física estão associadas melhorias na autoestima e nos 

afetos positivos, e que a melhoria nos afetos está relacionada com a satisfação 

com a vida. Fox (1999) refere que há claras evidências de que a atividade 

física pode alterar as perceções dos indivíduos relativamente ao eu físico de 

uma forma positiva. 

 Para Berger (1993) estão relacionados à satisfação com a vida os 

seguintes resultados da participação em atividade física: I) aumento da 

autoeficácia e da competência, II) a melhoria no autoconceito, autoestima e 

imagem corporal e III) boa qualidade de vida. Além disso, os idosos fisicamente 

ativos apresentaram uma melhor saúde e relataram um aumento na 

capacidade de enfrentar o stresse e tensão no dia-a-dia, fatores que vão 

influenciar a perceção do nível de satisfação com a própria vida. 

Complementando, Gallahue e Ozmun (1995) apontaram a possibilidade de 

haver um aumento da perceção do poder de atuação sobre os eventos em 

pessoas participantes de programas de atividade física. 
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 Ruuskanen & Ruopilla (1995) procuraram estudar a relação entre a 

atividade física e o bem-estar entre idosos de 65 a 84 anos. O estudo permitiu 

concluir que a prática intensiva de exercício físico se relacionava com uma 

melhor perceção de saúde, menor ocorrência de sintomas depressivos, e maior 

atribuição de significado com à vida. De igual forma, os mesmos autores 

constataram que avaliação da relação entre a atividade física e o bem-estar é 

mais significativa nos mais jovens.    

Bezner, Adams & Whistler (1999) mencionam, com base nos dados 

provenientes do seu estudo, que existe uma evidente relação entre as medidas 

do bem-estar e a atividade física. Efetivamente, os indivíduos que relataram 

mais tempo de atividade física obtiveram melhores resultados na perceção 

global de bem-estar comparativamente ao grupo sedentário. Os indivíduos que 

referiram igualmente maiores níveis de atividade física e a ocupação dos seus 

tempos livres com atividades de lazer obtiveram, comparados com o grupo 

sedentário, maior perceção de bem-estar.  

 A atividade física pode ser usada para retardar ou atenuar o processo de 

declínio das funções orgânicas que acompanham o envelhecimento, de forma 

a promover melhorias na capacidade respiratória, na reserva cardíaca, no 

tempo de reação, na força muscular, na memória recente, na cognição e nas 

habilidades sociais. É importante referir que a atividade física deve ser 

realizada com o intuito de prevenir, isto é, antes da doença ou incapacidade se 

manifestarem. Estas intervenções reabilitadoras devem ter em conta as reais 

necessidades do indivíduo, sendo mantidas regularmente para aumentar a sua 

qualidade de vida e longevidade (Cheik, et al., Antunes & Mello, 2003). Vem 

sendo associada ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida das pessoas em 

todas as faixas etárias, e principalmente na terceira idade, quando são grandes 

os riscos que a inatividade causa ao indivíduo, levando-o a perda de muitos 

anos de vida útil (Monteiro, 2001). A prática de atividades físicas traz inúmeros 

benefícios na qualidade de vida dos idosos, tendo por objetivo principal levá-lo 

a interagir com a sociedade, seguindo interesses individuais e respeitando o 

limite de cada um. Essas atividades devem ser agradáveis, interessantes, 

capazes de ampliar suas relações e facilitar o convívio entre as pessoas. 

(Monteiro, 2001) (Stella et al., 2002) (Rodrigues et al., 2005). 
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Os resultados de Mota (2000) revelaram uma estreita relação entre 

atividade física e qualidade de vida nos idosos, evidenciando que a prática 

regular de exercício poderá ser um indicador de melhoria da qualidade de vida. 

Assim, a atividade física surge como elemento potenciador da qualidade de 

vida. Uma boa qualidade de vida nos idosos está relacionada com boa saúde, 

participação em atividades sociais e funcionalidade física (Banister & Bowling, 

2003.)  

 Hilldson et al. (2005) concluem que um estilo de vida ativo ao longo dos 

anos previne a inaptidão nas idades mais avançadas, aumentando 

consequentemente a autonomia e qualidade de vida na velhice. Mota et al. 

(2005) utilizaram o SF-36 para estudar a influência da prática da atividade 

física na qualidade de vida relacionada com a saúde em mulheres idosas com 

excesso de peso. Foi observado que o grupo experimental praticante de 

atividade física obteve valores superiores em todas as dimensões, quando 

comparado com o grupo de controlo não praticante de atividade física, sendo 

as diferenças encontradas estatisticamente significativas em seis das oito 

dimensões, ou seja, apenas a função social e o estado emocional não 

apresenta diferenças significativas.  

Com o aumento da idade, além de todas as transformações observadas, 

o tempo gasto com atividades físicas também vai sendo reduzido, o que pode 

causar dores e desconforto físico, redução da mobilidade e, até mesmo, a 

dependência física, influenciando negativamente a qualidade de vida e tirando 

muitas vezes das pessoas idosas o que lhes restou de autonomia e 

independência (Conte & Lopes, 2005).  

 McAuley e Rudolph (1995), citados por Antunes et al. (2004) referem 

que o exercício contribui para a integridade cerebrovascular, aumenta o 

transporte de oxigénio para o cérebro, auxilia a síntese e degradação de 

neurotransmissores, bem como contribui para a diminuição da pressão arterial, 

dos níveis de colesterol e triglicéridos, para o aumento da capacidade funcional 

e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida.  

 Para Hilgert e Aquini (2003), um dos principais ingredientes para 

incrementar a qualidade de vida, principalmente nos idosos, é praticar 

regularmente uma atividade física, modificando, desta forma, o estilo de vida, 
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ou seja, deixando de lado a vida sedentária e dando uma maior conotação para 

a vida ativa. 

 Segundo Lorda e Sanchez (2001) a prática de atividade física promove 

um desenvolvimento integral do idoso, pois, trabalha entre outros, a saúde 

física, a socialização integrando o idoso ao meio social, ampliando as relações 

sociais e estimulando o convívio, e a sensibilidade, tornando-se um processo 

terapêutico de restauração e qualidade de vida para o idoso (Mazoet al., 2005).  

 A partir de estudos analisados por Berger (1993), foram verificadas 

associações entre atividade física e personalidade, autoestima e stresse. Mas, 

sendo a personalidade um fator estável, torna-se improvável que a sua 

mudança resulte apenas do exercício.  

 No estudo de McAuley et al. (2002), a participação e a frequência em 

exercícios foram identificados como preditores significantes do aumento da 

satisfação com a vida. As relações sociais associaram-se com um aumento da 

satisfação com a vida e com redução da solidão. 

 No que concerne à intensidade do exercício e à melhoria dos afetos 

positivos, Reed & Ones (2006) referem que as atividades de baixa a moderada 

intensidade representam zonas ótimas de desenvolvimento. Netz e os seus 

colaboradores (2005) acrescentam que o exercício realizado a uma intensidade 

moderada confere maiores benefícios ao nível do bem-estar subjetivo, sendo, 

por vezes, prescrito pelos especialistas para a melhoria da saúde mental.  

A atividade aeróbia de alta intensidade não é absolutamente necessária 

para produzir efeitos psicológicos positivos e que, de facto, atividades como 

exercícios de musculação ou resistência, ioga e exercícios anaeróbios, têm 

produzido efeitos positivos sobre o bem-estar psicológico. Contudo, o exercício 

aeróbio pode potencializar esses efeitos sobre o humor e sobre o estado 

psicológico (Weinberg & Gould, 2001). 

Leão Júnior (2003), em estudo envolvendo mulheres idosas, iniciantes 

em programas de hidroginástica, constatou melhoria nas autocrenças sobre 

saúde e autoeficácia, nos domínios da saúde e capacidade física. Para o autor, 

estas mudanças nos níveis de satisfação com a vida podem estar relacionadas 

com as melhorias dos aspetos físicos e fisiológicos provenientes da atividade 
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física. O mesmo autor aponta que os sentimentos de menor cansaço, menor 

fadiga, maior agilidade, maior destreza, mais segurança nas atividades de vida 

diária, dentre outros, podem ser importantes para o bem-estar em pessoas 

idosas. 

 Rigo & Teixeira (2005) afirmam que a participação regular em atividades 

físicas e sociais tem efeitos que previnem, evitam e diminuem o stresse, 

aumentam a resistência às doenças e dão ao idoso uma perceção positiva do 

seu bem-estar físico e mental. Estes autores compararam os efeitos 

psicológicos que a prática de exercício pode ter em idosas que residem 

sozinhas ou acompanhadas. A conclusão foi de que ambos os grupos de 

idosas perceberam os benefícios psicológicos e sociais da prática. Apesar de a 

perceção ser positiva em ambos os grupos, as idosas que residiam sozinhas 

tiveram uma perceção significativamente mais positiva do que as idosas que 

residiam acompanhadas. 

Amorim & Dantas (2002) investigaram o treino da capacidade aeróbia 

sobre a qualidade de vida e autonomia em idosos sedentários com idade entre 

60 e 69 anos. Em relação à capacidade aeróbia, observou-se uma melhoria 

estatisticamente significativa entre o período anterior e posterior ao 

condicionamento aeróbio. O mesmo aconteceu com os valores da autonomia e 

dos índices de qualidade de vida.  

  Estudo realizado com sujeitos pertencentes a diferentes contextos 

culturais obteve melhorias semelhantes nos estados de humor, resultantes do 

exercício aeróbio (Berger et al. (1993). Estes resultados confirmam a natureza 

transcultural dos benefícios psicológicos da atividade física. 

 Gauvin et al. (2000) realizaram um estudo em que descreveram os 

padrões diurnos dos estados de humor em função da participação em atividade 

física vigorosa. Os resultados demonstraram que os benefícios da atividade 

física não se perderam imediatamente após a sessão, prolongando-se pelo 

resto do dia. Nos dias ativos, os sujeitos sentiam-se mais revitalizados, 

tranquilos e envolvidos nas atividades que levavam a cabo, do que, às mesmas 

horas, nos dias em que não faziam atividade física. 
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 McAuley et al. (2000) descrevem, como resultado da aplicação de 

programas de atividade física (dois tipos de programa, com duração de 6 

meses), melhorias na perceção de bem-estar na população idosa. Os mesmos 

autores referem que os resultados do seu estudo, em paralelo com dados de 

outros autores, demonstram que as melhorias na perceção de bem-estar não 

diferem consoante o tipo de atividade desenvolvida (atividade aeróbia vs 

atividades de resistência).  

Num estudo de Rocha (2012) conclui-se que é possível interferir, 

positivamente, no processo de envelhecimento, e que o desenvolvimento de 

programas de intervenção/reabilitação pode aprimorar as perspetivas de 

saúde, qualidade de vida, favorecendo um envelhecimento equilibrado. 

 

2.3.2 A Influência da Atividade Física na Depressão 
 

A depressão constitui-se como a perturbação afetiva mais frequente no 

idoso e é, atualmente, a principal causa de incapacidade em todo o mundo. 

Uma das razões apontadas é que, por um lado, os idosos têm maior tendência 

para alexitimia (a incapacidade para identificar e verbalizar as experiências 

afetivas) e, por outro lado, os sintomas depressivos entre os idosos podem 

muitas vezes ser mascarados por queixas somáticas ou sintomas físicos, não 

sendo tratados adequadamente por serem confundidos com algum tipo de 

demência (Vaz, 2011). 

O facto do idoso com depressão ficar muito tempo sem prática de 

atividade física, traz prejuízos acentuados à saúde mental. A atividade física é 

um importante aliado do tratamento antidepressivo, devido ao seu baixo custo 

e à sua característica preventiva de patologias que podem levar um indivíduo a 

situação de stresse e depressão. Os estudos que relacionam a atividade física 

à depressão têm verificado que indivíduos que praticam atividade física de 

forma regular reduzem significativamente os sintomas depressivos (Sharky, 

1998).  

  A depressão grave é atualmente a principal causa de incapacidade em 

todo o mundo, ocupa o quarto lugar a nível mundial entre as dez principais 
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causas de patologia e, segundo as projeções, ocupará o segundo lugar nos 

próximos 20 anos. A depressão é atualmente responsável por 6,2% da carga 

de morbilidade na região Europeia da OMS (Apóstolo et al., 2008). 

Segundo Cooper (1982), o exercício físico, em particular o aeróbio, 

realizado com intensidade moderada e longa duração, a partir de 30 minutos, 

propicia alívio do stresse ou tensão, devido a um aumento da taxa de um 

conjunto de harmónios denominados endorfinas que agem sobre o sistema 

nervoso, reduzindo o impacto stressante do ambiente e com isso pode prevenir 

ou reduzir transtornos depressivos, o que é comprovado por vários estudos. 

Miranda et al. (1996) verificou, em 27 idosos com média de idade de 70 

anos, que 45 minutos de atividade física aeróbia diminuíram a tensão e a 

depressão. 

Stella et al. (2002) demonstram que a atividade física, quando regular e 

bem planeada, contribui para minimização do sofrimento psíquico do idoso 

deprimido, além de oferecer uma oportunidade de envolvimento psicossocial, 

elevação da satisfação com a vida, implementação das funções cognitivas, 

com a saída dos quadros depressivos e menores taxas de recaída. 

Mencionam, ainda, como vantagens do exercício físico, o efeito positivo na 

prevenção e tratamento de outros problemas comuns nas pessoas idosas. 

Com Oliveira (2002), a atividade física aeróbia é apontada como aquela 

que proporciona os maiores benefícios na luta contra a depressão, mas 

também exercício anaeróbico vem demonstrando sua eficácia antidepressiva. 

A proposta é de que exercícios aeróbios e anaeróbicos promovam efeitos 

psicológicos similares (Borges, 2005).  

O exercício físico tem sido descrito como um possível auxílio, ou até 

substituto dos tratamentos tradicionais para a depressão (Craft, 2005). 

Barboure & Blumenthal (2005) sugerem que a atividade física tem um efeito 

mais positivo no humor comparativamente a grupos de contacto social, e até a 

algumas situações de medicação antidepressiva (Willis & Campbel, 1992). 

Landers (1992), citado por Cruz e colaboradores (1996) concluem, no seu 

estudo, que o exercício estava relacionado com menor depressão e que era 
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melhor antidepressivo que atividades de relaxamento ou outras atividades 

agradáveis.   

Moore e colaboradores (1999) analisaram a influência da atividade física 

em indivíduos clinicamente depressivos (depressão maior). A conclusão a que 

estes autores chegaram foi que os indivíduos que demonstravam baixos níveis 

de atividade eram os que demonstravam maiores níveis de depressão 

comparativamente aos mais ativos. Estes autores reforçam ainda que o 

objetivo antidepressivo de um programa de exercício físico pode ter muitas 

vantagens, nomeadamente pelo facto de ser pouco dispendioso, poder alargar-

se a um grande segmento da população, pelos poucos efeitos secundários 

(Berger et al., 2002) comparativamente à medicação antidepressiva, e pelo 

importante papel preventivo que poderá ter. 

Weinberg e Gould (2001) descrevem que o exercício é tão eficaz como a 

psicoterapia, embora Cruz e colaboradores (1996) relatem que a conjunção 

dos dois tipos de tratamentos forme um melhor antidepressivo do que o 

exercício de forma isolada. 

North et al. (1990), citados por Netz e colaboradores (2005), descrevem 

um efeito moderado da atividade física na depressão. Indivíduos clinicamente 

depressivos demonstram um maior decréscimo dos sintomas de depressão 

como resultado da atividade física comparativamente à população em geral. 

Desta forma, como resultado da atividade física, denotam-se maiores efeitos 

em populações clínicas, pelo que indivíduos sem depressão ou com depressão 

ligeira são os que menos margens de melhoria têm (Barbour & Blumenthal, 

2005; Scully et al., 1998; Willis & Campbel, 1992).  

O efeito antidepressivo do exercício admite diferentes razões que, 

provavelmente, se associam. Uma parte das justificações tem por base 

modelos cognitivos, associados a reforços de competência e da autoestima. 

Noutros, a melhoria da saúde mental é entendida como consequência da 

melhoria da condição física, pois sujeitos deprimidos apresentam, em geral, 

níveis de condição física mais baixos (Silva & Araújo, 2000). 

Existe uma ampla evidência do papel da farmacologia no tratamento dos 

distúrbios depressivos. Apesar disso, outras modalidades têm sido propostas 



 41 

como coadjuvantes terapêuticos, nomeadamente o exercício físico. 

Efetivamente, muitos autores, que desenvolveram estudos acerca do exercício 

e da depressão, referem uma relação inversa entre estas variáveis, dado que a 

atividade física possui efeitos na depressão por uma ação antidepressiva e 

ansiolítica (Bar-bour & Blumenthal, 2005; Craft, 2005; Taylor et al., 2004; Van 

Gool, Kempen, Penninx, Deeg, Beekman & Van Eijk, 2003; Strawbridge, 

Deleger, Roberts & Kaplan, 2002; Weinberg & Gould, 2001; Silva & Araújo, 

2000; Moore et al., 1999; Fox, 1999; Scully et al., 1998; Cruz et al., 1996; 

Serpa, 1993; Willis & Campbell, 1992; Dishman, 1986).  

No que concerne ao tipo de atividade relacionada com as melhorias na 

depressão, e apesar de algumas divergências, Barbour & Blumenthal (2005) 

afirmam que, aliado aos benefícios do exercício aeróbio no humor, surgem 

evidências de que o exercício não aeróbio, nomeadamente o treino de 

resistência que também tem efeitos na melhoria do humor (Fox, 1999; Taylor et 

al., 1998).    

Strawbridge e colaboradores (2002) discutem a importância da atividade 

física como fator preventivo, nomeadamente na prevenção do desenvolvimento 

de algumas doenças crónicas, como diabetes, problemas cardiovasculares, 

entre outros, que estão intimamente ligados à perceção de saúde em idosos e 

ao desenvolvimento de sintomas depressivos. No estudo longitudinal efetuado 

por estes autores, os resultados indicaram que o exercício físico tem um efeito 

protetor na depressão em indivíduos com ou sem incapacidades. 

Harris, Cronkite & Moos (2006) examinaram a relação entre atividade 

física, estratégias de exercício e depressão em pacientes inicialmente 

deprimidos. Os resultados sugeriram que a atividade física está associada à 

redução da depressão, ajudando a resolver problemas de saúde e as situações 

stressantes do quotidiano.  

Um estudo que comparou o efeito de dois programas de exercício, 

estruturado clinicamente e atividades domésticas, em 32 mulheres deprimidas, 

na área de Boston, concluiu que ambos estavam associados à redução de 

sintomas depressivos e que o programa das atividades domésticas aumentava 

o envolvimento das mulheres na prática desportiva (Craft, Freund, Culpepper, 

& Perna, 2007). 
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Todas as formas de exercício são eficazes, mas quanto maior a duração 

do programa de exercício, maiores os efeitos antidepressivos (Weinberg & 

Gould, 2001). Marchand (2004) relata que a atividade física diminui 

significativamente a depressão em todos os grupos de idade e níveis de 

aptidão, e as maiores reduções estão associadas com o maior número e 

duração das sessões. 

O exercício físico, como antidepressivo, poderá, possivelmente, 

influenciar os sentimentos gerais de realização, de autocontrolo e competência, 

nos sintomas de libertação ou distração, pela substituição de maus hábitos por 

hábitos mais saudáveis, pela melhoria da paciência e pela consciência 

psicológica das alterações induzidas pela atividade (Dishman, 1986). Contudo, 

a influência da atividade física como fator preventivo na redução dos sintomas 

em indivíduos não depressivos mais jovens já está referenciada, enquanto em 

indivíduos mais idosos essa situação parece ser menos evidente, 

possivelmente devido a haver menos estudos com idosos saudáveis (Barbour 

& Blumenthal, 2005). 

Silva & Araújo (2000) consideram que, subjacente ao efeito 

antidepressivo do exercício, se encontram também razões neurobiológicas. 

Morgan (1985), citado por Silva & Araújo (2000), identificam a hipótese das 

monoaminas e a hipótese das endorfinas. Efetivamente, a primeira associa a 

ação benéfica do exercício na saúde mental por efeito sobre as vias de 

neurotransmissor, enquanto a segunda a atribui à secreção de opiáceos 

endógenos.  

Miranda et al. (1996) também verificaram que, em 27 idosos com média 

de idades de 70 anos, com 45 minutos de atividade física aeróbia semanais, 

diminuiu a tensão e a depressão. Algumas pesquisas indicam que a terapia de 

reabilitação em indivíduos com distúrbios psicológicos pode beneficiar com a 

atividade física, pois esta pode agir como catalisador de relacionamentos 

interpessoais e estimular a superação de novos desafios (Cheik et al., 2003).  

Para Sharkey (1998) a atividade física é um importante aliado do 

tratamento antidepressivo, devido ao seu baixo custo e sua característica 

preventiva de patologias que podem levar um indivíduo a situações de stresse 

e depressão. Os estudos que relacionam a atividade física à depressão têm 
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verificado que indivíduos que praticam atividade física de forma regular 

reduzem significativamente os sintomas depressivos. 

Os resultados descritos por Van Gool et al. (2003) constataram que o 

aparecimento da depressão está associado com o sedentarismo e com a 

diminuição nos minutos da prática da atividade física, evidenciando mais uma 

vez a importância de tal prática.  

Em pesquisa de Lampinen et al. (2000) os idosos que tinham reduzido a 

intensidade do exercício físico durante oito anos apresentaram mais sintomas 

depressivos em comparação com aqueles que tinham continuado ativos ou 

com os que tinham aumentado seus níveis de atividade física.   

Os resultados descritos por Benedetti et al. (2008) verificaram relação 

significante entre os níveis de atividade física e o estado de saúde mental, ou 

seja, a associação evidencia menor prevalência de indicadores de depressão 

para os idosos não sedentários. Estas pesquisas foram feitas com idosos onde 

o número de mulheres foi maior do que de homens (Oliveira et al., 2006), 

sendo 79,4% até 90% mulheres (Silveira & Duarte, 2004), evidenciando uma 

disparidade entre os géneros.  

Endorfina é uma substância natural produzida pelo cérebro durante e 

depois de uma atividade física que regula a emoção e a perceção da dor, 

ajudando a relaxar e gerando bem-estar e prazer. É também considerada um 

analgésico natural, reduzindo o strese e a ansiedade, aliviando as tensões e 

sendo até recomendado no tratamento de depressões leves.  São um tipo de 

opióide libertado durante o exercício. Elas estão relacionadas com maior 

tolerância à dor, ao controle do apetite, à redução da ansiedade, da raiva e da 

tensão. No exercício aeróbico, a intensidade é o principal fator que estimula as 

elevações dos níveis plasmáticos de betaendorfina. Já no exercício de 

resistência, a sua libertação varia com o protocolo, sendo que maior duração e 

maiores intervalos de repouso, entre as séries, promovem melhores resultados 

(Mcardle, et al., 2003). 

A endorfina pode ser encontrada basicamente em regiões específicas do 

sistema nervoso central (SNC), ou mesmo na circulação sanguínea 

(plasmática). Assim sendo, Thorén et al. (1990) apontam que a endorfina pode 
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ter tanto um efeito sobre áreas cerebrais responsáveis pela modulação da dor, 

do humor, depressão, ansiedade como pela inibição do sistema nervoso 

simpático (responsável pela modulação de diversos órgãos como coração e 

intestino). 

Fukukawa, Nakashima, Tsuboi, Kozakai, Doyo, Niino et al. (2004), 

examinaram a associação entre a atividade física e os sintomas depressivos 

em 1151 adultos no Japão, verificando que a atividade física exerce um efeito 

protetor no surgimento de sintomas depressivos. 

Blumenthal, Emery, Madden, George, Coleman & Riddle (1989) 

analisaram a influência da atividade física em 101 indivíduos que não 

corresponderam aos critérios estabelecidos para a depressão maior. Os 

sujeitos da amostra foram divididos em 2 grupos: o grupo ativo, sujeito a 4 

meses de prática de um programa de atividade física aeróbia, yoga e 

flexibilidade; e outro, o grupo de espera. Os resultados demonstraram que os 

sintomas depressivos no grupo ativo foram reduzidos, especialmente nos 

homens.  

 

2.3.3 Influência da Atividade Física na Função Cognitiva 

 

Durante o envelhecimento ocorre uma diminuição da capacidade 

funcional do indivíduo, decorrendo em grande parte da inatividade física e 

mental. Contudo o envelhecimento propriamente dito e o acometimento de 

doenças também contribuem para esta perda de capacidade. A associação 

entre atividade física e processos cognitivos tem sido motivo para a realização 

de vários estudos, sendo motivo de questionamento e de controvérsia 

relativamente à verdadeira atuação do exercício sobre a cognição do idoso. Na 

opinião de Eitner et al. (1997), a quantidade de neurotransmissores, aumenta 

após o exercício crónico ou agudo, o que poderá explicar os benefícios na 

cognição e na memória. Ao analisar cerca de 200 estudos, Eitner et al. (1997) 

concluíram que o efeito do exercício e da condição física no funcionamento 

cognitivo é pequeno.   
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Para Van Boxtel et al. (1997) são duas as hipóteses responsáveis por 

explicar a melhora da função cerebral pelo exercício físico. A primeira enfatiza 

que o exercício físico promove maior afluxo sanguíneo para o cérebro, 

proporcionando melhores irrigações e, consequentemente, maior 

abastecimento de oxigénio e glicose, motivo pelo qual o indivíduo executa 

melhor as funções cerebrais. A segunda hipótese refere que as atividades 

neuromusculares são responsáveis por acarretar estímulos aos centros 

cerebrais superiores, causando estimulação neurotrófica do cérebro e melhor 

funcionamento das suas atividades cerebrais. Dipietro et al. (1996) 

investigaram a associação entre atividade física e habilidade cognitiva em 1089 

idosos com idade entre 70 e 79 anos. Entre a bateria de testes cognitivos, 

estava a memória para linguagem e prática, e tarefas complexas de cognição, 

como identificar objetos, desenhar figuras geométricas apondo velas no quadro 

e lembrança de itens mostrados anteriormente. Concluíram que altos níveis de 

atividade física mostraram uma significante associação com os níveis de 

habilidade cognitiva, independentemente do género, do índice de massa 

corporal e dos relacionamentos sociais correntes. 

Williams e Lord (1997) observaram melhoras nas funções cognitivas 

com aumento do tempo de reação, na amplitude de memória, no estado de 

humor e medidas de bem-estar em um grupo de idosos (n= 94) que 

participaram de um programa de treino aeróbio com duração de 12 meses.  

Rikli & Edwards (1991) avaliaram o efeito de três anos de um programa 

de exercício na performance motora e na velocidade de processamento de 

informações, em mulheres idosas sedentárias, com idade entre 57 e 85 anos. 

As variáveis incluíram tempo de reação no processamento cognitivo, equilíbrio, 

teste de flexibilidade e força. Os resultados indicaram que houve melhoras 

significativas na performance em todas as variáveis medidas. Os resultados 

quando comparados com os pré-teste e pós-teste entre o grupo ativo e o grupo 

controle indicaram que o exercício pode ser eficaz para reverter ou diminuir os 

decréscimos na velocidade de processamento cognitivo e na performance 

motora que acontecem com a idade. A degradação da performance cognitiva 

pode ser prevenida pela prática da atividade física. Esta representa uma 
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intervenção não farmacológica importante, com implicações na redução dos 

custos de saúde e na melhoria da qualidade de vida do idoso. 

Em relação ao envelhecimento cerebral, a prática de atividade física 

regular tem sido considerada um agente neuroprotetor contra desordens 

degenerativas do sistema nervoso central. Pesquisas recentes demonstram 

que o exercício físico acarreta o aumento da circulação sanguínea cerebral, o 

que favorece a síntese de neurotrofinas que são substâncias responsáveis pela 

criação de novos neurónios (neurogénese) em diversas áreas cerebrais. As 

neurotrofinas atuam como mediadoras da eficácia sináptica (sinaptogénese), 

aumentando a conectividade entre os neurónios (Bertchtold, Cotman, 2002 & 

Mattson, 2000). 

O mecanismo sugerido na explicação da influência do exercício fisco na 

função cognitiva é pela síntese, ação e metabolismo de neurotransmissores 

indispensáveis ao aporte de substratos para essas reações (Antunes et al., 

2006). O exercício físico promove o aumento de fluxo sanguíneo ao cérebro e, 

consequentemente, de oxigénio e substratos energéticos – glicose –, 

melhorando a função cognitiva. Efetivamente, o envelhecimento é 

inversamente proporcional à eficiência de distribuição do fluxo sanguíneo ao 

cérebro (Dust-man & White, 2006).  

 Outro mecanismo possível é o de que a atividade física regular pode 

influenciar a plasticidade cerebral (Antunes et al., 2006). Literatura recente, 

baseada fundamentalmente em estudos, tem referido que a prática de 

atividade física tem influência na produção de BDNF (brain-derivedneurotrophic 

factor), e consequente melhora a atividade neural, das estruturas sinápticas, da 

plasticidade cerebral (Dustman & White, 2006), pelo aumento da capitalização 

e o número das conexões sinápticas (Antunes et al., 2006). O resultado é um 

cérebro mais eficiente, plástico e adaptativo, que se traduz por uma melhor 

aprendizagem e performance (Colcombe et al., 2004).  

 No seguimento deste mecanismo, Dishman, Berthoud, Booth, Coteman, 

Edgerton, Fleshner, Gandevia, Gomez-Pinilla, Greenwood, Hillman, Kramer, 

Levin, Moran, Russo-Neustadt, Salamone, Hoomissen, Wade, York e Zigmond 

(2006) descrevem que a atividade física regular (“crónica”) pode ter influências 
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neurogenerativas e neuroprotectoras no cérebro através da estimulação do 

crescimento e desenvolvimento de novas células.  

 A ação do exercício físico sobre a função cognitiva pode ser direta ou 

indireta. Os mecanismos que agem diretamente, aumentando a velocidade de 

processamento cognitivo, seriam os de melhoria na circulação cerebral e a 

alteração na síntese e degradação dos neurotransmissores. A par destes 

mecanismos diretos surgem outros, como a diminuição da pressão arterial, 

decréscimo dos níveis de LDL e triglicéridos no plasma sanguíneo, inibição da 

agregação plaquetária (Antunes et al., 2006), e a redução da ansiedade e 

depressão (Spirduso, 2006). Estes mecanismo parecem agir indiretamente, 

melhorando as funções cardiovasculares e, por conseguinte, tal como referido 

em vasta literatura, a função cognitiva (Antunes et al., 2006, Dustman & White, 

2006, Colcombe et al., 2004, McAuley et al., 2004, Heynet et al., 2004, 

Fratiglioni et al., 2004).  

No que se refere ao aspeto físico, Fries (1990) afirma que as pessoas 

com idade acima de 70 anos podem ter suas reservas cognitivas aumentadas 

com exercícios aeróbicos e prática orientada de desporto.  

Kramer et al. (1999) avaliaram os efeitos do exercício aeróbio (andar) e 

do treino de força (tonificação muscular), no funcionamento cognitivo de idosos. 

Após seis meses, os idosos que tinham participado em programas de exercício 

aeróbio demonstraram melhorias significativas em medidas de funcionamento 

cognitivo envolvendo alternância de tarefas, interferência de estímulos 

detratores e tempo de recção a um estímulo, quando comparadas com as do 

grupo de controlo. Os autores justificaram estes efeitos com a possibilidade do 

exercício aeróbio melhorar seletivamente as funções dependentes do córtex 

frontal, como o planeamento, a organização e a inibição de ações e a memória 

de trabalho. 

Kramer e colaboradores (2005) são de opinião de que existem dados 

que demonstram associações moderadas a fortes, entre a atividade física, a 

cognição, e a função cerebral, numa população particularmente vulnerável à 

perca da independência como a idosa. Efetivamente, Raji e colaboradores 

(2006) referem que uma função cognitiva diminuída ou fraca está associada, 
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com maior risco de incapacidade na realização de atividade diárias, quando 

comparada com os que apresentam uma função cognitiva normal ou boa.  

 Heyn et al. (2004) concluíram que o exercício físico está associado a um 

significativo aumento do desempenho cognitivo e a uma alteração positiva no 

comportamento de idosos com défice cognitivo, confirmando desta forma que a 

prática de atividade física pode ser um protetor importante contra o declínio 

cognitivo e demência em idosos. Laurin e colaboradores (2001) concluíram que 

o nível de atividade física basal (início do estudo) dos 4615 indivíduos, com 

idade superiores a 65 anos, estava associado ao menor risco de 

desenvolvimento de défice cognitivo, doença de Alzheimer, ou qualquer tipo de 

deficiência cognitiva, após um período de cinco anos.  

 Colcombe & Kramer (2004) realizaram uma meta-análise dos estudos 

desenvolvidos entre 1966 e 2001 com indivíduos com idades superiores a 65 

anos. Os autores concluíram existir uma clara relação entre o exercício aeróbio 

e a melhoria da função cognitiva. Outra conclusão pertinente foi a de que, 

apesar de serem observáveis melhorias induzidas pelo exercício em várias 

tarefas cognitivas, os efeitos mais significativos foram nas que envolviam o 

processo de controlo executivo, tais como: planificação, programação, memória 

de trabalho e coordenação. Efetivamente, o processo de controlo executivo 

declina substancialmente com o avançar da idade (por possível deterioração da 

eficácia do sistema cerebral frontal, responsável pelas funções cognitivas mais 

elevadas de compreensão e de raciocínio (Raz, 2002).    

 Os mesmos autores da meta-análise (Colcombe & Kramer, 2004) 

registaram mais conclusões interessantes, tais como: o exercício aeróbio 

combinado com exercícios de resistência e de flexibilidade apresentam efeitos 

mais positivos do que o exercício aeróbio isolado; nos estudos revistos onde a 

atividade física teve impacto na função cognitiva, as amostras eram 

constituídas por mais de 50% de indivíduos do género feminino. É crescente a 

atenção dada ao papel da atividade física para melhorar e manter a saúde e 

realçar tanto o funcionamento físico como cognitivo (Curtis etal., 2000). 

Estudos feitos em adultos idosos e ativos, sugerem que a atividade física pode 
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atenuar muitos dos declínios em vários domínios da função física (Hughes et 

al., 2001). 

 Fabre et al. (2002) compararam os efeitos do treino físico aeróbio e 

mental na função cognitiva e procuraram determinar se a associação das 

técnicas poderia demonstrar melhores resultados. Os autores estudaram 32 

idosos entre 60-76 anos que foram alocados em quatro grupos (treino aeróbio, 

mental, combinado aeróbio e mental, e controle). O treino aeróbio foi realizado 

na intensidade da frequência cardíaca referente ao limiar ventilatório 

individualizado; já o mental foi composto pelo método Israel’s (1987); o grupo 

combinado desenvolveu as atividades dos grupos aeróbio e mental e o grupo 

controle fez atividades de lazer por um período de dois meses. O programa de 

exercícios aeróbios, utilizando a intensidade individualizada no limiar 

ventilatório, e o programa de treino mental resultaram no mesmo grau de 

melhoria na função cognitiva, sugerindo que a utilização combinada dos dois 

métodos pode potencializar os resultados por causa da melhoria do coeficiente 

de memória que foi maior do que utilizando apenas uma técnica. Todavia, a 

falta de comparação dos resultados a um grupo sem qualquer tipo de atividade 

impõe barreiras no sentido de conclusões definitivas.  

 Hill et al. (1993) também relacionaram o desempenho cognitivo com a 

capacidade aeróbia, submetendo 87 idosos sedentários a um programa de 

treino aeróbio. Eles observaram efeitos positivos na memória lógica e na 

Escala Wechsler de Memória (WMS) no grupo treinado, em comparação com o 

controle que não treinou. Van Boxtel, et al. (1997) acreditam que tarefas 

cognitivas poderiam ser sensíveis à capacidade aeróbia. Assim, 132 indivíduos 

com idade entre 24 e 76 anos foram submetidos a uma sessão aguda de 

exercício submáximo em ciclo ergómetro, seguida por uma extensa bateria 

neuropsicologias, incluindo testes de inteligência, memória verbal e velocidade 

no processamento de informações, que evidenciou a existência de uma 

interacção entre os testes de velocidade de processamento cognitivo, idade e 

capacidade aeróbia. 

 Estudos de Etnier et al. (1997) diversos aspectos que tentam explicar 

relação complexa entre o exercício físico e cognição, elucidando ponderações 
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e hipóteses que podem ajudar a compreender e explicar parte destas 

disparidades. Acredita-se que a influência do exercício na cognição é 

inconsistente quando mudanças pequenas e temporárias ocorrem em 

parâmetros fisiológicos. Assim, o exercício pode ter pouco impacto na cognição 

quando for realizado de forma aguda, ao contrário do treino, que seria capaz de 

produzir ganhos de condicionamento físico e dessa forma ser usado como 

intervenção para melhorar a performance cognitiva. 

 Estudos de Binder et al. (1999) relação entre performance em testes 

psicométricos e performance física em idosos, concluíram que a velocidade do 

processamento cognitivo é um componente importante da fragilidade física, 

embora seja coerente considerar que existe um pequeno percentual de 

variância na performance em testes físicos padronizados. Os autores relataram 

que o declínio cognitivo com o avançar da idade está mais relacionado ao 

decréscimo cognitivo global. Particularmente, estariam envolvidos nesse 

processo a velocidade do processamento de informações e a habilidade de 

usar a memória de curto prazo enquanto a informação está sendo processada. 

Isso ocorreria em idosos, especialmente em virtude do envelhecimento do 

sistema nervoso central, que limitaria as respostas adaptativas que são 

necessárias ao seu funcionamento independente. A participação em um 

programa de exercício aeróbio pode ser vista como uma alternativa não 

medicamentosa importante para a melhora cognitiva em idosas bem-sucedidas 

(Antunes et al., 2001). 

 Yaffe, Barnes, Nevitt, Lui & Covinsky (2001) desenvolveram um estudo 

com uma amostra constituída por 5925 idosas ativas com idade superior a 65 

anos. O objetivo do estudo era, após um período de 6-8 anos, verificar a função 

cognitiva através da utilização do MMMS. Uma das principais conclusões foi a 

de que as idosas que tinham, no início, maiores níveis de atividade física foram 

as que demonstraram um menor declínio das funções cognitivas. 

 Baun, Jarjoura, Polen, Faur & Rutecki (2003) realizaram um estudo no 

qual pretendiam verificar se um grupo sujeito a um programa de atividade 

física, comparativamente ao grupo de atividades recreativas, teria melhorias 

funcionais. Efetivamente, a função cognitiva foi um dos aspetos avaliados 
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através da aplicação do MMMS. O grupo de exercício teve aumentos 

significativos na avaliação da função cognitiva comparativamente ao grupo de 

controlo, sujeito apenas a atividades recreativas, como pintar, entre outras. O 

grupo recreacional (ou de controlo) também teve melhorias, mas muito parcas 

comparativamente ao outro (Baunet al., 2003). 

 Heyn, Abreu e Ottenbacher (2004) desenvolveram uma meta-análise 

através da revisão de estudos realizados entre 1970 e 2003. A diferença desta 

meta-análise é que, comparativamente a outras, inclui estudos que abrangiam 

nas suas amostras indivíduos com défices cognitivos diagnosticados, ou com 

doença de Alzheimer.  

 Laks e colaboradores (2005) descrevem, nos resultados do seu estudo, 

cujo objetivo era avaliar a prevalência de comprometimento cognitivo/funcional 

em idosos acima de 60 anos, uma alta correlação entre o comprometimento 

funcional e a presença de perturbações cognitivas, independentemente do 

nível educacional dos indivíduos.  

 Dustman e White (2006) descrevem que a saúde cardiovascular está em 

paralelo com melhoras na saúde e funcionamento do Sistema Nervoso Central 

(SNC), dado que o sistema cardiovascular transporta oxigénio e glicose ao 

cérebro. Estes autores reforçam esta ideia ao aludir à utilização de 

eletroencefalogramas no reconhecimento de que, em situações de problemas 

cardiovasculares, são identificadas anomalias e declínio das habilidades 

cognitivas.  

 Idosos com melhor intensidade física desempenham tarefas cognitivas 

com mais sucesso do que idosos com pior intensidade física. (Boutcher, 2000) 

Para além do mais, esta associação prevalece em tarefas que exijam maiores 

níveis de atenção e de tempo de reação. Binder et al. (1984) aplicaram um 

programa de atividade física de baixa/média intensidade a um grupo de idosos, 

num período de tempo de 8 semanas. Os autores afirmaram não encontrar 

melhoria na velocidade psicomotora, justificando o resultado pelo facto de seu 

protocolo de atividade física não promover o treino /reforço dos membros 

superiores, assim como não apresentou uma intensidade e duração 

adequadas, de forma a permitir um incremento no desempenho. 
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 Na função cognitiva, diversos estudos têm relatado melhora e proteção 

dessas funções em pessoas fisicamente ativas (Antunes et al., 2006). 

Investigando associações entre atividade física e atenção visual, em idosos da 

comunidade, Roth et al. (2003) constataram que a preservação das habilidades 

de atenção visual, no curso da vida pode estar mais relacionada com a 

participação regular em atividades físicas. Williams e Lord (1997) verificaram 

melhoras cognitivas, aumento no tempo de reação e optimização da memória 

em um grupo de idosos que participaram de um programa de treino aeróbico. 

 Na análise dos resultados do estudo de Banhato (2009) não se verificou 

diferença entre os grupos, ou seja, o melhor desempenho cognitivo dos idosos 

ativos pode ter ocorrido por eles serem mais escolarizados e não por 

praticarem atividades físicas.  

Antunes et al. (2004) afirmam que é necessário considerar a existência 

de sintomas depressivos, pois estes contribuem de forma significativa para a 

disfuncionalidade cognitiva. Esta ideia é reforçada por Stella e colaboradores 

(2002), uma vez que estes referem que o aparecimento de transtornos 

depressivos em idosos tem sido considerado como um fctor de risco para o 

desenvolvimento posterior dum processo de demência. A morbilidade 

resultante da depressão e demência contribui para o comprometimento das 

capacidades funcionais do idoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 METODOLOGIA 

 

“Vida programada, velhice abençoada” 

       Agostinho Guiomar 
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3 METODOLOGIA  

 

Para determinar qual o impacto da prática da atividade física na melhoria 

da satisfação com a vida, depressão e função cognitiva do idoso, 

desenvolvemos um protocolo de investigação específica, que será apresentado 

neste capítulo. 

 

3.1 Desenho Experimental  

Considerando os objetivos propostos, o enfoque metodológico utilizado 

foi de uma pesquisa quase-experimental do tipo quantitativo, com delineamento 

longitudinal. 

 

 

Figura 1- Desenho experimental 
 

A amostra foi dividida em três grupos, que foram submetidos a três tipos 

de programas de atividade física diferenciados (hidroginástica, caminhada e 

prática combinada) durante um ano. Inicialmente, no 1º momento, foi aplicado 

um conjunto de testes, que foram repetidos num 2º e 3º momento, com 

intervalo de 6 meses cada. 
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A presente pesquisa foi dividida em três estudos:  

 

 1º Estudo: Efeito do tipo de programa de atividade física na satisfação 

com a vida, depressão e função cognitiva. 

 Grupo 1 - hidroginástica (n=42), duas sessões por semana, 

duração 60 minutos com intensidade baixa-moderada, média 66,5;
 Grupo  2  -  caminhada (n=63), três sessões por semana, duração 

60 minutos com intensidade de 60% de FCmax , média 68,1 e
 Grupo  3 -  prática combinada (n=27), duas sessões por semana, 

duração 60 minutos com exercícios de média intensidade, 

(combinação de hidroginástica, caminhada e ginástica), média 65,9. 

  

 2º Estudo: Efeito do nível de atividade física na satisfação com a vida, 

depressão e função cognitiva no (1º e 2º) e (2º e 3º) momentos de avaliação:  

(2º e 3º) momento de avaliação:  

 Grupo 1 - nível baixo, reflete menor nível de atividade física 

(n=43); 

 Grupo 2. nível moderado, reflete um nível intermédio de 

atividade física (n=44); e  

 Grupo 3 - nível alto, reflete o nível superior de atividade física 

(n=45). 

 (2º e 3º) momento de avaliação:  

 Grupo 1 - nível baixo, reflete menor nível de atividade física 

(n=44); 

 Grupo 2 - nível moderado, reflete um nível intermédio de 

atividade física (n=44); e  

 Grupo 3 - nível alto, reflete o nível superior de atividade física 

(n=44). 
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3º Estudo: Influência das variáveis sóciodemográficas e da atividade 

física na satisfação com a vida, depressão e função cognitiva, no terceiro 

momento de avaliação.  

O capítulo da metodologia está organizado em seis subcapítulos: O 

primeiro inicia com o desenho experimental; o segundo subcapítulo apresenta 

a caracterização da amostra; no terceiro, definem-se as variáveis; no quarto 

subcapítulo, descrevem-se os instrumentos e expõem-se os procedimentos 

utilizados durante a recolha de dados; no quinto, apresentam-se algumas 

limitações do estudo; e no sexto, refere-se o tratamento estatístico efetuado.  

  

3.2 Amostra 

Foi utilizada uma amostra de conveniência, inicialmente constituída por 

150 indivíduos, sendo concluído o estudo com 132 idosos (97 mulheres e 35 

homens), com idades compreendidas entre os 65 e os 76 anos, residentes no 

concelho de Vila Real, Portugal.

 

3.2.1 Critérios de seleção da amostra 

A fim de selecionar os voluntários que participaram neste estudo, 

definimos como critérios de inclusão:   

(i) serem fisicamente ativos, praticantes regularmente de hidroginástica, 

caminhada ou prática combinada (combinação de hidroginástica, caminhada e 

ginástica);  

(ii)  terem idade igual ou superior a 65 anos;   

(iii) assinarem termo de consentimento e voluntariedade para a 

participação no estudo; e 

(iv) não haver contraindicação médica para a prática de atividade física. 
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3.2.2 Caraterização da amostra 

Os dados relativos à caraterização geral da amostra podem ser consultados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caraterização geral da amostra 

  Frequência % 

Sexo Feminino 97 73,5% 

 Masculino 35 26,5% 

Estado Civil Solteiro (a) 8 6,1% 

 Casado (a) 103 78% 

 Viúvo (a) 21 15,9% 

Profissão Nível Superior 1 0,8% 

 Nível Médio 26 19,7% 

 Nível Médio inferior 92 69,7% 

 Nível inferior 13 9,8% 

Escolaridade Analfabeto 8 6,1% 

 Ensino Básico 89 67,4% 

 Ensino secundário 35 26,5% 

Anos de Pratica Actividade Física. 1-2 anos  19 14,4% 

 3-4 anos 54 40,9% 

 4-5 anos 25 18,9% 

 >5 anos 34 25,8% 

Com quem Vive Só 25 18,9% 

 Família 104 78,8% 

 Parentes 3 2,3% 
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Após análise da tabela 1, constatamos que 78,0% (n=103) da amostra 

apresenta um estado civil de casado e, no que diz respeito à profissão que os 

indivíduos exerciam antes da reforma, atendendo à Classificação Nacional de 

Profissões do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal, a 

maioria da amostra pertence ao nível médio inferior 69,7% (n=92) – 

(metalúrgicos, motoristas, eletricistas, operários, empregados industriais, 

empregados de hotelaria, auxiliares de educação, empregados de limpeza). 

Quanto à escolaridade 67,4% (n=89) da amostra possui o ensino básico, e na 

sua maioria 40,9% (n=54) apresentam prática de atividade física entre 1 a 3 

anos, e 78,8% (n=104) vive com familiares (cônjuges ou descendentes diretos). 

 

3.3 Variáveis 

Definimos como variáveis dependentes deste estudo: a satisfação com a 

vida, a depressão, que engloba: (autodepreciação, cognição/afeto e somática) 

e a função cognitiva, que se divide em: (orientação, retenção, atenção-cálculo, 

evocação, linguagem e habilidade construtiva).  

E como variáveis independentes:  

(i) variáveis sociodemográficas: idade, estado civil, sexo, profissão, 

escolaridade, anos de prática de AF e com quem vive;  

(ii) variáveis de atividade física: tipo de programa (hidroginástica, 

caminhada e prática combinada); IPAQ nível de atividade física (nível baixo, 

médio e alto).

  

3.4 Instrumentos e Procedimentos 

Atendendo às variáveis definidas e para responder aos objetivos 

estabelecidos, recorremos a sete instrumentos de avaliação, conforme consta 

na tabela 2.  
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Tabela 2 – Variáveis e respetivos instrumentos 

 

Variáveis Instrumentos 

- Sociodemográficas: idade, sexo, estado civil 

profissão, escolaridade, anos de prática e 

com quem vive 

-Questionário 

Demográfico 

- Antropométricas: - peso/estatura, IMC - Estadiómetro com 

balança digital Seca 

220 

                                - perímetro abdominal - Fita antropométrica 

- Atividade Física:   

                                - tipo de programa de A. F. 

 

 -Questionário 

Demográfico  

                               - nível de atividade física   

                               - nº de passos 

                            

 - IPAQ versão curta 

- Pedómetro NL 2000 

- Psicológicas e Cognitivas 

- Satisfação com a vida 

 

 -Escala da Satisfação 

com a Vida (ESV) 

- Depressão  -Inventário de 

Depressão de Beck 

(IDB) 

- Função Cognitiva - Mini-Mental State 

Examination (MMSE) 
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3.4.1 Variáveis Sociodemográficas 
 

Para avaliação das variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado 

civil, profissão, escolaridade, anos de prática e com quem vive) aplicamos um 

questionário, elaborado com base em estudos realizados anteriormente e 

preenchido pelo investigador responsável no caso de os indivíduos terem 

dificuldades na leitura e na escrita. 

Para maior objetividade, a variável ‘profissão’ foi avaliada com base na 

Classificação Nacional de Profissões do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Portugal, e posteriormente agrupada em quatro níveis: nível 

inferior (pequenos agricultores rurais, caseiros, domésticos e outros), nível 

médio inferior (metalúrgicos, motoristas, eletricistas, operários, empregados 

industriais, empregados de hoteleira, auxiliares de educação, empregados de 

limpeza), nível médio (comerciantes, funcionários públicos, médios 

contabilistas, empregados de escritório, empreiteiros de construção civil, 

proprietários de restaurantes, agentes das forças militaristas) e nível superior 

(profissões liberais, professores, industriais e empregados bancários). 

 A variável ‘escolaridade’ foi diferenciada por níveis de ensino: ensino 

superior, secundário, básico e analfabetos. 

A variável ‘anos de prática de atividade física’ foi expressa em quatro 

categorias (1 ano, 1 a 3 anos, 3 a 5 anos e mais de 5 anos). 

O ‘estado civil’ (solteiro, casado e viúvo) foi também referenciado, sendo 

que os divorciados foram agrupados aos solteiros e a união de facto 

considerada “casado”. 

Para investigar ‘com quem os idosos habitam’ (sozinhos, família ou 

parentes), consideramos como família o cônjuge e descendentes diretos e 

como parentes todos os restantes membros de família com quem se 

estabelecem graus de parentesco. 
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3.4.2 Variáveis Antropométricas 
 

A recolha dos valores do peso e estatura foi efetuada com os indivíduos 

descalços e em fato de banho, em posição ortostática (indivíduo ereto de 

calcanhares juntos e afastamento de cerca de 30º nas suas porções distais, 

membros superiores lateralmente pendentes, mãos e dedos em extensão 

apoiadas nas coxas, na zona lateral, cabeça e olhos dirigidos para a frente), 

através de um estadiómetro acoplado a uma balança digital Seca 220, com 

aproximação aos 100 gramas.  

Posteriormente, calculamos o Índice de Massa Corporal (IMC) de acordo 

com a fórmula: IMC =Peso/Altura² (Kg/m²) e a prevalência de obesidade foi 

estimada de acordo com os pontos de corte do IMC para idosos, segundo 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Abaixo de 21.9 - baixo peso; 22.0 e 

27.0 - peso ideal (normal); 27.1 e 32.0 - excesso de peso; 32.1 e 37.0 – 

obesidade, primeiro grau; 37,1 e 41,9 - obesidade, segundo grau; e acima de 

42 - obesidade mórbida. 

O perímetro abdominal’ foi medido com os indivíduos na mesma 

posição, recorrendo a uma fita antropométrica. O ponto anatómico de 

referência foi a cicatriz umbilical, colocando-se a fita num plano horizontal 

(Marins & Giannichi, 2003). Com os indivíduos de pé e com membros inferiores 

juntos foi marcado o ponto mais elevado das cristas ilíacas (estratégia de 

palpação ou flexão lateral do tronco) e 1cm acima da cicatriz umbilical, com a 

recolha e avaliação efetuadas no final da expiração.  

 

3.4.3 Variáveis de Atividade Física  

3.4.3.1 IPAQ 
 

 Para avaliar o nível de atividade física recorremos ao questionário 

internacional de atividade física, Internacional Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) versão curta, proposto pelo grupo Internacional de Consenso em 

medidas da atividade física, sob a chancela da Organização Mundial da Saúde 
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(1998), com representantes de 25 países, com versão em Português validada 

por Matsudo et al. (2001). Trata-se de um instrumento desenvolvido com a 

finalidade de estimar o nível de atividade física habitual de populações de 

diferentes países e contextos socioculturais. A versão curta do IPAQ é 

constituída por questões relativas ao tipo de atividades desenvolvidas nos 

quatro domínios específicos: lazer, trabalho, transporte e doméstico. As 

questões específicas do tipo de atividade física recaem sobre a caminhada e a 

atividade física de intensidade moderada e vigorosa. 

Para o cálculo de cada atividade foram utilizadas as seguintes 

expressões: 

 Caminhada MET-minutos/semana = 3,3 * minutos de caminhada * dias 

de caminhada; 

 Atividade moderada MET-minutos/semana = 4 * minutos de atividade 

moderada * dias de atividade moderada; 

 Atividade vigorosa MET-minutos/semana = 8 * minutos de atividade 

vigorosa * dias de atividade vigorosa; 

 Total de atividade física MET-minutos/semana = soma caminhada+ 

atividade moderada+ atividade vigorosa. 

Posteriormente, após a obtenção dos resultados, a amostra foi dividida 

em três níveis de categorias de acordo com os seguintes critérios: 

Categoria 1 – Nível Baixo 

Reflete o menor nível de atividade física e é constituído pelos indivíduos 

que não cumprem os critérios para as categorias 2 ou 3, sendo então 

considerados como tendo um "baixo" nível de atividade física. 

 Categoria 2 – Nível Moderado 

Reflete um nível intermédio de atividade física e dele fazem parte os 

indivíduos que cumprem com um dos seguintes critérios:  

a) 3 ou mais dias de atividade de intensidade vigorosa de pelo menos 20 

minutos por dia; ou 
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b) 5 ou mais dias de atividade de intensidade moderada e / ou 

caminhada de pelo menos 30 minutos por dia; ou 

 c) 5 ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, de atividade 

de intensidade moderada ou vigorosa, atingindo um total mínimo de atividade 

física de pelo menos 600  MET-minutos/semana. 

 

Categoria 3 – Nível Alto 

Reflete o nível superior de atividade física e são classificados com o 

"nível alto" os indivíduos que se enquadram num dos seguintes critérios:  

a) Atividade de intensidade vigorosa em pelo menos 3 dias, e atingir um 

total mínimo atividade física de 1500 MET-minutos/semana; ou  

b) 7 ou mais dias de qualquer combinação de caminhada, de atividade 

de intensidade moderada ou vigorosa, atingindo um total mínimo de atividade 

física de pelo menos 3000  MET-minutos/semana. 

 

3.4.3.2 Pedómetro 
 

O pedómetro NewLifestyles modelo NL – 2000 é considerado um 

instrumento satisfatório na investigação, para avaliar a atividade física através 

do registro do número de passos. As principais vantagens associadas à sua 

utilização nos estudos em epidemiologia da atividade física residem no facto de 

conseguir providenciar uma medida objetiva da atividade física, para além de 

ser extremamente fácil de usar, não ser reativo, ser utilizável e de ser um 

aparelho de baixo custo.  

A contagem dos passos era iniciada ao acordar, com o idoso a colocar o 

aparelho à cintura e terminava ao deitar quando este era retirado. O registo era 

apenas interrompido quando o indivíduo tomava banho e mudava de roupa. Foi 

aplicado somente a 84 indivíduos, no 3º momento de avaliação, durante três 

dias consecutivos. O pedómetro era entregue ao idoso na sexta-feira e 

recolhido na segunda-feira. Os dados apresentados são a média de três dias. 
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Tabela 3- Nível de atividade física de acordo com o número de passos por dia (Tudor 2004). 

 

Passos/dia Nível de atividade física 

<5000 Indivíduo sedentário 

5000-7499 Indivíduo com atividade reduzida 

7500-9999 Indivíduo com alguma atividade 

10 000-12 499 Indivíduo suficientemente ativo 

≥ 12 500 Indivíduo muito ativo 

 

 

3.4.4 Variáveis Psicológicas e Cognitivas 

3.4.4.1 Escala da Satisfação com a Vida 
 

A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction with Life Scale, SWLS) 

avalia o grau de satisfação da pessoa com a sua vida, sendo uma das 

componentes do bem-estar subjetivo. Esta escala foi desenvolvida por Diener 

et al. (1985) e revista por Pavot e Diener (1993), tendo sido traduzido e 

adaptado para a população portuguesa por Neto, Barros e Barros (1990). 

A SWLS é constituída por cinco itens e avalia numa escala de Likert de 7 

pontos, entre “discordo completamente” e “concordo completamente”. O total 

da escala resulta da soma do item, variando entre 5 e 35. 

No que concerne a precisão por alpha de Cronbach de Neto et al. (1990) 

foi verificado um valor de 0,78; no presente estudo verificou-se um alpha de 

0,80, o que significa uma boa consistência interna. 

3.4.4.2 Inventário de Depressão de Beck  
 

Foi utilizado o Inventário de Depressão de Beck (Beck Depressive 

Inventory, BDI) para avaliar a depressão e o sintoma depressivo. Este 
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inventário foi desenvolvido por Beck et al. (1961) e traduzido e validado para 

português por Pinto e Vasconcelos-Raposo (no prelo),  

O BDI é constituído por 21 itens, tendo cada item quatro frases 

ordenadas por gravidade de sistema depressivo, com uma cotação entre 0 e 3. 

Pinto e Vasconcelos-Raposo (no prelo) sugerem que este inventário possui 3 

fatores: autodepreciação (itens 1, 4, 12, 13 e 14), cognição/afeto (3, 5, 6, 7, 15 

e 17) e somático (16,18, 19 e 21). O valor total do fator resulta da soma dos 

itens respetivos. Neste estudo os valores de alfa de Cronbach foram de 0,49 

para autodepreciação, 0,71 cognição/afecto, 0,62 para o somático e 0,83 para 

o total da depressão. Estes valores são aceitáveis e semelhantes aos obtidos 

por Pinto e Vasconcelos-Raposo (2006), exceto para autodepreciação. No 

entanto verificou-se que, o valor de alpha aumentou para valores considerados 

‘aceitável’ (>.70). 

Vaz Serra e Abreu (1973) propõem o ponto de corte 12 para a 

identificação da depressão: 

0 a 12 ausência de depressão; 12 a 18 depressão leve; de 18 a 24 depressão 

média; acima de 24 depressão grave. 

 

3.4.4.3 Função Cognitiva  
 

O teste de avaliação da função cognitiva Mini-Mental State Examination 

(MMSE), foi desenvolvido por Folstein e colaboradores (1975) e adaptado para 

a população portuguesa por Guerreiro e colaboradores (1994). Este teste 

permite, através uma aplicação rápida (dez minutos, sensivelmente), a 

avaliação do perfil cognitivo da população idosa  

Este teste envolve duas categorias de respostas, as verbais e as não-

verbais. Os subtestes verbais medem, em particular, a orientação espácio-

temporal, a memória imediata, a evocação, a atenção, o cálculo e a linguagem. 

Os subtestes não-verbais medem a coordenação perceptivo-motora e a 

compreensão de instruções.  
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 O MMSE é constituído por 30 questões e a pontuação é realizada da 

seguinte forma: 30 a 26 pontos – função cognitiva preservada; 26 a 24 pontos – 

alteração não sugestiva de défice; e menos de 23 pontos – alteração sugestiva 

de défice cognitivo.  

Neste estudo, foram utilizados os pontos corte apresentados na tabela 5, 

validados por Guerreiro et al. (2003) para a população portuguesa. 

 

Tabela 4- Ponto de corte para serem classificados com deficit de cognição 

 

Analfabeto <15; 

1 a 11 anos de escolaridade  < 22; 

Com escolaridade superior a 11 anos. < 27 

 

 

O coeficiente de consistência interna foi calculado utilizando o valor do 

alpha de Cronbach, para a escala da função cognitiva, foi de 0,74. 

 

3.5 Limitação do Estudo 
 

No que concerne às limitações deste estudo, podemos referir o reduzido 

número de indivíduos do sexo masculino existentes nos programas de 

atividade física e a reduzida funcionalidade e incapacidade dos idosos para o 

preenchimento dos questionários.  
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3.6 Tratamento Estatístico 
 

Para o tratamento estatístico dos dados utilizamos a versão 16.0 do 

programa Statiscal Package for the Social Science (SPSS). 

Através das análises dos valores de assimetria e achatamento 

verificamos a normalidade da distribuição dos dados. 

Para determinar o efeito do tipo do programa e do nível atividade física 

nas variáveis dependentes, nos três momentos de avaliação, utilizamos a 

MANOVA de medidas repetidas. 

A fim de verificar a influência das variáveis sociodemográficas e de 

atividade física nas variáveis dependentes, aplicamos o modelo de regressão 

linear múltipla, tendo sido integradas neste, apenas as variáveis que 

apresentam correlação de Pearson significativa. 

O nível de significância definido para todos os testes foi de 5% ( p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

“ A juventude é um disparate, 

 a idade adulta uma batalha,  

a velhice uma saudade” 

               Disraeli 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A metodologia escolhida permitiu recolher um conjunto de dados que 

foram sujeitos a um tratamento estatístico, de acordo com os objetivos do 

estudo e as características das variáveis em análise, cujos resultados são 

apresentados neste capítulo. 

De acordo com os objetivos definidos para este estudo, o capítulo 

destinado a apresentação dos resultados foi organizado em quatro 

subcapítulos:  

- Nível inicial - Análise descritiva do primeiro momento de avaliação; 

- Primeiro estudo - Efeito do tipo de programa de atividade física na 

satisfação com a vida, depressão e função cognitiva nos três momentos de 

avaliação; 

- Segundo estudo - Efeito do nível da atividade física na satisfação com a 

vida, depressão e função cognitiva nos três momentos de avaliação; 

- Terceiro estudo - Influência das variáveis sociodemográficas e de 

atividade física na satisfação com a vida, depressão e função cognitiva no 

terceiro momento de avaliação. 
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4.1 Análise descritiva do 1º momento de avaliação 

Na tabela 5 são apresentados: a estatística descritiva para a amostra 

total do 1º momento da avaliação (valor mínimo, máximo, média e desvio- 

padrão), os valores da assimetria (skewness) e achatamento (kurtosis), bem 

como a consistência interna das escalas utilizadas. 

Tabela 5- Análise descritiva para a amostra total do 1º momento de avaliação 

 

 Mínimo Máximo M±DP Skewness Kurtosis α de  Cronbach 

Peso (kg) 45,00 103,00 70,99±11,41 0,52 0,26 - 

Estatura (cm) 1,43 1,84 1,59±0,08 0,80 -0,25 - 

IMC (m/kg2) 21,63 38,77 28,05±3,74 0,53 0,02 - 

Perímetro Abdominal (cm) 63,00 121,00 95,87±11,64 -0,74 0,08  

IPAQ (mets) 378,00 6186,00 2116,41±1085,26 1,21 1,96 - 

Pedómetro (nº passos) 10,521,00 22,749,00 15,692±2515,12 0,38 0,21 - 

Satisfação com a vida 9,00 35,00 24,78±5,68 -0,79 0,08 0,79 

Depressão        

Auto depreciação 0,00 12,00 2,70±2,31 1,49 2,75 0,49 

Cognição/afeto 0,00 17,00 4,50±3,47 1,91 1,54 0,71 

Somático 0,00 11,00 4,23±2,49 0,27 -0,48 0,62 

Total  2,00 36,00 13,02±7,32 0,65 0,03 0,83 

Função cognitiva       

Orientação 5,00 10,00 9,00±1,21 -1,16 0,83 - 

Retenção 1,00 3,00 2,74±0,56 -2,10 3,35 - 

Atenção/cálculo 0,00 5,00 3,50±1,43 -0,98 0,22 - 

Evocação 0,00 3,00 1,95±0,82 0,82 -0,14 - 

Linguagem total 4,00 8,00 6,91±1,10 -1,07 0,65 - 

Habilidade construtiva. 0,00 1,00 0,73±0,44 -1,08 -0,85 - 

Total  10,00 30,00 24,80±4,26 -1,33 1,64 0,74 

 

Da análise da tabela 5, pode-se constatar que os idosos da amostra 

apresentam um IMC médio de 28,05 (±3,74) e um perímetro abdominal de 

95,87 (±11,64). O valor relativo ao nível de atividade física, determinado pelo 

IPAQ, apresenta a média de 2116,41 (±1085,26) mets e o pedómetro, uma 
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média de 15692 (±2515,12). Em relação à satisfação com a vida, os idosos 

apresentaram valores médios de 24,78 (±5,68). Relativamente aos totais da 

depressão, os valores médios são de 13,02 (±7,32). No que diz respeito à 

função cognitiva total, apresentam um valor médio de 24,80 (±4,26). 

 Tendo em conta os valores de corte sugeridos para cada uma das 

variáveis, o IMC, o nível da atividade física, a depressão e a função cognitiva, 

foram categorizadas, tal como se pode observar na tabela 6. 

 

 Tabela 6- Frequências e percentagens para a obesidade, nível de atividade física, depressão e função 

cognitiva. 

 

Variáveis  Frequência % 

Obesidade Baixo peso - - 

 Peso Normal 29 22,0% 

 Excesso Peso 71 53,8% 

  Obesidade 1º grau 32 24,4% 

Nível da Atividade Física  Categoria 1- Nível Baixo 5 3,8% 

 Categoria 2- Nível Moderado 127 96,2% 

 Categoria 3- Nível Alto - - 

Depressão Com Depressão 72 54,5% 

 Ausência Depressão 60 45,5% 

Função Cognitiva Défice de Cognição 27 20,5% 

 Sem Défice de Cognição 105 79,5% 

 

Da análise da tabela 6 pode-se referir que 78,2% dos indivíduos da 

amostra apresentam excesso de peso e de obesidade.  
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Os valores relativos ao nível de atividade física quotidiana determinados 

pelo IPAQ, quase a totalidade da amostra 96,2%, apresentam um nível de 

atividade física moderada. 

Relativamente a depressão metade 54,5% apontam com depressão e 

45,5% com ausência de depressão. 

No que diz respeito a função cognitiva, 79,5% da amostra não apresenta 

défice de cognição. 

 

4.2- Primeiro estudo: Efeito do tipo de programa de atividade 
física 

 

Para verificar o efeito do tipo programa de atividade física nos três 

momentos de avaliação, os idosos foram divididos em três grupos: grupo 1: 

hidroginástica (G1, n=42), grupo 2: caminhada (G2, n=63) e grupo 3: prática 

combinada (G3, n=27). Na tabela 7 apresentam-se os resultados relativos a 

esta comparação, segundo as variáveis independentes em estudo. 
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 Tabela 7- Efeito do tipo de programa de atividade física nos três momentos de avaliação 

 

  

 Grupo-1 Hidroginástica (n=42) Grupo-2 Caminhada (n=63) Grupo-3 Prática combinada (n=27)   

 M±DP M±DP (M±DP) F P 

 1º Momento 2º Momento 3º Momento 1º Momento 2º Momento 3º Momento 1º Momento 2º Momento 3º Momento   

Total Satisfação com Vida  24,24±6,66 23,65±5,70 23,17±5,37 24,46±5,59 24,08±5,04 23,49±5,61 26,37±3,85 25,15±4,28 25,78±3,12 0,43 0,79 

Depressão           

- Autodepreciação 2,43±2,45 2,05±1,79 2,67±2,34 2,95±2,31 2,37±1,90 2,86±2,44 2,56±2,12 2,00±1,54 2,15±1,59 0,49 0,74 

- Cognição/Afeto 4,62±3,80 5,24±4,75 6,00±4,47 4,67±3,26 5,35±3,59 5,49±4,01 3,93±3,50 4,37±3,92 5,19±3,59 0,31 0,87 

- Somático 4,05±2,62 4,05±2,61 4,55±2,40 4,18±2,41 4,18±2,40 4,37±2,62 4,63±2,54 4,62±2,54 4,91±2,07 0,21 0,82 

Total depressão 12,62±7,85 14,70±9,59 16,15±9,31 13,49±6,70 15,27±8,01 15,62±8,53 12,56±8,06 14,48±8,95 15,33±7,75 0,27 0,90 

Função Cognitiva           

- Orientação 8,81±1,35 8,67±1,44 8,60±1,29 8,97±1,24 9,14±1,02 9,04±1,05 9,37±0,89 9,07±0,99 8,93±1,04 1,39 0,24 

- Retenção 2,64±0,66 2,60±0,54 2,55±0,67 2,76±0,56 2,62±0,61 2,60±0,61 2,85±0,36 2,71±0,55 2,75±0,45 0,24 0,92 

- Atenção-cálculo 3,43±1,64 3,55±1,28 3,20±1,54 3,60±1,29 3,66±1,24 3,53±1,37 3,41±1,45 3,33±1,25 3,15±1,32 0,31 0,87 

- Evocação 1,86±,87 1,77±0,80 1,81±0,74 1,94±0,82 2,02±0,80 1,89±0,83 2,15±0,72 1,86±0,87 1,75±0,76 1,70 0,15 

- Total Linguagem  6,71±1,27 6,93±1,14 6,91±1,15 6,93±1,07 7,27±1,00 7,15±0,99 7,18±0,84 7,26±0,76 7,30±0,78 0,40 0,81 

- Habilidade Construtiva 0,67±0,48 0,74±0,45 0,74±0,45 0,75±0,44 0,76±0,43 0,73±0,45 0,82±0,40 0,78±0,43 0,89±0,33 0,70 0,60 

Total Função Cognitiva  24,03±5,28 24,38±4,50 23,81±4,77 24,97±3,79 25,46±3,68 24,91±3,58 25,60±3,40 24,96±3,19 24,78±2,68 0,92 0,45 
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Da análise da tabela 7, os resultados da MANOVA com medidas 

repetidas, cruzando os três momentos de avaliação com os três programas de 

atividade física (3x3), os resultados não mostraram diferenças estatisticamente 

significativas em nenhuma das variáveis, significando que não se verificou 

qualquer efeito desses diferentes tipos de programa de atividade física nas 

variáveis dependentes. Pode-se referir que no nível da satisfação com a vida 

apresenta valores menores no terceiro momento de avaliação na hidroginástica 

e caminhada, enquanto na prática combinada o valor mais baixo é no segundo 

momento de avaliação. Verifica-se, no total da depressão, que os valores são 

superiores no terceiro momento de avaliação, nos três programas de treino. 

Relativamente à função cognitiva total, verifica-se uma redução dos valores nos 

três programas de atividade física no terceiro momento de avaliação. 

Não houve efeito do tipo de programa nas variáveis psicológicas e 

cognitivas.  

 

4.3- Segundo estudo: Efeito do nível de atividade física. 
 

4.3.1- 1º e 2º momento de avaliação   
 

Dado que todos os elementos da amostra são moderadamente ativos, a 

amostra foi dividida em três grupos com diferentes níveis de atividade física, 

utilizando os tercis (33%), grupo 1: nível baixo (G1, n=43), grupo 2: nível 

moderado (G2, n=44) e grupo 3: nível alto (G3, n=45). Na tabela 8 apresentam-

se os resultados relativos a esta comparação. 
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Tabela 8- Segundo estudo- Comparação dos grupos em função do nível de atividade física no 1º e 2º momento de avaliação 

 

 Grupo1- Nível baixo 

 (n=43) 

Grupo2- Nível moderado  

(n=44) 

Grupo 3- Nível alto 

 (n=45) 

  

 M±DP M±DP M±DP   

 1º Momento 2º Momento 1º Momento 2º Momento 1º Momento  2º Momento  f P 

         

Total Satisfação com a Vida  24,58±5,27 23,58±5,31 24,25±6,38 24,35±5,35 25,49±5,38 24,53±4,72 0,79 0,53 

Depressão         

- Autodepreciação 3,96±2,88 2,44±2,07 3,02±2,30 2,48±1,81 1,73±1,16 1,67±1,37 1,52 0,20 

- Cognição/afeto 4,91±3,86 6,70±4,77 4,61±3,23 5,30±3,52 4,00±3,32 3,42±3,07 2,48 0,04* 

- Somático 4,79±2,62 4,99±2,22 4,83±2,34 4,77±2,44 3,21±2,01 3,16±2,08 0,45 0,64 

Total Depressão 13,65±8,08 17,93±9,70 14,23±7,05 16,45±8,02 11,24±6,60 10,56±6,36 3,04 0,02* 

Função Cognitiva        

- Orientação 8,63±1,43 8,72±1,39 9,11±1,02 8,98±1,11 9,24±1,11 9,22±0,97 0,51 0,73 

- Retenção   2,60±0,73 2,56±0,63 2,82±0,45 2,66±0,63 2,80±0,46 2,67±0,52 1,32 0,26 

- Atenção-calculo 3,14±1,57 3,33±1,44 3,55±1,30 3,55±0,99 3,82±1,37 3,78±1,24 0,43 0,79 

- Evocação 1,81±0,88 1,72±0,77 1,89±0,78 1,89±0,84 2,16±0,77 2,09±0,84 0,35 0,85 

- Total Linguagem  6,81±1,30 7,02±0,96 6,77±0,96 7,18±1,04 7,13±1,01 7,27±1,03 0,35 0,15 

- Habilidade Construtiva 0,63±0,49 0,72±0,45 0,73±0,45 0,75±0,44 0,84±0,37 0,80±0,40 0,78 0,54 

Total Função Cognitiva 23,67±5,14 24,16±4,28 24,93±3,72 24,96±3,45 25,74±3,61 25,89±3,72 0,23 0,92 
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Pela observação da tabela 8, a interação dos dois momentos de avaliação (1º 

e 2º), com os três níveis da atividade física, revela a existência de diferenças 

significativas na depressão: cognição/afeto (F=2,48; p=0,04) e total da depressão 

(F=3,04; p=0,02); o nível de atividade física da depressão diminui ao fim de seis 

meses, no nível alto; o mesmo se verifica na variável cognição/afeto. Nos níveis 

baixo e moderado, o total da depressão aumentou. 

Pode-se referir que na satisfação com a vida os resultados do teste de 

medidas repetidas, cruzando os dois momentos (1º e 2º), não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas. No entanto, é de realçar que no grupo 1- (nível baixo) 

e grupo 3- (nível alto) apresentam valores menores, no segundo momento de 

avaliação. No grupo 2- (nível moderado), os valores menores foram apresentados no 

primeiro momento de avaliação. 

Relativamente à função cognitiva total, os resultados do teste de medidas 

repetidas, cruzando os dois momentos (1º com 2º) com níveis de atividade física não 

mostraram diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados que 

registarem um ligeiro aumento nos scores do 1º para o 2º momento, em todos os 

grupos de níveis de atividade física, não evidenciam qualquer efeito do nível de 

atividade física na função cognitiva total.  

 

4.3.2 -  2º e 3º momento de avaliação. 
     

Em função do nível de atividade física, utilizando os tercis (33%), com o 

segundo e terceiro momento de avaliação, os idosos foram divididos em três grupos: 

grupo 1: nível baixo (G1, n=44), grupo 2: nível moderado (G2, n=44) e grupo 3: nível 

alto (G3, n=44). Na tabela 9 apresentam-se os resultados relativos a esta 

comparação. 
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 Tabela 9- Segundo estudo - Comparação dos grupos em função do nível de atividade física no 2º e 3º momento de avaliação (IPAQ). 

                                                                                                                                                  

 Grupo 1- Nível baixo (n=44) Grupo 2- Nível moderado (n=44) Grupo 3- Nível alto (n=44)   

 M±DP M±DP M±DP F P 

 2º Momento 3º Momento 2º Momento 3º Momento 2º Momento 3º Momento 
 

         

Total Satisfação com a Vida  21,14±6,11 22,75±6,11 25,82±4,13 24,20±5,24 24,52±4,23 24,61±3,85 2,10 0,08 

Depressão         

- Autodepreciação 2,70±1,94 3,02±2,33 1,84±1,46 2,36±2,06 2,02±1,87 2,57±2,39 0,99 0,42 

- Cognição/Afeto 6,36±4,98 7,14±4,80 4,64±3,26 4,75±3,14 4,34±3,44 4,89±3,70 0,27 0,90 

- Somático 5,11±2,55 5,34±2,54 3,77±2,25 4,36±2,27 3,80±2,47 3,91±2,33 0,47 0,63 

Total Depressão 18,27±10,27 18,66±9,38 13,61±7,22 14,43±7,15 12,89±7,34 14,09±8,47 0,15 0,96 

Função Cognitiva        

- Orientação 8,84±1,45 8,61±1,38 8,89±1,08 9,02±0,93 9,20±0,93 8,98±1,02 1,80 0,13 

- Retenção 2,45±0,63 2,50±0,73 2,61±0,62 2,59±0,58 2,82±0,39 3,95±1,01 2,33 0,05* 

- Atenção/Calculo 3,27±1,44 2,82±1,70 3,64±1,08 3,25±1,22 3,75±1,16 3,95±1,01 2,65 0,03* 

- Evocação 1,50±0,79 1,70±0,79 2,02±0,73 1,84±0,78 2,18±0,76 1,95±0,78 2,56 0.04* 

- Total Linguagem  6,90±1,12 6,89±1,20 7,07±1,13 7,02±0,99 7,50±0,63 7,39±0,72 0,38 0,82 

- Habilidade Construtiva  0,73±0,45 0,59±0,50 0,70±0,46 0,84±0,37 0,84±0,37 0,86±0,35 3,82 0,00* 

Total Função Cognitiva 23,66±4,73 23,11±4,88 24,90±3,36 24,59±3,11 26,48±2,79 25,89±2,78 0,47 0,76 
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Pela observação da tabela 9, a interação dos dois momentos de 

avaliação (2º e 3º), com os três níveis da atividade física: grupo 1- nível baixo, 

grupo 2- nível moderado e grupo 3- nível alto, revela a existência de diferenças 

significativas na função cognitiva: retenção (F=2,33; p=0,05), atenção e cálculo 

(F=2,65; p=0,03) evocação (F=2,56; p=0,04) e habilidade construtiva (F=3,82; 

p=0,00). No que diz respeito a função cognitiva, o programa de intervenção 

apenas demostrou melhoria, após um ano, especificamente na retenção e 

atenção, e cálculo no nível alto. 

Pode-se referir que na satisfação com a vida os resultados do teste de 

medidas repetidas, cruzando os dois momentos (2º e 3º), não mostraram 

diferenças estatisticamente significativas. No entanto, é de realçar que no 

grupo 1- nível baixo e grupo 3- nível alto apresentam valores menores no 

segundo momento de avaliação, no grupo 2- nível moderado apresentam 

valores menores no terceiro momento de avaliação.  

Relativamente à depressão não foram verificadas diferenças 

significativas, apresentando valores elevados no terceiro momento de 

avaliação, nos três grupos. 
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4.4- Terceiro estudo: Influência das variáveis sociodemográficas e de 
atividade física na satisfação com a vida, depressão e função cognitiva  
 

Na tabela 10, apresentam-se os coeficientes de correlação entre a 

satisfação com a vida, a depressão e a função cognitiva com as variáveis 

sociodemográficas e de atividade física.  

Tabela 10- Correlação entre satisfação com a vida, depressão e função cognitiva com as variáveis 

independentes   

 

 Satisfação Vida  Depressão  Função Cognitiva 

 R P  R P  R P 

Sexo - -  - -  0,25 0,00* 

Idade - -  0,21 0,02*  -0,32 0,00* 

Estado civil - -  - -  -0,20 0,02* 

Profissão - -  -0,21 0,01*  0,33 0,00* 

Escolaridade 0,18 0,04*  -0,24 0,01*  0,41 0,00* 

IPAQ total - -  -0,28 0,00*  0,25 0,00* 

IPAQ caminhada - -  - -  0,27 0,00* 

IPAQ moderada - -  -0,24 0,00*  0,17 0,05* 

IPAQ vigorosa - -  -0,23 0,00*  0,16 0,07* 

 

Tendo em conta a correlação entre a satisfação com a vida e as 

variáveis independentes em estudo, é de referir que apenas foi significativa e 

positiva com o nível de escolaridade (r=0,18;p=0,04).  

Relativamente à correlação encontrada entre a depressão com as 

variáveis independentes, é de referir que quanto mais elevada a profissão, a 

escolaridade, e o nível de atividade física (IPAQ total, IPAQ moderada e IPAQ 

vigorosa), menores são os sintomas depressivos. 

Nas associações entre função cognitiva e as variáveis independentes, é 

de relatar que, quanto mais elevada for a profissão, a escolaridade, e a 
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atividade física (IPAQ total, IPAQ caminhada, IPAQ moderada e IPAQ 

vigorosa), maior é a função cognitiva. 

Na tabela 11, apresentam-se com resultados da regressão entre a 

satisfação com a vida e a escolaridade. 

 

Tabela 11- Regressão linear entre a satisfação com a vida e a escolaridade  

 

 

 

 

*p≤0,05 

A escolaridade explica variância 3% da variância na satisfação com a 

vida (β= 0,17; p= 0,04).  

Na tabela 12, apresentam-se os resultados das variáveis independentes 

com a depressão. 

Tabela 12- Regressão linear entre depressão e as variáveis independentes  

 

Depressão 

 Β T  P 

Idade 0,180 2,156 0,473 

Profissão -0,131 -1,325 0,188 

Escolaridade -0,143 -1,511 0,133 

IPAQ Moderada -0,305 -1,260 0,210 

IPAQ Vigorosa -0,278 -1,354 0,178 

IPAQ Total 0,255 0,723 0,471 

  p=0,001* r2 =0,163 

*p≤0,05 

Satisfação com a Vida 

 Β T P 

Escolaridade 0,179 2,077 0,040* 

  p=0,04* r2 =0,032 
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A percentagem de variação da depressão explicada pelas variáveis 

independentes é 16,3% (p=0,01). No entanto, nenhuma variável apresenta 

valores significativos. 

Na tabela 13, apresentam-se resultados da regressão entre função cognitiva e 

as variáveis independentes. 

Tabela 13- Regressão linear entre função cognitiva e as variáveis independentes  

 

Função cognitiva 

 Β T P 

Sexo 0,289 3,717 0,000* 

Idade -0,351 -4,549 0,000* 

Estado civil -0,025 -0,315 0,753 

Profissão 0,087 0,987 0,325 

Escolaridade 0,275 3,157 0,002* 

IPAQ Caminhada 0,051 0,500 0,618 

IPAQ Moderada -0,015 -0,116 -0,908 

IPAQ Total 0,132 0,931 0,354 

  p=0,000* r2 =0,372 

*p≤0,05 

As variáveis idade, sexo, escolaridade, profissão, IPAQ caminhada, 

IPAQ moderada e IPAQ total explicam 37,2% da função cognitiva total. 

Do conjunto das variáveis explicitadas, quando aplicada a regressão 

linear, verifica-se apenas diferença no sexo e a escolaridade apresenta uma 

influência  positiva significativa e a idade uma influência negativa 

As variáveis dependentes inseridas no modelo de regressão explicam 

37,2% de variância de função cognitiva, apenas sendo significativo o sexo (β-

0,289; p=0,000), a idade (β-0,351; p=0,000) e o nível de escolaridade (β-0,27; 

p=0,002). 

 Embora a atividade física sendo considerada para os idosos existem 
outras variáveis mais importantes que os afetam, psicológicas e cognitivas, 
especificamente o sexo, a idade e a escolaridade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

“A velhice teima nos mostrar, 
 o que em novos, insistimos não ver” 

Agostinho Guiomar 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Com o objetivo de proceder à análise dos resultados expressos pelo 

tratamento estatístico inerentes ao presente estudo, evidenciamos a discussão 

num conjunto de variáveis.  

Como nota prévia à discussão, esclarecemos que os resultados obtidos 

estão em consonância com os objetivos formuladas para o estudo, e estão 

relacionados com os resultados de outros estudos desenvolvidos no âmbito da 

relação das variáveis da satisfação com a vida, depressão e função cognitiva. 

Também as variáveis independentes em estudo foram cuidadosamente 

observadas à luz das teorias atuais descritas na revisão bibliográfica, 

integrando uma análise comparativa com outros estudos. 

 

5.1- Primeiro estudo: Efeito do tipo de programa de atividade 
física nos três momentos da avaliação  
 

Relativamente à comparação, segundo o efeito do tipo de programa de 

atividade física: hidroginástica, caminhada e prática combinada, nos três 

momentos da avaliação, nas variáveis dependentes - satisfação com a vida, 

depressão e função cognitiva - os resultados da MANOVA, com medidas 

repetidas, cruzando os três momentos e os três grupos (3x3), não 

evidenciaram diferenças estatisticamente significativas nas variáveis 

dependentes, demonstrando que não houve efeito dos três tipos de programas 

de atividade física.   

Podemos referir que, ao nível da variável da satisfação com a vida, 

somente são apresentados valores menores no terceiro momento de avaliação, 

para as atividades de hidroginástica e caminhada. Para a prática combinada 

(hidroginástica, caminhada e ginástica), o valor mais baixo foi apresentado no 

segundo momento de avaliação.  

Para a variável total da depressão o valor superior apresenta-se no 

terceiro momento de avaliação, para os três programas de treino.  
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Relativamente à variável função cognitiva total, verificam-se, nos três 

programas de treino, valores menores, no terceiro momento de avaliação. 

Os nossos estudos não estão em conformidade com os de Aversan & 

Munster, (2012), dado que estes sugerem que a prática regular de atividade 

física proporciona melhoras nos diversos aspetos do envelhecimento, tanto 

físicos quanto psicossociais, sendo a atividade física eficaz na promoção da 

satisfação com a vida, determinando a manutenção da qualidade de vida da 

população idosa. 
Para os resultados de Mota (2000) existe uma estreita relação entre 

atividade física e qualidade de vida nos idosos, evidenciando que a prática 

regular de exercício poderá ser um indicador de melhoria da qualidade de vida. 

Assim, a atividade física surge como elemento potenciador da qualidade de 

vida. Uma boa qualidade de vida nos idosos está relacionada com boa saúde, 

participação em atividades sociais e melhoria da funcionalidade física (Banister 

& Bowling, 2003.)  

Com o envelhecimento, tudo levaria a crer que o idoso pudesse construir 

um mundo interior, partilhando a sua sabedoria com os outros. Vã esperança! 

Os idosos só têm para nos oferecer experiência e maturidade, valores tão 

diferentes daqueles que a sociedade defende como preponderantes: a 

juventude, a vivacidade, a agressividade, a agilidade e a rapidez. No entanto, 

são os idosos que fazem a nossa história. “O isolamento, o distanciamento 

entre gerações, a falta de lugar na sociedade moderna e a marginalização, 

originam frustração e tornam assustadora a situação do reformado” (Coelho, 

Carvalho e Vasconcelos-Raposo in press). 

Segundo Belloni et al. (2008), evidências indicam que, ao adotar um 

estilo de vida mais ativo expresso pela prática regular de exercícios físicos, 

poderia ser reduzido substancialmente o número de mortes ocasionadas pelo 

sedentarismo do idoso. 

Relativamente à depressão, não se encontraram diferenças significativas 

nos três grupos com diferentes programas de atividade física (hidroginástica, 

caminhada e prática combinada), no entanto, registaram-se valores superiores 

no terceiro momento de avaliação, nos três programas de treino 

implementados. 
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Os nossos estudos não estão em conformidade com os de Sharky 

(1998). O facto do idoso com depressão ficar muito tempo sem prática de 

atividade física, traz prejuízos acentuados à saúde mental.  

Estudos de Maciel et al., (2006), realizados com 310 idosos, residentes 

no nordeste do Brasil, ressaltam a íntima dependência entre depressão e 

capacidade funcional, afirmando ser a limitação funcional um dos potenciais 

fatores associados ao aparecimento e ao agravamento dos quadros 

depressivos na população idosa. 

Num estudo realizado por Vieira et al. (2012), pode-se concluir que os 

idosos necessitam de atividades físicas, pois estas podem diminuir os níveis de 

depressão. Atividade física, nos estudos desses autores, proporcionou uma 

melhor relação da população idosa com a sociedade, diminuindo o declínio das 

atividades funcionais, sociais e culturais, e consequentemente a incidência de 

depressão.  

Porém, uma associação entre menor intensidade de sintomas 

depressivos e melhor qualidade de vida foi encontrada nos estudos de Vieira et 

al. (2012), uma vez que o grupo de praticantes de atividade física apresenta um 

menor índice de depressão em comparação com o grupo de idosos inativos.  

As conclusões do estudo de Queirós (2007) revelam que a participação 

dos idosos num programa de exercício físico regular pode ser um elemento 

protetor contra a deterioração de todos os fatores da inteligência emocional 

percebida- atenção às emoções, clareza de sentimentos e reparação do estado 

emocional - e constituir, de facto, uma resposta agradável de distração dos 

seus sentimentos depressivos. Manifestar-se-á capaz de proporcionar um 

reforço positivo que, além de favorecer o aparecimento de estados emocionais 

positivos, pode contribuir para um incremento do bem-estar psicológico do 

indivíduo, contribuindo para a redução dos seus estados depressivos e abrindo, 

assim, perspetivas para uma intervenção eficaz neste domínio. 

Relativamente à função cognitiva total, quando foram comparados os 

grupos, nos três momentos de avaliação, em função dos três tipos de atividade 

física, verificam-se valores menores no terceiro momento de avaliação, e não 

existem diferenças estatisticamente significativas.  

Verificamos que os resultados do nosso estudo estão em conformidade 

com o de Banhato (2009). Não se verificou diferença entre os grupos, ou seja, 
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o melhor desempenho cognitivo dos idosos ativos pode ter ocorrido por eles 

serem mais escolarizados e não por praticarem atividades físicas. Em 

decorrência disso, não foi possível afirmar o efeito da prática de exercícios 

sobre o desempenho cognitivo dos sujeitos da amostra. Uma possível 

explicação para isso refere-se ao procedimento de colheita de dados, uma vez 

que neste trabalho priorizou-se a perceção do idoso acerca da natureza do 

exercício físico e de que forma ele o executava. Desse modo, a prática de 

caminhada, por exemplo, era uma atividade sistematizada para uns, enquanto 

outros a definiam como o ato de fazer compras de forma rotineira. 

Os presentes estudos diferem dos realizados por Heyn, Abreu e 

Ottenbacher (2004) e concluíram que o exercício físico está associado a um 

significativo aumento do desempenho cognitivo e a uma alteração positiva no 

comportamento de idosos com défice cognitivo, confirmando desta forma que a 

prática de atividade física pode ser um protetor importante contra o declínio 

cognitivo e demência em idosos.  

 Laurin e colaboradores (2001) que concluíram que o nível de atividade 

física dos 4615 indivíduos com idade superiores a 65 anos, estava associado 

ao menor risco de desenvolvimento de défice cognitivo, após um período de 

cinco anos.  

No entanto, Laurin e colaboradores (2001) concluíram que o nível de 

atividade física dos 4615 indivíduos com idade superiores a 65 anos estava 

associado ao menor risco de desenvolvimento de défice cognitivo, após um 

período de cinco anos. Também, Baun, Jarjoura, Polen, Faur e Rutecki (2003), 

em estudo realizado, verificaram que um grupo sujeito a um programa de 

atividade física adquiriu melhorias funcionais, comparativamente ao grupo de 

atividades recreativas. A função cognitiva foi um dos aspetos que também 

utilizaram na avaliação, através da aplicação do MMMS.  

Evidências apontam benefícios da atividade física na melhoria das 

funções cognitivas (WHO, 2007). A prática de atividade física promove 

aumento do transporte de oxigénio para o cérebro, atuando dessa forma na 

síntese e degradação de neurotransmissores. Sendo assim uma ferramenta 

importante na busca da ampliação da funcionalidade cognitiva e para um estilo 

de vida saudável.   
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Os nossos resultados diferem dos estudos realizados por Netz, Wu, 

Becker, & Tenenbaum (2005); Reifschneider, (1998). Demonstraram que a 

atividade física é um importante mecanismo comportamental para atenuar os 

efeitos degenerativos do envelhecimento nos domínios físico, social e mental, 

bem como, para promover a independência funcional e a inerente autonomia. 

De entre os benefícios reportados na literatura destaca-se que a prática de 

atividade física, na idade adulta avançada, está associada a uma melhoria da 

quantidade e qualidade do sono, a um padrão mais saudável de um conjunto 

de indicadores fisiológicos (consumo máximo de oxigénio, tensão arterial, peso 

corporal, densidade óssea, entre outros). Ainda se realça a associação a um 

melhor funcionamento cognitivo, a maiores níveis de satisfação com a vida e 

autoperceções e a uma menor prevalência e severidade dos sintomas de 

ansiedade e depressão, (Bergeret et al., 2007; Colcombe & Kramer, 2003; 

Reifschneider, 1998; Schechtman & Ory, 2001). 

De uma forma geral, podemos salientar que os resultados obtidos face 

ao objetivo do presente estudo evidenciaram aspetos particulares e específicos 

do comportamento humano, particularmente no que se refere à implementação 

de determinadas práticas de atividade física e do período temporal de 

realização..  

Contudo, as conclusões obtidas na nossa investigação levam-nos a 

referir que não houve influência do programa nas variáveis psicológicas e 

cognitivas. 

Realçamos que não foram encontrados estudos semelhantes que 

permitissem a comparação objetiva dos resultados obtidos. Contrariamente, a 

literatura da especialidade refere uma melhoria da satisfação com a vida e da 

função cognitiva, e uma diminuição dos sintomas depressivos. 
 

5.2- Segundo estudo: Efeito do nível de atividade física (1º e 2º 
momento de avaliação)  
 
 Em função ao nível de atividade física, utilizando os tercis (33%), com 1º 

e 2º momento de avaliação, os idosos foram divididos em três grupos: grupo 1 

(nível baixo), grupo 2 (nível moderado) e grupo 3 (nível alto).  
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 Pode-se referir que ‘na satisfação com a vida’ os resultados do teste de 

medidas repetidas, cruzando os dois momentos (1º e 2º), não mostraram 

diferenças estatisticamente significativas. No entanto, é de realçar que no 

grupo 1 e no grupo 3 apresentam valores menores no segundo momento de 

avaliação, e no grupo 2 apresentam valores menores no primeiro momento de 

avaliação.  

Para a OMS a participação em atividades físicas leves e moderadas 

pode retardar os declínios funcionais. Assim, uma vida ativa melhora a saúde 

mental e contribui na gestão de desordens como a depressão e a demência. 

Existe evidência de que idosos fisicamente ativos apresentam menor 

prevalência de doenças mentais do que os não ativos (OMS, 2002).  

Os resultados referidos neste estudo não vão de encontro aos obtidos 

por Elavsky e colaboradores (2005) que referem que aos indivíduos com 

maiores níveis de atividade física estão associadas melhorias nos afetos 

positivos, e que a melhoria nos afetos está relacionada com a satisfação com a 

vida. 

Mazo e colaboradores (2006), no seu estudo, observaram que um dos 

fatores motivadores para a prática de atividade física está relacionado com a 

saúde física e mental. Este fator torna-se fundamental na leitura da influência 

da atividade física na qualidade de vida, satisfação com a vida e bem-estar 

psicológico, uma vez que estes atributos são fundamentais numa velhice bem-

sucedida e proactiva. Esta, por sua vez, depende do equilíbrio entre as 

limitações e as potencialidades do idoso, o que lhe permite lidar com as perdas 

(quer funcionais, quer sociais) decorrentes do envelhecimento, lutando 

ativamente pela manutenção do seu bem-estar.  

 A interação dos dois momentos de avaliação (1º e 2º), com os três níveis 

da atividade física, relativamente à variável depressão, observou existência de 

diferenças significativas nos fatores ‘cognição/afeto’ e ‘total’ da depressão.  

 Os resultados do teste de medidas repetidas, cruzando os dois 

momentos, 1º com 2º, levam-nos a concluir que a atividade física contribui  

significativamente para a redução ou prevenção da depressão ou sintomas 

depressivos.  

 Os nossos estudos estão em conformidade com os de Benedetti e 

colaboradores (2008), que verificaram relação significativa entre os níveis de 
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atividade física e o estado de saúde mental, ou seja, a associação evidencia 

menor prevalência de indicadores de depressão para os idosos não 

sedentários. 

  Vão ao encontro de Moor e colaboradores (2006), tendo em conta que 

os autores verificaram que, em média, os praticantes de exercício regular 

encontravam-se menos ansiosos, menos deprimidos, mais extrovertidos e 

desinibidos, procurando mais emoção e aventura.  

 Harris e colaboradores (2006) examinaram a correspondência entre 

atividade física e estratégias de exercício relativa à depressão, em pacientes 

inicialmente deprimidos. Os resultados sugeriram que a atividade física está 

associada à redução da depressão, ajudando a resolver problemas de saúde e 

as situações stressantes do quotidiano. Um estudo que comparou o efeito de 

dois programas de exercício, estruturado clinicamente e atividades domésticas, 

em 32 mulheres deprimidas, na área de Boston, concluiu que ambos estavam 

associados à redução de sintomas depressivos e que o programa das 

atividades domésticas aumentava o envolvimento das mulheres na prática 

desportiva (Craft, Freund, Culpepper, & Perna, 2007). 

 Vieira et al. (2012) consideram que os resultados obtidos através dos 

estudos apresentaram semelhanças quando comparados com a literatura já 

existente: os índices de depressão em idosas são altos. Sugere-se, ainda, 

baseando-se nos resultados observados, que atividade física sistematizada 

pode contribuir para uma reversão neste quadro. 

Moor e colaboradores (2006), com o objetivo de estudar se o exercício 

regular está associado à ansiedade, depressão e personalidade, em função da 

idade e do género, numa população de 1928 indivíduos, verificaram que os 

praticantes de exercício regular encontravam-se, em média, menos deprimidos, 

menos neuróticos, menos ansiosos, mais extrovertidos e procuravam mais 

emoção e aventura, sendo mais desinibidos que os não praticantes.  

 No que se refere à relação entre atividade física e sintomas depressivos, 

em 1250 indivíduos, os resultados mostraram evidências de que a atividade 

física e a participação desportiva podem reduzir o risco de sintomas 

depressivos. (Hales, Dishman, Pfeiffer, Felton, Saunders Hales et al., 2006)  

 Desta forma, e tendo em conta os resultados obtidos no nosso estudo, 

podemos afirmar que a atividade física pode ter influência, nos idosos 
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residentes de Vila Real, na melhoria dos estados de humor, já que permite ao 

idoso continuar ativo numa sociedade que, aos poucos, o vai restringindo a sua 

qualidade de vida.  

 Resultados semelhantes foram encontrados por Van Gool e 

colaboradores (2003) que constataram que o aparecimento da depressão está 

associado ao sedentarismo e à diminuição nos minutos da prática da atividade 

física, evidenciando mais uma vez a importância da mesma. Em suma, 

podemos dizer que os estudos apontam para uma menor depressão nos 

indivíduos que praticam alguma atividade física. 

 Relativamente à função cognitiva total verificam-se, nos três níveis da 

atividade física, valores menores no 3º momento de avaliação. Os resultados 

do teste de medidas repetidas, cruzando os dois momentos (1º e 2º), não 

mostraram diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis. 

Realçamos que não foram encontrados estudos semelhantes. 

  Os resultados do nosso estudo contrariam a literatura de Heyn e 

colaboradores (2004), numa investigação de meta-análise. Os mesmos autores 

concluíram que o exercício físico está associado a um significativo aumento do 

desempenho cognitivo e a uma alteração positiva no comportamento de idosos 

com défice cognitivo, confirmando desta forma que a prática de atividade física 

pode ser um protetor importante contra o declínio cognitivo e demência. Curtis 

e colaboradores (2000) sugerem que, em idosos ativos, a prática de atividade 

física pode atenuar muito dos declínios em vários domínios da vida, desde a 

função física à cognitiva. 

 Também não estão de acordo com os de Colcombe e Kramer (2004), 

efetuados, numa investigação de meta-análise que integrou estudos 

desenvolvidos entre 1996 e 2001 com indivíduos com idades superiores a 65 

anos. Destes estudos surgiram algumas conclusões interessantes, das quais 

destacamos uma clara relação entre o exercício aeróbio e a melhoria da função 

cognitiva, comprovando melhorias induzidas pelo exercício em várias tarefas 

cognitivas, sendo os efeitos mais significativos nas que envolviam o processo 

de controlo executivo. Os estudos revistos por Tomporowski (2003) suportam a 

ideia de que o exercício aeróbio de intensidade submáxima, realizado num 

período mínimo de 60 minutos, pode melhorar o processamento da informação 

e, consequentemente, a função cognitiva.  
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 Em termos gerais, a atenção dada ao papel da atividade física para 

melhorar e manter a saúde e melhorar tanto o funcionamento físico, como o 

cognitivo, tem aumentado. 

Em suma, podemos referir, quanto ao objetivo do presente estudo, que 

os resultados evidenciam valores significativos relativamente ao nível da 

atividade física, isto é, que a depressão diminui ao fim de seis meses no nível 

alto. O mesmo se verifica na variável cognição/afeto. No nível baixo e 

moderado o total de depressão aumentou. 

 

5.2.1- Segundo estudo: Efeito do nível de atividade física no 2º e 3º 
momento de avaliação 
 
 Em função do nível de atividade física utilizando os tercis (33%), com o 

segundo e terceiro momento de avaliação, os idosos foram divididos em três 

grupos: grupo 1 - nível baixo, grupo 2 - nível moderado, e grupo 3 - nível alto.  

 Pode-se referir que, no nível da satisfação com a vida, os resultados do 

teste de medidas repetidas cruzando os dois momentos (2º e 3º), não 

mostraram diferenças estatisticamente significativas. No entanto, apresentam 

valores menores no 2º momento de avaliação, no Grupo 1 e no Grupo 3; e no 

Grupo 2 apresentam valores menores no terceiro momento de avaliação.  

 Os resultados do nosso estudo não estão em conformidade com os de 

Xavier e colaboradores (2003), onde 57,0% da população idosa estudada 

referiram valores significativos de satisfação com a vida. Esses autores 

indicaram saúde, presença do ambiente familiar e renda como determinantes 

de boa qualidade de vida. Estudos de Santos e colaboradores (2002), com a 

população acima dos 60 anos, a satisfação com a vida e a qualidade de vida 

dos idosos variaram de pouca a moderada. Rodrigues e Vasconcelos-Raposo 

(2006) verificaram, através da aplicação do inquérito MUNSH a um grupo de 

idosos em Vila Real, que o bem-estar apresenta diferenças estatisticamente 

significativas em função da prática de atividade física.  

Oss estudos de Caetano e Vasconcelos-Raposo (2005) concluem que a 

atitude global dos idosos face à atividade física está positivamente relacionada 
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com a cotação por eles atribuída à importância da mesma. Desta forma, os que 

pensam que a atividade é importante, ou muito importante, são os que 

apresentam uma atitude global mais positiva.  

 Relativamente ao total da depressão verificam-se, nos três níveis da 

atividade física, valores superiores no 3º momento de avaliação. Os resultados 

do teste de medidas repetidas, cruzando os dois momentos (2º e 3º), não 

mostraram diferenças estatisticamente significativas nessas variáveis. 

 Os nossos resultados não estão de acordo os estudos de Sharky (1998) 

que relacionou a atividade física com a depressão ao verificar que indivíduos 

que praticam atividade física de forma regular reduzem os sintomas 

depressivos. Baune e colaboradores (2007) examinaram a dimensão dos 

sintomas depressivos em idosos. Efetivamente, chegaram a um aumento na 

escala de “afetos depressivos” (itens que incluem tristeza, depressão, solidão, 

entre outros). 

 A interação dos dois momentos de avaliação (2º e 3º) com os três níveis 

da atividade física apresenta diferenças significativas na função cognitiva: 

retenção, atenção/cálculo, evocação e habilidade construtiva.  No entanto, 

é de realçar que, no total da função cognitiva nos três níveis de actividade 

física, apresentam valores menores no terceiro momento de avaliação.  

 Os resultados do nosso estudo vão de encontro aos desenvolvidos por 

Coelho & Mourão (2006), e Barbosa & Mourão (2006). Efetivamente, estes 

autores encontraram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

de idosos com prática de atividade física. Também manifestam conformidade 

com os de Colcombe & Kramer (2004), Baun et al. (2003), Yaffe et al. (2001); 

Laurin et al. (2001), nomeadamente na conclusão de que maiores índices de 

prática de atividade física estão relacionados com um melhor desempenho 

cognitivo. Boutcher, (2000) revela que indivíduos idosos com melhor condição 

física desempenham tarefas cognitivas com mais sucesso do que o idoso com 

pior condição física. Para além do mais, esta associação, é mais forte em 

tarefas que exijam maiores níveis de atenção e de tempo de reação. Dipietro  & 

colaboradores (1996) investigaram a associação entre atividade física e 

habilidade cognitiva, em 1089 idosos com idade entre 70 e 79 anos. Da bateria 
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de testes cognitivos, constava a memória para linguagem abstrata e prática, e 

tarefas complexas de cognição. Concluíram que altos níveis de atividade física 

mostraram uma significante associação com a habilidade cognitiva, 

independente do género, do índice de massa corporal e dos relacionamentos 

sociais correntes.  

 Os resultados referidos neste estudo vão de encontro aos obtidos por 

Souto (2008) que referem que os maiores níveis de atividade física dos idosos 

estão associados à melhoria da função cognitiva. 

 Em suma, podemos referir que os resultados obtidos no âmbito deste 

estudo foram significativos, na variável função cognitiva; o programa de 

intervenção apenas demostrou melhoria após um ano, especificamente na 

retenção e atenção, e cálculo no nível alto.  

 

5.3- Terceiro Estudo: Influência das Variáveis Sociodemográficas e da 
Atividade Física na Satisfação com a Vida, Depressão e Função Cognitiva, 
no Terceiro Momento de Avaliação.  

 Abordamos os coeficientes de correlação entre satisfação com a vida, 

depressão e função cognitiva com as variáveis independentes. 

  Tendo em conta a correlação entre satisfação com a vida e variável 

independente em estudo, é de referir que o nível de satisfação com a vida é 

tanto maior, quanto maior a escolaridade, verificando-se um valor de 

(r=0,18;p=0,04).  

 No nosso estudo, no que se refere à satisfação com a vida, na variável 

sexo, não apresenta valores positivos. Nossos resultados diferem dos estudos 

realizados por Argyle (2001; citado por Perloiro, 2002) que constata diferenças 

na satisfação com a vida. Este resultado revela que os homens são mais 

afetados pelos aspetos relativos ao trabalho, à satisfação económica, a si 

mesmos e à forma como são apreciados e considerados. Nas mulheres a 

satisfação com a vida é mais afetada pelos aspetos relacionados com crianças 

e com a saúde das suas famílias. 



 94 

 Diener et al. (1997), ao analisarem estudos sobre o bem-estar subjetivo 

e a velhice, concluem que a satisfação com a vida não diminui com o avanço 

da idade, mesmo sob influência do decréscimo de recursos pessoais. Pessoas 

idosas podem ter baixos níveis de aspirações e modelos ou padrões ligados à 

idade e ajustam os seus objetivos aos próprios recursos e competências. O 

declínio de recursos objetivos, nos períodos mais tardios da vida, pode ser 

marcado por fatores subjetivos nos juízos dos idosos sobre a satisfação com a 

vida. Referimos, como exemplo, os mecanismos de comparação social e o 

medo de envelhecer. Muitas vezes, são melhores indicadores de bem-estar 

das pessoas idosas do que os meios objetivos, como as condições de saúde.  

 Pinquart e Sorensen (2001) realizaram uma meta-análise a partir de 300 

estudos, que investigaram as diferenças entre géneros, ao nível da satisfação 

com a vida, felicidade, autoestima e saúde. Este estudo permitiu concluir que 

as mulheres mais velhas apresentavam índices significativamente mais baixos 

de bem-estar subjetivo e um autoconceito menos positivo que os homens, em 

todas as variáveis, exceto na idade. Embora o género seja responsável apenas 

por cerca de 1% da discrepância no bem-estar e autoconceito. Entre géneros 

foram encontradas pequenas diferenças no bem-estar subjetivo, no grupo mais 

jovem, contrariamente ao grupo dos mais velhos. 

 Relativamente à correlação encontrada entre a depressão com as 

variáveis independentes, é de referir que, quanto mais idade, menos elevados 

os fatores profissão, escolaridade, IPAQ total, IPAQ moderada e IPAQ 

vigorosa, menor o de sintomas depressivos. 

 Os resultados do nosso estudo estão em conformidade com os de 

Schieman, Gundy e Taylor (2002), quando referem que os níveis de depressão 

são superiores entre os adultos e diminuem à medida que a idade vai 

avançando. 

  Os nossos resultados não são semelhantes aos estudos realizados por 

Loures et al. (2002) que demonstrou que, quanto mais elevada for aidade do 

idoso, mais facilmente este poderá sofrer depressão. Segundo esses autores 

os aspetos comportamentais e físicos, tais como, perceção da idade 

(problemas de audição e visão, queda de cabelo) e a perda de autonomia 
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funcional (mobilidade, cuidar da casa, limitações para atividades básicas, entre 

outras) ao passarem a fazer parte da vida do idoso, principalmente quando 

este se encontra em idades mais avançadas, colaboram para o aumento da 

depressão. 

 Verificamos, através dos resultados que a correlação entre função 

cognitiva e as variáveis independentes, é de realçar que, quanto mais positivo 

o estado civil, profissão, escolaridade, IPAQ total, IPAQ caminhada, IPAQ 

moderada e IPAQ vigorosa, maior é o nível de função cognitiva.  

  Souto (2008) constatou que os idosos portugueses, com níveis de 

escolaridade, apresentam valores mais elevados na função cognitiva (retenção 

e habilidade construtiva), comparativamente aos analfabetos. O nível de 

escolaridade não descriminou os idosos relativamente ao bem-estar. 

 O mesmo autor confirma a importância que a prática de atividade física 

tem na melhoria da qualidade de vida do idoso. Também foi verificado que é 

necessário uma elevada frequência semanal de prática de atividade física, no 

mínimo três vezes por semana, para obterem benefícios ao nível da função 

cognitiva.   

 Os resultados de um estudo de Maciel & Guerra (2007), no que se refere 

à escolaridade, verificaram diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo de ativos, havendo maior empenho em atividades por parte dos idosos 

mais instruídos. Talvez o nível de instrução contribua para um maior 

entendimento da importância da atividade física no bem-estar dos indivíduos e 

consequente busca de meios para a promoção de saúde. 

 Os nossos estudos estão de acordo com Lyketsos (1999), ao referir que 

os fatores de risco intimamente relacionados com a perda cognitiva são: idade, 

sexo, baixo nível educacional e socioeconómico, e a ausência de ocupação. No 

entanto, é importante ter em consideração que a falta de escolaridade contribui 

de forma significativa para a disfuncionalidade cognitiva. 

 A escolaridade explica variância de 3% na satisfação com a vida.  
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 A percentagem de variáveis da depressão explicada pelas variáveis 

independentes é 16,3%. No entanto, nenhuma destas variáveis apresenta 

valores significativos. 

 Os testes aplicados, em 37% pelo sexo, a idade e a escolaridade 

associaram-se significativamente com a função cognitiva. A associação do 

sexo e da escolaridade é positiva e a idade é negativa.  

 As variáveis dependentes inseridas no modelo de regressão explicam 

37,2% de variância de função cognitiva, apenas sendo significativo o sexo, a 

idade e o nível de escolaridade. 

 Embora a atividade física seja considerada fundamental para os idosos, 

existem outras variáveis mais importante que os afetam em termos 

psicológicos e cognitivos, especificamente o sexo, a idade e a escolaridade. 

 Nossos estudos estão em concordância com Souto (2008), que conclui 

que o género masculino apresentou desempenhos superiores de função 

cognitiva (orientação, atenção/cálculo e habilidade construtiva) 

comparativamente ao género feminino; com Laks e colaboradores (2005), que 

referem que o género pode ser um fator que diferencia os idosos ao nível da 

função cognitiva.  

 Um estudo de Junior, J. e colaboradores (2012), concluiu que o 

comportamento de prática de atividades físicas possui potencial preditivo para 

ausência de incapacidade funcional em idosos de ambos os sexos. Os homens 

idosos necessitam de maior tempo de atividades físicas (410 minutos/semana) 

do que as mulheres (280 minutos/semana), para a proteção em relação aos 

processos incapacitantes, mesmo tendo despendido o maior tempo em 

atividades de transporte, trabalho e lazer. 

 Antunes e colaboradores (2006), num artigo de revisão, descrevem que, 

embora as funções cognitivas sejam afetadas negativamente pela idade, pois a 

partir da terceira idade há uma perda de número de neurónios com 

concomitante declínio da função cognitiva, os processos baseados em 

habilidades cristalizadas (ou inteligência cristalizada, segundo a teoria 

psicométrica de inteligência de Horn e Cattel) como o conhecimento verbal e 



 97 

compreensão, mantêm-se ou melhoram. Em contrapartida, processos 

baseados em habilidades fluidas, tais como tarefas aprendidas mas não 

executadas, sofrem declínio. 

 A idade exerceu influência significativa nos desempenhos executivos, 

atenção e memória de trabalho, sendo a velocidade de processamento da 

informação a mais prejudicada, ou seja, os idosos mais velhos necessitaram de 

mais tempo para alcançar o mesmo nível no desempenho da tarefa. (Schaie, 

1996; Kaufman, 2001; Wecker, Kramer, Wisniewsky, Delis & Kaplan, 2000).  

 Hertzog (1989) fez uma avaliação dos idosos com base em testes de 

velocidade percetiva e de trabalho, e conclui que as diferenças de idade eram 

muito atenuadas se diminuísse a velocidade, uma vez que grande parte da 

variância relacionada com a idade era partilhada com a velocidade. 

Efetivamente, a eficiência da velocidade de processamento de informação do 

sistema nervosos central, que se reflete no abrandamento cognitivo, leva a um 

declínio da inteligência relacionado com a idade.  

 Na regressão com depressão, nas variáveis independentes - idade, 

maior a profissão, a escolaridade, IPAQ moderado, IPAQ vigorosa e IPAQ total 

- a percentagem de variação explicada pelas variáveis independentes é 16% 

(p=0,01). No entanto, nenhuma destas variáveis é significativa. 

 Um estudo de Santos (2012) permitiu caracterizar os idosos 

frequentadores do Centro-Dia Geriátrico, a partir de alguns aspetos, 

identificando a maioria do sexo feminino, com baixa escolaridade, em que 

houve maior prevalência de sintomas depressivos e de prejuízo funcional . 

 Lezak (1995) observou que as pessoas com nível de educação elevado 

tendem a ser mais rápidas na velocidade do processamento das informações 

do que aquelas que apresentam reduzido ou nenhum nível de educação. 

Schaie (1994) acentua que a redução do declínio cognitivo pode ser 

ocasionada por um maior envolvimento em atividades educacionais e 

intelectuais. 

 Denney (1995) constatou que adultos com maior escolarização 

apresentam menor tendência para sofrer declínios cognitivos. De acordo com 
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Lima (2005), a alfabetização influencia positivamente o desempenho mental, 

isto é, pacientes analfabetos tem desempenho significativamente pior que os 

pacientes com educação primária.  

 Um estudo realizado por Coelho et al. (2012) detetou que os idosos 

ativos, em diferentes níveis de escolaridade, apresentam perfil cognitivo similar 

nos domínios cognitivos, como linguagem, aprendizagem, taxa de 

esquecimento e funções executivas. No entanto, é fundamental considerar as 

limitações deste estudo, pela ausência de comparação com um grupo de 

idosos sedentários.  

Apesar das evidências realçarem a importância da atividade física na 

melhoria da qualidade de vida do idoso, existem outras variáveis, como o sexo, 

a idade e o estatuto socioeconómico, cuja relevância é superior.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 CONCLUSÕES 

 

 

“Envelhecer ” é mais que vencer dias e anos.  
É preenchê-los com ideias de amor, grandeza e otimismo!  

É plantar hoje o que desejamos colher amanhã.                                 

 (Anónimo) 
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6 CONCLUSÕES 
 

Face aos resultados obtidos no nosso estudo podemos retirar as seguintes 

conclusões: 

 Os diferentes tipos de programa de atividade física (hidroginástica, 

caminhada, prática combinada) não apresentaram impacto nas variáveis 

psicológicas e cognitivas. 

 

 Os idosos com nível de atividade física elevado apresentaram uma 

melhoria significativa na depressão ao fim de seis meses, enquanto nos 

de nível baixo e moderado a depressão aumentou. O mesmo se 

verificou na variável cognição/afeto.  
 

 No que diz respeito à função cognitiva, o programa de intervenção 

apenas demostrou melhorias significativas no nível alto de atividade 

física após um ano, especificamente, na retenção, atenção e cálculo, 

evocação e habilidade construtiva. 

 

 Apesar das evidências realçarem a importância da atividade física na 

melhoria da qualidade de vida do idoso, existem outras variáveis, como 

o sexo, a idade e o estatuto socioeconómico, cuja relevância é superior.  

 

As conclusões desta investigação, no que diz respeito à influência do tipo 

de programa de atividade física nas variáveis psicológicas e cognitivas 

contrariam os resultados de outros estudos, facto que poderá ser justificado 

pelas características da amostra. Os valores elevados inicialmente obtidos 

pelos idosos nas variáveis dependentes, devido a serem moderadamente 

ativos há mais de três anos, fez com que o programa de intervenção não 

tivesse o impacto esperado. 

Quando se analisam os resultados desta investigação, relativamente ao 

nível de atividade física, deverá ter-se em consideração que todos os idosos 
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apresentavam um nível de atividade física moderado (seguindo os critérios 

propostos no IPAQ), pelo que podemos concluir que os que tiveram mais 

melhorias apresentavam níveis de atividade física moderada-alta.  

Concluindo, este estudo demonstra que em idosos moderadamente ativos é 

mais importante o nível de atividade física do que o tipo de programa na 

melhoria da depressão e da função cognitiva.  

Terminando, o envelhecimento é um processo natural de deterioração das 

funções biológicas, psicológicas, cognitivas e sociais, não sendo possível 

revertê-lo através da prática de atividade física. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

“Tudo o que o homem é capaz de imaginar outro é capaz de realizar”. 

Júlio Verne, (s.d.) 
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7 PROPOSTAS FUTURAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Para futuras investigações e tendo em conta o seguimento da temática 

do presente estudo, podemos sugerir: 

 

- Avaliação da influência de um programa de atividade física em sujeitos 

com patologias associadas – depressão clínica e demência – em comparação 

com outros tipos de tratamentos; 

- Comparação dos benefícios na satisfação com a vida, depressão e função 

cognitiva, entre diferentes tipos de programas de exercício – atividades 

aeróbias, de reforço muscular, de relaxamento ou com diferentes tipos de 

intensidade de atividade física; 

- Realização da mesma investigação, utilizando uma amostra de idosos 

brasileiros e comparando os resultados com os obtidos com os idosos 

portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 BIBLIOGRAFIA 

 
 
 

 

 



 105 

8 BIBLIOGRAFIA 
 

Agostinho, P. (2004). Perspectiva psicossomática do envelhecimento. Revista 

Portuguesa de Psicossomática, 6(1), 31-36. 

 

Aires M, Paskulin MG, & Morais EP. (2010). Functional capacity of elderly: 

comparative study in three regions of Rio Grande do Sul. Revista Latino-

Am. Enfermagem.18(1):11-7. 

  

 Albuquerque AS & Tróccoli BT. (2004). Desenvolvimento de uma escala de 

bem-estar subjectivo. Psicol Teoria Pes.20:153-64. 

 

Almeida, O. P. (1998). Queixa de problemas com a memória e o diagnóstico de 

demência. Arq. Neuro-Psiquiatr., 56, 3a, 412-418. 

 

Alves VR, Mota J., Costa M, da C. & Alves JGB. (2004). Aptidão física 

relacionada à saúde de idosos: influência da hidroginástica. Ver. Bras 

Med Esporte. 10(1):31-7. 

 

Amorim, F. & Dantas, E. (2002). Autonomia e resistência aeróbia em idosos. 

Fitness e Performance Journal.Vol 1, nª3, 47-59.  

 

Antunes HKM, Santos RF, Heredia RAG, Bueno OFA & Mello MT. (2001). 

Alterações cognitivas em idosas decorrentes do exercício físico 

sistematizado. Revista da Sobama 6:27-33. 

 

Antunes, H., Santos, R., Cassilhas, R., Santos, R., Bueno, O. & Mello, M. 

(2006). Exercício e função cognitiva: uma revisão. Revista Brasileira de 

Medicina Desportiva, volume 12(2), 108-114. 

 

Antunes, H., Santos, R., Mello, M. & Bueno, O. (2004). Memória e exercício 

Físico. In: Mello, M &Tufik, S. (Eds), Atividade Física, Exercício Físico e 

Aspectos Psicobiológicos. p. 35-50. Rio de Janeiro: Editora Atheneu. 



 106 

 

Apóstolo, J. et al. (2008). Depressão, ansiedade e stresse em utentes de 

cuidados de saúde primários. Referência. Série 2, nº 2, p. 46. 

 

Arca EA, Fiorelli A. & Rodrigues AC. (2004). Efeitos da hidrocinesioterapia na 

pressão arterial e nas medidas antropométricas em mulheres 

hipertensas. RevBras Fisioter.8 (2): 279-83. 

 

Aversan, T., & Munster, Van. (2012). Influência da prática de actividade física 

na qualidade de vida do idoso: uma revisão bibliográfica. 

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, nº 165, Febrero. 

 

Babyak, M.A.; Blumenthal, J.A., Herman, S., Khatri, P., Doraiswamy, M., 

Moore, K., Craighead, W:E., Baldewicz, T.T. &Krishnan, K.R. (2000). 

Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic 

benefit at 10 months. Psychosomatic Medicine, v. 62, p. 633-638. 

 

Ballone, G J (2000). Personalidade, in. PsiqWeb, programa de Psiquiatria 

Clínica na Internet, http://www.psiqweb.med.br/ Campinas, SP. 

 

Ballone, G. J., (2002). Depressão no Câncer (online). PsiqWeb, , disponível em 

<http://gballone.sites.uol.com.br/psicossomatica/cancer1.html. 

 

Ballone, G. J. (2003). Depressão na Adolescência. Acedido em 2 de Maio de 

2008. Disponível em: 

http://sites.oulcom.br/gballone/infantil/adoelesc2.html. 

 

Banhato, Eliane F. C., et al. (2009). Actividade física, cognição e 

envelhecimento: estudo de uma comunidade urbana. Psicol. teor. prat.,  

São Paulo,  v. 11, n. 1, jun. Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

36872009000100007&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 17 agosto, 2012. 

 

http://www.psiqweb.med.br/


 107 

Banister, D., Bowling, A., Sutton, S., Evans, O. & Windsor, J. (2003). A 

multidimensional model of the quality of life in older age. Aging e Mental 

health,6(4): 355-371. 

 

Barbosa, & Mourão, I. (2006). A influência da actividade física “treino aeróbio” 

na função cognitiva em idosos com mais de 65 anos. Monografia não 

publicada. Vila Real, Portugal: Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

 

Barbour, K. & Blumenthal, J. (2005). Exercise Training and depression in older 

adults. Neurobiology of Aging, 26S, S119-S123. 

 

Barnes, D.E.; Cauley, J.A.; Lui, L.Y. et al. (2007). Women who maintain optimal 

cognitive function into old age. J Am Geriatr Soc. 55(2). p.259-64. 

 

 Barrantes-Monge M, García-Mayo EJ, Gutiérrez-Robledo LM, & Miguel-Jaimes 

A. (2007). Dependencia funcional y enfermedades crônicas en ancianos 

mexicanos. Salud Publica Mex.;49(Supl 4):S459-66. 

 

Baun, E., Jarjoura, D., Polen, A., Faur, D. & Rutecki, G. (2003). Effectiveness of 

a Group Exercise Program in a Long-Term Care Facility: A Randomized 

Pilot Trial. Journal of American Medical Directors Association, 4, 74-80. 

 

Baune, B., Suslow, T., Arolt, V. & Berger, K. (2007). The relationship between 

psychological dimensions of depressive symptoms and cognitive 

functioning in the elderly – The MEMO-Study. Journal of Psychiatric 

Research, 41, 247-254. 

 

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An 

inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry. Nº4, 

pp.561-571. 

 

Beltrame, A.L.N., Salles, V. & Beltrame, L.G. (2007). Actividade física e 

qualidade de vida de adultos praticantes de ginástica nas quadras em 



 108 

Taguatinga-DF. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, ano 12, 

n.112, http://www.efdeportes.com/efd112/atividade-fisica-e-qualidade-de-

vida-de-adultos.htm 

 

Benedetii T.R, Borges L.J., Petroski E. L. & Gonçalves L. H. T. (2008). 

Actividade física e estado de saúde mental do idoso. Programa de Pós 

Graduação em Educação Física. Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil, Revista de Saúde Pública, v. 42, 

n., p.302-307. 

Berger, B. & McInman, A. (1993). Exercise and the Quality of Life. In: Singer, 

R., Murhey, M. & Tennant, L. (Eds). Handbook of research on Sport 

Psychology. The International Society of Sport Psychology.  

 

Berger, B. G. & Mclnman, A. (1993). Exercise and the quality of life. In: singer, 

K. N.; Murphy, M.; Ternant, L.K.(Eds). Handbook of research on sport 

psychology. New York: McMillan, p. 729-760. 

 

Berger, B., Pargman, D. & Weinberg, R. (2002). Foundations of Exercise 

Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

Berger, L. & Maeilloux-Poirier, D. (1995). Pessoas idosas: uma abordage 

global. Lisboa: Lusodidáctica.  

 

Berger, L. (1995b). Aspectos Psicológicos e Cognitivos do Envelhecimento. In: 

Berger, L. & Mailloux-Poirier, D. (Eds). Pessoas Idosas: uma abordagem 

global – Processo de Enfermagem por Necessidades. Lisboa: 

Lusodidáctica.  

 

Bertchtold, N. C., & Cotman, C. W. (2002). Exercise: a behavioral intervention 

to enhance brain health and plasticity. Trends in Neuroscience, v. 25, n. 

6, p. 295-330. 

 

http://www.efdeportes.com/efd112/atividade-fisica-e-qualidade-de-vida-de-adultos.htm
http://www.efdeportes.com/efd112/atividade-fisica-e-qualidade-de-vida-de-adultos.htm


 109 

Bezner, J., Adams, T. & Whistler L. (1999). The relationship between physical 

activity and indicators of perceived wellness. American Journal of Health 

Studies, 15, 130-138. 

 

Biddles, S., Cavill, N. & Sallis, J. (1998). Policy Framework for Young People 

and Health-Enhancing Physical Activity. In S. Biddle, J. Sallis&  N. Cavill 

(Eds), Youngand Active? Young People and Health-enhancing physical 

activity-evidence and implications. Health Education Authority: London. 

 

Binder EF, Storandt M. & Birge SJ. (1999). The relation between psychometric 

test performance and physical performance in older adults. J Gerontol A 

BiolSci Med Sci 54:M428-32. 

 

Binder, E., Brown, M., Craft, S., Schechtman, B. & Birge, S. (1994). Effects of a 

group exercise program on risk factors for falls in frail older adults. 

Journal of Aging and Physical Activity, 2, 327-330.  

 

Blazer DG, Hybels CF, & Pieper CF (2001). The association of depression and 

mortality in elderly persons: a case for multiple, independent pathways. J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci. 56(8):M505-9. 

    

Blumenthal, J., Emery, C., Madden, D., George, L., Coleman, R. & Riddle, M. 

(1989). Cardiovascular and behavioural effects of aerobic exercise 

training in healthy older men and women. JournalofGerontology, 44, 147-

157.  

 

Bonachela, V. (1998). Hidroginástica na maturidade. Revista Sprint Magazine, 

n.26, p. 30-34.  

 

Borges (2005), Sandra Seidel. Tendência a estados depressivos em idosos que 

não tem o hábito da prática da actividade física: um estudo piloto no 

Município de Curitiba. Revista Digital EF Deportes, Buenos Aires. Ano 

10, número 70, março de 2007: Disponível em 

http://www.efdeportes.com/efd70/idosos.htm 

http://www.efdeportes.com/efd70/idosos.htm


 110 

 

Borges, L., Pelegrini, A., Silva, J., & Costa, G. (2008). Satisfação com a vida de 

idosos praticantes de actividade física em projectos sociais de 

Uberlândia. Revista Digital – Buenos Aires, 12,118. 

 

Bortoni, W. L., & Bojikian, L. P. (2007). Crescimento e aptidão física em 

escolares do sexo masculino, participantes de programa de iniciação 

esportiva. JornalBrasileiro de Biomotricidade, 10, 114-122. 

 

Boutcher, S. (2000). Cognitive Performance, Fitness and Ageing. S.Biddle, 

K.Fox & S. Boutcher (Eds.). Physical Activity and Psychological Well-

Being (pp.118-129). Routledge: London. 

 

Bravo G, Gauthier P, Roy PM, Payette H. & Gaulin P. (1997). A weight-bearing, 

water-based exercise program for osteopenic women: its impact on 

bone, functional fitness, and well-being. ArchPhysMed 

Rehabil.;78(12):1375-80. 

 

Breton, S. (2000) Depressão: Esclarecendo suas dúvidas. São Paulo.   

 

Caetano, L. & Vasconcelos-Raposo, J. (2005). A Atitude dos Idosos face à 

Actividade Física. Cuadernos de Psicologia de Deporte, 5(1 e 2), 143-

158.  

 

Caetano, L. & Vasconcelos-Raposo, J. (2005). A Atitude dos Idosos face à 

Actividade Física. Cuadernos de Psicologia de Deporte, 5(1 e 2), 143-

158.  

 

Campbell, (1981). A the sense of well-being in América. New Your. Mc Graw – 

Hill. 

 

Cardoso M. (2002). Representações de Vida de Um Estudo Realizado com 

adultos Idosos. Dissertação apresentada: Mestrado em Ciências do 



 111 

Desporto. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto. 

 

Caromano FA, Ide MR. (2003). Movimento na água. RevFisioterBras.; 4(1):126 

9. 

 

Caspi, A., Elder, G. (1986). Life Satisfacion in Olde Age: Linking Social 

Psychology and History. Journal Psychology and Aging, 1 (1): 18-26.  

 

Carvalho Filho ET (2003). Medicina preventiva no idoso. Revista Brasileira 

Clínica Ter. 29(1):8-18. 

 

Carvalho, J. & Mota, J. (2002). Actividade Física no idoso. Justificação e 

Prática. Câmara Municipal de Oeiras – Divisão do Desporto. 

 

Carvalho, V. & Fernandez, M. (2002). Depressão no Idoso. In: Netto, M. (Eds), 

Gerontologia – A Velhice e o Envelhecimento em Visão Globalizada. São 

Paulo: Editora Atheneu. 

 

Carvalho, J. (1999). Aspectos Metodológicos no trabalho com Idosos. Actas 

dom seminário - A qualidade de vida no idoso: O papel da actividade 

física. FCDEF-UP. Porto. 95-104. 

 

Charchat, H. F., Caramelli, P., Sameshima, K. & Nitrini, R. (2005). Declínio da 

capacidade cognitiva durante o envelhecimento. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, 27, 12, 79-82. 

 

Cheik, N. C., Reis, I. T., Heredia, R. A. G., Ventura, M. L., Tufik, S., Antunes, H. 

K. M. & Melo, M. T.(2003). Efeitos do exercício físico e da actividade 

física na depressão e ansiedade em indivíduos idosos. Revista Brasileira 

de Ciência e Movimento, vol.11 nº2 Brasília. 

 

Chodzoko-Zajko, W. & Moore, J. (1994). Physical fitness and cognitive 

functioning in aging. Exercise Sports Science Medicine, 22, 195-220.  



 112 

 

Coelho E., Carvalho M., Vasconcelos-Raposo j. (in press.) Actividade Física, 

Bem-Estar Psicológico e Funcionamento Cognitivo. Menopausa em 

forma  Vila Real (s/d). 

 

Coelho, F. Vital, T. , Novais, I., Costa G., Stella, F., & Galduroz,  R. (2012). 

Desempenho cognitivo em diferentes níveis de escolaridade de adultos e 

idosos activos. Rev. bras. geriatr. gerontol. vol.15, RJ. 

 

Colcombe, S. & Kramer, A. (2004). Fitness effects on the cognitive function of 

older adults: a meta-analytic study. PsychologicalSciences, 14, 125-130. 

 

Conte, E. M. T., & Lopes, A. S. (2005). Qualidade de vida e actividade física em 

mulheres idosas. Revista Brasileira de Ciências do Desenvolvimento 

Humano, Passo Fundo, p.65-75, Jan./Jun. 

Cooper, K. (1982). O programa aeróbio para o bem-estar total. Rio de Janeiro: 

Nórdica. 

Costa, E. C.,Nakatani, A. Y. K., & Bachion, M. M. (2006). Capacidades de 

idosos da comunidade para desenvolverem actividades de vida diária e 

actividades instrumentais de vida diária. Acta Paulista Enfermagem, São 

Paulo, v.19, n.1, p.43-48.  

 

Cotman, C.W.; Berchtold, N.C. (2002). Exercise: a behavioral intervention to 

enhance brain health and plasticity. Trends Neurosc. 25(6). p.295-301. 

 

Craft, L. (2005). Exercise and clinical depression: examining two psychological 

mechanisms. Psychology of Sport and Exercise, 6, 151-171. 

 

Craft, L., Freund, K., Culpepper, L. & Perna, F. (2007) Intervention study of 

exercise for depressive symptoms in women. Journal of Women´s 

Health, 16 (10), 1499-1509. 

 



 113 

Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML. & Ainsworth BE et 

al. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12-country 

reliability and validity. MedSci Sports Exerc 35:1381-95. 

 

Cristopoliski, F., & Colaboradores. (2008). Efeito transiente de exercícios de 

flexibilidade na articulação do quadril sobre a marcha de idosas. Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte, v.14, n.2, p. 139-144, Março/Abril.  

 

Cruz, J. F., Machado, P. P. & Mota, M. P. (1996). Efeitos e Benefícios 

Psicológicos do Exercício e da Actividade Física, Manual da Psicologia 

do Desporto, Sistemas Humanas e Organizacionais Ltd, 1ª Edição, 

Braga.    

 

Curtis, J., White, P. & McPherson, B. (2000). Age and Physical Activity Among 

Canadian Women and Men:Findings From Longitudinal National Survey 

Data. Journal of Aging and Physical Activity. 8, p 1-19. Human Kinetics 

Publishes, inc Champaign, lllinois.  

Daley MJ & Spinks WL. (2000). Exercise, mobility and aging. Sports Med;29:1-

12.         

 

Damasceno, B. P. (1999). Envelhecimento cerebral: o problema dos limites 

entre o normal e o patológico. Arq. Neuropsiquiatr., 57, 1, 78-83. 

 

Diener, E., Suh, E. & Oishi, S. (1997). Recent findings in subjective well-being. 

Indian Journal of Clinical Psychology, 24(1), 25-41. 

 

Diener E. & Suh ME. (1998). Subjective Well-Being and Old Age: An 

international analysis. In: Warner KS, Lawton MP. Annual Review of 

Gerontology and Geriatrics. Focus on Emotion and Adult Development. 

New York, Springer,17:304-324. 

 

Diener E. (2000). Subjective well-being. The science of hap piness and a 

proposal for a national index. Am Psychol, 55:34-43. 

 



 114 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575. 

 

Diener, E. (1996). Traits can be powerful but are not enovah: Lessons form 

 

Diener, E., Emmons, R., Larsen, J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With 

Life Scale. J Personality Assessment, 49(1), 71-75. 

 

Dipietro, L., Seeman, T. E., Merrill, S. S. & Berkman, L. F. (1996).  Physical 

activity and measures of cognitive function in healthy older adults: the 

MacArthur Study of successfull aging. Journal of Aging and Physical 

Activity, v. 4, p. 362-376. 

 

Dishman, R. (1986). Mental Health. In: NervSeefeldt (Eds). Physical Activity & 

Well-being. American Alliance for health, Physical Education, Recreation 

and Dance. 

 

Dishman, R., Berthoud, H., Booth, F., Cotman, C., Edgerton, R., Fleshner, M., 

Gandevia, S., Gomez-Pinilla, F., Greenwood, B., Hillman, C., Kramer, A., 

Levin, B., Moran, T., Russo-Neustadt, A., Salamone, J., Hoomisen, J., 

Wade, C., York, D. & Zigmond, M. (2006). Neurobiology of Exercise. 

Obesity, 14, 345-356. 

 

Duarte, V. B., Dias, D. G., Santana, M. da G.m Soares, M.C. & Thofern, M. B. 

(2005). A perspectiva do envelhecer para o ser idoso e a sua família. 

FamíliaSaúdeDesenvolvimento 1. 42-50. 

 

Dustam, R. & White, A. (2006). Effect of Exercise on Cognition in Older Adults: 

A Reexamination of Proposed Mechanisms. In: Poon, L., Chodzko-Zajko, 

W. & Tomporowski, P. (Eds) Active Living, Cognitive Function, and 

Aging. Aging, Exercise, and Cognition Series, Volume 1. Human 

Kinetics.   

 

Edwards, J. (2003). Dementia and Depression in older people. International 

Psychigeriatric Association. IPA, (oral presentation). 



 115 

 

Elavsky, S., McAuley, E., Motl, R., Konopack, J., Marquez, D., Hu, L., Jerome, 

G. & Diener, E. (2005). Physical Activity Enhances Long-Term Quality of 

Life in Older Adults: Efficacy, Esteem, and Affective Influences. Ann. 

Behavioral Medicine, 30(2), 138-145. 

 

Elsayed M, Ismail AH, & Young RJ. (1980). Intellectual differences of adult men 

related to age and physical fitness before and after an exercise program. 

J Gerontol, 35:383-7  

 

Etchepare LS, Pereira EF, Graup S. & Zinn J L. (2004). Terceira idade: aptidão 

física de participantes de hidroginástica. LecturasEducacion Física y 

Deportes. [periódico na Internet]. 2004 [citado mar 18];9(65). Disponível 

em: http://www.efdeportes. com/efd65/hidrog.htm 

 

Etnier JL, Salazar W, Landers DM, Petruzzello SJ, Han M. & Nowell P. (1997). 

The influence of physical fitness and exercise upon cognitive functioning: 

a meta-analysis. J Sport Exercise Psychol;19:249-74. 

 

Fabre C, Chamari K., Mucci P., Masse-Biron J. & Prefaut C. (2002). 

Improvement of cognitive function by mental and/or individualized 

aerobic training in healthy elderly subjects. Int J Sports Med, 23:415-21. 

 

Fernández, F. (2004). Programas de actividade física para a 3ª idade. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 4(2), 31-35. 

 

Ferrans CE & Power MJ (1992). Psichometric assessment of quality of life 

index. RevNurse Health.;15:29-38. 

 

Filho, R. (2008). As influências da prática de actividade física nas funções 

cognitivas em idosos. Revista digital- Buenos Aires. Ano 12, nº 118. 

 

http://www.efdeportes/


 116 

Folstein, M., Folstein, S. & McHugh, P. (1975). Mini mental state: A practical 

Method for Grading the Cognitive State of Patients for the Clinician. 

Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198. 

 

Fox, K. (1999). The influence of physical activity on mental well-being. Public 

Health Nutrition, 2(3a), 411-418.  

 

Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S. & Winbland, B. (2004). An active and socially 

integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Neurology, 

3, 343-353.  

 

Freire SA (2000). Envelhecimento Bem- sucedido e Bem-estar Psicológico. In: 

Neri AL, Freire SA. e por falar em velhice. Campinas, SP: Papirus, 21-

31. 

 

Freire, S. & Leitão, J. (2005). Estudo dos hábitos sociais de idosos 

institucionalizados no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa 

após a aplicação de programa de actividade física. Vila Real, Portugal: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

Freitas, C., Santiago, M., Viana, A., & Freyre, C. (2007). Aspectos 

motivacionais que influenciam a adesão e manutenção de idosos a 

programas de exercícios físicos Revista Brasileira de Cineantropometria 

de Desempenho Humano, 9 (1), 92-100. 

 

Fries, J. F. (1990). Medical perspectives upon successful aging. In: Baltes, P. 

B.; BALTES, M. (Org.). Successful aging: perspectives from the 

behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press. p. 35-49. 

 

Fukukawa, Y., Nakashima, C., Tsuboi, S., Kozakai, R., Doyo, W., Niino, N. et al. 

(2004) Age differences in the effect of physical activity on depressive 

symptoms. Psychology and Aging, 19 (2), 346-351. 

 



 117 

Gallahue D. & Ozmun J. (1995). Understanding Motor Development Infants, 

Children,       Adolescents, Adults. 3. ed. Madison: Brown & 

BenchmarkPublishers. 

 

Garcia, R. P. (2003). Uma reflexão sobre o tempo livre: do idoso à escola. 

Nãopublicado. 

 

Gauvin, L., W.J. & Reboussin, B.A. (2000). Contribution of Bouts of Vigorous 

Physical Activiy To Explaining Diurnal Variations in Feeling States in 

Active, Middle-Aged Women, Health Psychology, Vol.19, 4, 365-375. 

 

Géis Pilar Pont (1996). – Tercera Edad, Actividade Física y Saiude, 2ª Edición, 

Barcelona, Editorial Paidotribo. 

 

Geis, P. P. (2001) Actividade Física e Saúde na Terceira Idade. Porto Alegre: 

Artmed. 

 

George LK. (1999). Factores sociais e económicos relacionados aos 

transtornos psiquiátricos do idoso. In: Busse EW, Blazer DG, 

organizadores. Psiquiatria Geriátrica. 2a ed. Porto Alegre: Artmed; p. 

141-165. 

 

Gorenstein, C. & Andrade, L. (1998). Inventário de depressão de Beck: 

propriedades psicométricas da versão em português. Revista de 

Psiquiatria Clínica, 25 (5), 245-250. 

 

Gubiani GL, Pires Neto CS, Petroski EL. & Lopes AS. (2001). Efeitos da 

hidroginástica sobre indicadores antropométricos de mulheres entre 60 e 

80 anos de idade. RevBrasCinDes Humano.3(1),  34-41. 

 

Guedes, D. P. & Guedes, J. E. R. P. (2003). Controle de Peso Corporal: 

composição corporal, actividade física e nutrição. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Shape.  

 



 118 

Guedes, D., Guedes, J., Barbosa, D. Oliveira, J. (2001). Níveis de prática da 

actividade física habitual em adolescentes. Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte, 7 (6), 187-199. 

 

Guerreiro, M., Silva, A. & Botelho, M. (1994). Adaptação à população 

portuguesa na tradução do “Mini Mental State Examination” (MMSE). 

Revista Portuguesa de Neurologia, 1(9).  

 

Guerreiro, M., Silva, A., Botelho, M., Leitão, L., Caldas. A., & Garcia, C. (2003). 

Avaliação breve do estado mental. In: M. Guerreiro, C. Garcia & A. 

Mendonça, Escala e teste na demência. Grupo de estudos de 

Envelhecimento Celebral e Demencia, 27. 

 

Guyton, (1993) Neurociência básica: anatomia e fisiologia. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara koogan, 345 p. 

 

Hamdan, A. C., Bueno, & O. F. A. (2005). Relações entre controlo executivo e 

memória episódica verbal no comprometimento cognitivo leve e na 

demência tipo Alzheimer. Estudos dePsicologia, 10, 63-71. 

 

Harris, A., Cronkite, R., & Moos, R. (2006). Physical activity, exercise coping 

and depression in a 10- year cohort study of depressed patients. Journal 

of Affective Disorders, 93, 79-85. 

 

Heikkinen, R. & Kauppinen, M. (2004). Depressive symptoms in late life: a 10-

year follow-up. Archives of Gerontology and Geriatrics, 38, 239-250. 

 

Heitkamp, H-Ch.; Schmid, K.; Scheib, K. (1993). Endorfina and 

adrenocorticotropic hormone production during marathon and 

incremental exercise. Eur. J. Appl Physiol. v. 66, pp. 269-274. 

 

Hertzog, C. (1989). Influences of cognitive slowing on age differences in 

intelligence. Development Psychology, 25(4), 636-651. 

 



 119 

Heyn, P., Abreu, B. & Ottenbacher, K. (2004). The effects of Exercise Training 

on Elderly Persons With Cognitive Impairment and Dementia: A Meta-

Analysis. ArchivesofPhysical Medicine Rehabilitation, 85, 1694-1704.  

 

Hilgert, F. & Aquini, L. (2003). Actividade Física e Qualidade de vida na 

Terceira Idade. Revista de Educação Física e Desporto – Revista 

Horizonte, XVIII(109), 3-9. 

 

Hilson, M., Brunner, E., Guralnik, J. & Marmot, G. (2005). Prospective study of 

physical activity and physical function in early old age. 

 

Hototian, S. R., Lopes, M. A., Azevedo, D., Tatsch, M., Bazzarella, M. C., 

Bustamante, S. E. Z., Litvoc, J., & Bottino, C. M. C. (2008). Prevalence of 

cognitive and functional impairment in a community sample from São 

Paulo, Brazil. Dementia andGeriatric Cognitive Disorders, 25, 135-143. 

 

Hungles, V.A., Wood, M.J., Dallal, G.E., Roubenoff, R. & Singh, M.A.F. (2001). 

Longitudinal muscle strength changes in older adults; influence of muscle 

mass, physical activity, and health. The Journal of Gerontology Series A: 

Biological Sciences and Medical Sciences, 56: B209-B217. 

 

INE (2009). Estatísticas Demográficas 2005. Portugal: Instituto Nacional de 

Estatística. on line: www.ine.pt 

 

Israel L. (1987). Entrainer as mémoire. Centre de psychogieapplquée. Paris. 

 

Kaplan, H.I., Sadock, B.J. & Grebb, J.A. (1997). Compêndio de Psiquiatria: 

Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica, v. 7ª edição. 

Tradução: Dayse Batista. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

Kaufman, A. S. (2001). WAIS-III: IQs, Horn's theory, and generational changes 

from young adulthood to old age. Science Direct, 29(2), 131-167.  

 

http://www.ine.pt/


 120 

Kramer, A., Colcombe, S., McAuley, E., Scalf, P. & Erickson, K. (2005). Fitness, 

aging and neurocognitive function. Neurobiology of Aging, 26S, S124- 

S127. 

 

Kramer, A.F., Hahn, S., Cohen, N. J., Banich, M.T., Mcauley, E. & Harrison, 

C.R. (1999). Ageing, Fitness, and Neurocognitive Function. Nature, 400, 

418-419. 

 

Krawczynski, N. & Olszewski, H. (2000). Psychological well-being associated 

with a physical activity programme for persons over 60 years old. 

Psychology of Sports andExercise, v. 1, p. 57-63. 

 

Kura GG, Ribeiro LSP, Niquetti R. & TourinhoFilho H. (2004). Nível de atividade 

física, IMC e índices de força muscular estática entre idosas praticantes 

de hidroginástica e ginástica. RevBrasCienEnvelh Hum.;30-40. 

 

Laks, J., Batista, E., Guilherme, E., Contino, A., Faria, M., Rodrigues, C., Paula, 

E. & Engelhardt, E. (2005). Prevalence of cognitive and functional 

impairment in community-dwelling elderly: Importance of evaluating 

activities of daily living. Arquivos de Neuropsiquiatria, 63(2-A), 207-212. 

 

Lampinen P, HeikkinenRLChanges & Ruoppila L. (2000), Changes in intensity 

of physical exercise as predictors of depressive symptoms among older 

adults: an eight-year follow-up. Prev Med. 30(5):371-80. 

 

Langan, M. E. & Marotta, S. A. (1998). Physical activity and perceived self-

efficacy iolder adults. Journal of Adult Development and Aging: theory 

research, v. 1, n.1 set. 

 

Langenfeld, M.E.; Hart, L.S.; Kao, P.C. (1987). Plasma b - endorfina response 

to one-hour bicycling and running at 60% VO2max. Med Sci Sports 

Exerc. V. 19, pp.83-86. 

 



 121 

Laurin, L., Verreault, R., Lindsay, J., McPherson, K. & Rockwood, K (2001). 

Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly 

persons. ArchivesofNeurology, 55, 498-504. 

 

Leão Júnior, R. (2003). Participação em hidroginástica, crenças de auto-

eficácia e satisfação com a vida em mulheres de 50 a 70 anos. 2003. 79 

f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) - Faculdade de Educação, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  

 

Lee Y. (2000). The predictive value of self-assessed general, physical, and 

mental health on functional decline and mortality in older adults. J 

Epidemiol Community Health; 54:123-9. 

          

Lezak, M.D. (1995). Theory and pratice of neuropsychological assesment. In 

M.D. Lezak. Neuropsychological Assessment. 3ª Edição. New York: 

Oxford University Press . pp. 288-308. 

 

Lima, M. (1999). Epidemiologia e impacto social. Revista Brasileira. 

Psiquiatria.,21, SI1-SI5. 

 

Llano, M., Manz, M. & Oliveira, S. (2004). Guia Prático da Actividade Física na 

3ª Idade, 2ª edição. Manz. 

 

Lohman, T.G., Roche, A.F. & Martorell, R. (1988). Anthropometric 

standardization reference manual. Champaign, Illinois, Human Kinetics, 

In. 

 

Lord SR. Lloyd DG. Nirui M. Raymond J. Williams P. & Stewart RA. (1996). The 

effect of exercise on gait patterns in older women: a randomized 

controlled trial. J Gerontol A BiolSci Med Sci. 51(2):M64-70. 

 

Loures, D. L. et al. (2002). Stress Mental de Sistema Cardiovascular. Arquivos 

brasileiros de cardiologia, São Paulo, v. 78, n.5, p.525-530. 

 



 122 

Luders, S. & Storani, M. (2002). Demência: Impacto para a Família e a 

Sociedade. In: Netto, M. (Eds), Gerontologia – A Velhice e o 

Envelhecimento em Visão Globalizada. São Paulo: Editora Atheneu. 

 

Lyketsos CG, Chen LS, Antony JC. (1999). Cognitive decline in adulthood: an 

11, 5 year follow-up of the Baltimore Epidemiologic Catchment Area 

study. Am J psychiatry,  156: 58- Manole. 

 

Maciel ACC, Guerra RO. (2006). Prevalência e factores associados à 

sintomatologia depressiva em idosos residentes no nordeste do Brasil. J 

Bras Psiquiatr. 55(1):26-33. 

 

Maciel, A. C. C., & Guerra, R. O. (2007). Influência dos factores 

biopsicossociais sobre a capacidade funcional de idosos residentes no 

nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 10, n. 2, 

p.178-189. 

 

Manidi, M. J. & Michel, J. P.(2001). Actividade física para adultos com mais de 

55 anos: quadros clínicos e programas de exercícios. São Paulo, SP: 

Manole. 

 

Mann L, Teixeira CS, Pranke GI, Rossi AG, Lopes LF, & Mota CB. (2007). 

Equilíbrio estático de idosas praticantes de hidroginástica [CD-ROM]. In: 

XII Congresso Brasileiro de Biomecânica, maio 30 - jun 02; Estância de 

São Pedro (SP). Anais electrónicos. Rio Claro: UNESP, p.1376-81. 

 

Marchand, E. (2001). A influência da actividade física sobre a saúde mental de 

idosos. Efdeports. [online]: www.efdeports.com 

 

Marcus R. Actividade física e osteoporose. In: Bandeira F., Macedo G., Carlos 

G., Griz L. & Faria M. (2000). Osteoporose. Rio de Janeiro: Medsi. 

 

Marshall A. e Baumann A. (2001). The internacional physical activity 

questionnaire summary report of the reliability and validity studies. 

http://www.efdeports.com/


 123 

Geneva: Document of IPAQ Excecutive Commite, World Heath 

Organization. 

 

 Martins, R. (2008). A depressão no idoso. Millenium  – Revista do ISPV, 34. 

Acedido em 2011, Abril 16 de http://www.ipv.pt/millenium/millenium34. 

 

Matsudo SM, Araújo T, Matsudo VR, Andrade D, Andrade E, Oliveira LC, 

Braggion G (2001). Questionário Internacional de Actividade Física 

(IPAQ): Estudo de validade e reprodutibilidade no Brasil. Rev Bras Ativ 

Fís Saúde, 6(2): 5-8 

 

Matsudo, S. (2001). Envelhecimento e actividade física. Londrina.  

 

Matsudo, S. M. & Matsudo, V. K. R. (1992). Prescrição e benefícios da 

actividade física na terceira idade. In: Revista Brasileira de ciências & 

Movimento, v.5, n.04. 

 

Matsudo, S. M. M. (2000). Avaliação do idoso: física e funcional. Londrina.  

 

Matsudo, S.M. M. & Matsudo VR, Araújo T, Andrade D, Andrade E, Oliveira L. 

(2002). Nível de Actividade Física da população do Estado de São 

Paulo: Análise de acordo com o Género, idade, nível socioeconómico, 

distribuição geográfica e de conhecimento. Revista Brasileira Ciência e 

Movimento, Brasília, v.10, n.4, p.41-50, jun. 

 

Matsudo, Sandra, Matsudo & Victor (1993). Prescrição e benefícios da 

actividade física na terceira idade" Horizonte, nº54, Mar/Abril 

 

Mattos, M., & Farinatti, P. (2007). Influência do treinamento aeróbio com 

intensidade e volume reduzidos na autonomia e aptidão físico-funcional 

de mulheres idosas. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v.7, 

n.1, p.100-108, janeiro. 

 

http://www.ipv.pt/millenium/millenium34


 124 

Mattson, M. P. (2000). Neuroprotective signaling and the aging brain: take away 

my food and let me run. Brain Research, v. 886, p. 447-453. 

 

Mazo, G. Z. (2005). Relatório com o banco de dados da pesquisa: rede de 

atendimento e nível de actividade física dos idosos do grupo de 

convivência. Florianópolis. 

 

Mazo, G. Z., Lopes, M. A. & Benedetti, T. R. B. (2004). Actividade física e o 

idoso: concepção gerontológica. 2 ed. Porto Alegre, 247p. 

 

Mazo, G. Z., Lopes, M. A. & Benedetti, T. B. (2001). Actividade física e o idoso: 

concepção gerontológica.In: Porto Alegre: Sulina, 236p. 

 

Mcardle WD, Katch FI, Katch VL. (2003). Fisiologia do Exercício Energia 

Nutrição e Desempenho Humano. 5ª ed, Guanabara. Rio de Janeiro. 

 

McAuley, E., & Rudolph, D. (1995). Physical activity, aging, and psychological. 

 

McAuley, E., Kramer, A. & Colcombe, S. (2004). Cardiovascular fitness and 

neurocognitive function in older Adults: a brief review. Brain, Behaviour, 

and Immunity, 18, 214-220. 

 

McAuley, E., Marques, D. X., Jerome, G. J., Blissmer, B. &Katula, J. (2002). 

 

McCullough, G., Heubner, E.S., & Laughlin, J. (2000). Life events, self-concept, 

and adolescents’ positive subjective well-being. Psychology in 

theSchools, 37, 281-291. 

 

McGuire LC, Ford ES & Ajani UA. (2006). Cognitive Functioning as a Predictor 

of Functional Disability in Later Life. Am J Geriatr Psychiatry.;14(1):36-

42. DOI:10.1097/01.JGP.0000192502.10692.d6 

 



 125 

Melo GF. & Giovani A. (2004). Comparação dos efeitos da ginástica aeróbia e 

da hidroginástica na composição corporal de mulheres idosas. 

RevBrasCienMov. 12(2):13-8. 

 

Miranda, M. & Godeli, M. (2003). Musica, atividade física e bem-estar 

psicológico em idosos. Revista Brasileira de Ciências e Movimento, 

11(4), 87-94. 

 

Molteni, R.; Zheng, J.Q.; Gómez-Pinilla, F. & Twiss, J.L (2004). Voluntary 

exercise increases axonal regeneration from sensory neurons. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 101(22), p.8473-8. 

 

Monteiro, C.S. (2001). A Influência da nutrição, da actividade física e do bem-

estar em idosas. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção / Universidade Federal de Santa Catarina, p. 24-58. 

 

Moor, M., Beem, A., Stubbe, J., Boomsma, D., & De Geus, E. (2006). Regular 

exercise, anxiety, depression and personality: A population-based study. 

Preventive Medicine, 42,273-279.  

 

Moore, K., Babyak, M., Wood, C., Napolitano, M., Khatri, P., Craighead, W., 

Herman, S., Krishnan, R. & Blumenthal, J. (1999). The Association 

Between Physical Activity and Depression in Older Depressed Adults. 

Journal of Aging and Physical Activity, 7, 55-61. 

 

Moraes e Colaboradores. (2007). O exercício físico no tratamento da 

depressão em idosos: revisão sistemática. Revista de Psiquiatria do Rio 

Grande do Sul, v.29, n1, p.70-79. 

 

Morris, J.N. & Hardman, A. (1997). Walking to Health. Sports Med. 23 (5)306 

332. 

 



 126 

Mota, J. (2000). O idoso, a actividade física, e a qualidade de vida. In: A 

recreação e lazer da população com necessidades especiais. FCDEF-

UP, 126-131. 

 

Mota, J., Ribeiro, J., Carvalho, J. & Matos, M. (2005). Physical Activity and 

Health- related Quality of life in overweight / obese ederly woman. 

JournalofHumanMovementStudes, 48: 245-255. 

 

Nahas, M. V. (2001). Actividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Paraná: 

Midiograf, p. 238. 

 

Nahas, M. V. et al. (2000). O Pentáculo do Bem-Estar- Base conceitual para 

avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Revista Brasileira de 

Actividade Física & Saúde, vol. 05, n.2, pp.48-59.  

 

Nair, MK; Paul, MK; John R. (2004). Prevalence of depression among 

adolescents. Indian Journal of Pedriatrics [on line], 71:523-524. 

Available: http://www.ijppediatricsindia.org 

 

Neri, A. L. (1995). Psicologia do envelhecimento: uma área emergente. In: Neri, 

A. L. (Org.). Psicológia do envelhecimento. Campinas: Papirus. 

 

Neri, A. L. (2001). O fruto dá sementes: processo e amadurecimento e 

envelhecimento. IN: Neri, A. L. (org.) Maturidade e velhice. Campinas, 

SP: Papirus, (coleçaoVivaidade).  

 

Neri, A. L., & Yassuda, M. S. (2004 ). Velhice bem-sucedida: aspectos afectivos 

e cognitivos. Campinas: Papirus. 

 

Neri, A.L. (2000). E por falar em boa velhice. Campinas, SP: Papirus.  

 

Neri, A.L. (2002). Envelhecer Bem no Trabalho: possibilidades individuais, 

organizacionais e sociais. A Terceira Idade, São Paulo, v. 13, n. 24, p.7-

27. 

http://www.ijppediatricsindia.org/


 127 

 

Neto, F. (1993). The Satisfaction With Life Scale: Psychometrics properties in 

an adolescent sample. Journal of Youth and Adolescent, 22, 125-135. 

 

Neto, F., Barros, J., & Barros, A. (1990). Satisfação com a vida. In L. Almeida et 

al. (Eds.). A acção educativa: análise psicossocial (pp. 105-117). Leiria: 

Esel/Apport. 

 

Netz, Y., Wu, M., Becker, B. & Tenenbaum, G. (2005). Physical Activity and 

Psychological Well-Being in Advanced Age: A Meta-Analysis of 

Intervention Studies. PsychologyandAging, 20(2), 272-284. 

 

Nieman, D. C.(1999). Exercício e saúde. São Paulo, SP: Manoele. 

 

 Novais RG. (2004). A importância da hidroginástica na promoção da qualidade 

de vida em idosos. Notas de aulas [notas online]. Ano 2004. Disponível 

em <http://www.cdof.com.br/idosos4.htm, nov. 

 

Novo, R. F. (2003). Para além da eudaimonia: O bem-estar psicológico em 

mulheres na idade adulta avançada. Coimbra: Fundação Calouste 

Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

 

Okuma, S. S. (2004). O idoso e a actividade física. 3ª ed. Campinas: Papirus, 

208 p.  

 

Okuma, Silene Sumire (1998). O idoso e a actividade física: Fundamentos e 

pesquisa. São Paulo: Papirus 

 

Oliveira, D. A., Gomes, L. & Oliveira R. (2006). Prevalência de Depressão em 

Idosos que Frequentam Centros de Convivência. Revista de Saúde 

Pública, São Paulo, n.4, v.40,p. 734-736, agost.  

 

Oliveira, M.K. (1999). Jovens e adultos como sujeito de conhecimento e 

aprendizagem. Revista Brasileira de Educação. São Paulo, 12, 59-73 



 128 

 

Oliveira, Ricardo Jacó (2000). Envelhecimento, Sistema Nervoso e o Exercício 

Físico. Revista digital EF Deportes,jul de 2000: Disponível em <http:// 

www.efdeportes.com/efd38/idosos.htm> 

 

Oliveira, Ricardo Jacó (2002) Envelhecimento. Exercício Maturidade Qualidade 

de Vida.2. Ed. Rio de Janeiro: Shape. 

 

Oman, R. & Oman, K. (2003). A case-control study of psychosocial and aerobic 

exercise factors in women with symptoms of depression. The Journal of 

Psychology, 137(1), 338-350. 

 

Organização Mundial de Saúde (2001). The world health report. Geneva. 

 

Organização Mundial de Saúde (OMS). (2005). Organização Pan-Americana 

de Saúde Envelhecimento activo: uma política de saúde, 60p. 

 

Palys, T. S. & Little, B. R. (1983). Perceived Life Satisfaction and the 

Organization of Personal Project Systems. Journal of Personality and 

Social Psychology, 44 (6), 1221-1230. 

 

Pamerlee, P.A., Katz, I.R. & Lawton, M.P. (1989). Depression among 

institutionalized aged: assessment and prevalence estimation. Journal of 

Gerontology, v. 44, p. 22-29. 

Papaléo Netto M. &Britto MFC. (2001). Urgênciasem geriatria. São Paulo: 

Editora Atheneu. 

 

Paschoal SMP. (1996). Autonomia e independência. In: Papaléo Neto M, editor. 

Gerontologia. São Paulo: Atheneo;. p. 313-23. 

 

Pasqualotti, A., Barone, D. A. C., Doll, J. (2008). Avaliando as perdas 

comunicativas nas relações sociais de um grupo de idosos com traços 

depressivos. Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das 

Ciências e das Tecnologias, Rio de Janeiro. 



 129 

 

Pavot, W. e Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction With Life Scale. 

PsychologicalAssessment, 5,2,164-172. 

 

Pereira, A.C., Huddleston, D.E., Brickman, A.M. et al. (2007). An in vivo 

correlate of exercise-induced neurogenesis in the adult dentate gyrus. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 104(13),p.5638-43.  

 

Pereira, R. J. et al. (2004). Perfil de saúde dos idosos, praticantes de actividade 

física, cadastradas no Programa Municipal da Terceira Idade do 

Município de Viçosa - MG. Revista Médica de MG, Belo Horizonte, v.14, 

n.4. p.239-243, Out/Dez. 

 

Perloiro, F. (2002). Padrões de Optimismo e satisfação com a vida em famílias 

portuguesas. Tese de Mestrado de Comunicação em Saúde: 

Universidade Aberta.  

 

Physical activity and physique anxiety in older adults: fitness, and efficacy 

influences. Agingand Mental Health, v. 6, n3, p.222-230. 

 

Pinho, A., Almeida, P., Palma, V., Moniz, R. & Silva, M. (2006). Identificação 

dos factores predisponentes ao declínio funcional da população idosa. 

EssFisiOnline, 2(4), 24-37. 

 

Pinquarte, M. & Sorensen, S. (2001). Gender differences in self-concept and 

psychological well-being in old age: a meta.analysis, Journal of 

Geronatology: Psychological Sciences, 56B,4, 195-213.  

 

Pinto, A. (1999). Problemas de Memória nos Idosos: Uma Revisão. Psicologia, 

Educação e Cultura, 3(2), 253-295. 

 

Pinto, G. & Vasconcelos-Raposo, J. (no prelo). Validação do Inventário de 

Depressão de Beck como instrumento de pesquisa em estudantes 

universitários portugueses. Manuscrito não publicado 



 130 

 

Queiros, M. (2007). Inteligência emocional percebida (IEP) ajuste emocional e 

actividade física na terceira idade. Motri., Santa Maria da Feira, v. 3, n. 2, 

abr. Disponível em 

<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16

46-107X2007000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 13 ago. 2012. 

 

Rabelo, Heloisa Thomaz (2002). Os efeitos Conta Resistência no Desempenho 

nas Actividades da Vida diária De Mulheres Idosas.Brasília: UCB. 

 

Rahal, M. A., Andrusaitis, F. R., Sguizzato, G. T. (2007). Actividade física para 

o idoso e objectivos. In: Papaléo-Netto, M. Tratado de gerontologia. São 

Paulo: Atheneu, p. 781-794. 

 

Ravaglia, G.; Forti, P.; Lucicesare, A. et al. (2007). Physical activity and 

dementia risk in the elderly. Findings from a prospective Italian study. 

Neurology. 10.1212/01.wnl.0000296276.50595.86. Disponível em: 

http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/01.wnl.0000296276.50595.

86v1. Acesso (10 de Abril, 2008).  

 

Raz, N. (2002). Aging of the brain and its impact on cognitive performance. In: 

Craik, F. &Salthouse, T. (Eds). The handbook of aging and cognition. 

Erlbaum: Mahwah, NJ. 

 

Reed, J. & Ones, D. (2006). The effect of acute aerobic exercise on positive 

activated affect: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise, 7, 

477-514. 

 

Rejeski, W. J. & Mihalko, S. L. (2001). Physical activity and quality of life in 

older adults. Journals of Gerontology: Series A, v. 56 A, p. 23-35. 

 

Reppold, C. T.,  Hutz, C. (2008). Investigação psicodiagnóstica de adolescents: 

encaminhamentos, queixas e instrumentos utilizados em clínica-escolas. 

Avaliação Psicológicas, v. 7, p. 85-91. 

http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/01.wnl.0000296276.50595.86v1.%20Acesso%20(10
http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/01.wnl.0000296276.50595.86v1.%20Acesso%20(10


 131 

 

 

Ribeiro, J. (2007). Avaliação em psicologia da saúde: Instrumentos Publicado 

em Português- Quarteto – 1ª edição. 

 

Richards, M., Hardy, R. & Wadsworth, M. (2003). Does active leisure protect 

cognition? Evidence from a national birth cohort. Social Sciences 

Medicine, 56, 785-792. 

 

Rigo, M. & Teixeira D. (2005). Efeitos da actividade física na percepção de 

bem-estar em idosas que residem sozinhas e acompanhadas. 

UnoparCient., Ciênc. Biol. Saúde, 7(1), 13-20. 

 

Rocha, M. A. Moreira. (2012). Envelhecimento saudável, através de 

intervenção psicopedagógica, com enfoque Neuropsicológico. Constr. 

psicopedag.,  São Paulo,  v. 20,  n. 20,   2012.   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

69542012000100007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  17  agosto  2012. 

 

Rodrigues, A. & Vasconcelos-Raposo (2006). Relação entre o Bem-estar 

Psicológico, Auto-estima, Depressão e a Religiosidade entre praticantes 

de actividade física regular e não praticantes em idosos. Psicodeporte. 

online: www.psicodeporte.com 

 

Rodrigues, A. C. F., Trisóglio, C., Porto, E. Z. & Vono, M. B. (2007). Depressão 

no Idoso. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 2005. 

Disponível em: <http://www.infomedgrp19.famerp.br/> Acesso em 04 

Setembro. 

 

Rosenberg, M. (1979). Conceiving the self. New York: Basic Books. 

 

Roth, D. L. et al. (2003). Association of Physical Activity and Visual Attention in 

Older Adults. Journal of Aging and Health, v. 15, n. 3, p. 534-547. 

 

http://www.psicodeporte.com/


 132 

Ruuskanen, J. M. & Ruopilla, I. (1995). Physical Activity and Psycological Well-

being Among People Aged 65 to 84 Years, in Age and Aging, July. 

(Revista On-line)    

 

Ryff, C. D. & Singer, B. (2002). Flourishing undert fire: Resilence as a prototype 

of challenged thriving. In C. L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing: 

positive psychology and the life well-lived (pp. 15-36). Washington, DC: 

Americam Psychological Association. 

 

Ryff, C.D. & Singer, B. (1998). The role of the purpose in life and personal 

growth in positive human health. In P.S. Fry & P.T.P. Wong (Eds.), The 

human quest for meaning: A handbook of psychology research and 

clinical applications (pp. 213-215). Mahwah, NJ: 

 

Santos J., Pereira, J., Teixeira C., Corazza D., & VitalT., CostaJ. (2012). 

Sintomas depressivos e prejuízo funcional de idosos de um Centro-Dia 

Geriátrico, Universidade Estadual Paulista (Unesp), J Bras Psiquiatr. 

61(2):102-6. 

 

Santos Mam, Pereira JS. (2006). Efeito das diferentes modalidades de 

atividades físicas na qualidade da marcha em idosos. Lecturas 

Educacion Física y Deportes. periódico na Internet, citado jun 10, 

11(102). Disponível em: http://www. efdeportes.com/efd102/marcha.htm 

 

Santos, M. F. S. (1990). Identidade a Aposentadoria. EPU, São Paulo. 

Salgado, C.D.S. (2000). Gerontologia Social. Buenos Aires: Espacio Editorial 

 

Santos SR, Santos IBC, Fernandes MGM, Henriques REMM. (2002). 

Qualidade de vida do idoso na comunidade: aplicação da Escala de 

Flanagan. Rev Lat Am Enferm.;10:757-64.    

 

Schaie, K. W. (1996). Intellectual development in adulthood: The Seatle 

longitudinal study. New York: Cambridge University Press. 

 

http://www/


 133 

Schwarz, L ; Kindermann, W. (1990). Endorfina, adrenocorticotropic, cortisol 

and catecholamines during aerobic and anaerobic exercise. Eur. J. Appl 

Physiol. V. 61, pp. 165-171. 

 

Scully, D., Kremer, J., Meade, M., Graham, R. & Dudgeon, K. (1998). Physical 

exercise and psychological well being: a critical review. Journal of Sports 

Medicine, 32, 111-120. 

 

Sharky, B. J. (1998) Condicionamento físico e saúde. 4º edição. Porto Alegre: 

Artmed.  

 

Shepard, R. J. (2003). Envelhecimento, actividade física e saúde. São Paulo: 

Phorte, 496 p.  

 

Shephard (1995). Physical activity, health, and well-being at different life 

stages. Research Quarterty for Rxercise and Sports, v. 66, n. 4, p. 298 – 

302. 

 

Shephard, R.J. (2003). Envelhecimento, Actividade Física e Saúde.São Paulo, 

SP: Phorte. 

 

Shin, D. & Johnson, D. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of 

the quality of life. Social Indicators Research, 5, 475-492. 

 

Siegler IC. Poon LW. Madden DJ. & Welsh KA. (1999). Aspectos psicológicos 

do envelhecimento normal. In: Busse EW, Blazer DG, organizadores. 

Psiquiatria Geriátrica. 2a ed. Porto Alegre: Artmed;. p. 119-140. 

 

Silva M. (1999) .Exercício e Qualidade de Vida. Editora Ateneu. 

 

Silva, D., & Abreu, V. (2012). A relação entre o medo de cair e a depressão em 

idosos. Monografia de licenciatura, Universidade Fernando Pessoa 

FCS/ESS. Porto. 

 



 134 

Silva, P. & Araújo, D. (2000). Exercício e Depressão: uma perspectiva 

neurobiológica. Revista Ludens, 6(4), 5-16. 

 

Silveira, L. & Duarte, M. (2004) Níveis de depressão, Hábitos e Aderência a 

Programas de Actividades Físicas de Pessoas Diagnosticadas com 

Transtorno Depressivos. Revista Brasileira de Cineantropometria e 

Desempenho Humano, Florianópolis, v.6, n.2, p.36-44.   

 

Simmons V. & Hansen PD. (1996). Effectiveness of water exercise on postural 

mobility in the well elderly: an experimental study on balance 

enhancement. J Gerontol A BiolSci Med Sci.51(5):M233-8. 

 

Simões, A. (1992). Ulterior validação de uma escala de Satisfação com a Vida.  

In Revista Portuguesa de Pedagogia, 26(3), p:503-515.  

 

Sirgy, M.J. (2002). The Psychology of Quality of Life. Dordrecht: Klwer 

Academic Publishers. 

 

Snowdon, J. (2002). Qual é a prevalência de depressão na 3ª idade? Rev Brás 

Psiquiatr; 24 (supl.): p.42-47. 

 

Sousa, L., Galante, H. & Figueiredo, D. (2003). Qualidade de vida e bem-estar 

dos idosos: um estudo exploratório na população portuguesa. Revista 

Saúde Pública, 37(3), 364-371. 

 

Sousa, M. & et al., (2010). Depressão em idosos: prevalência e factores 

associados. Revista Portuguesa Clinica Geral. 26(1), pp. 384-391. 

 

Souto, S. (2008). Bem-estar Subjectivo, Auto-estima e Função Cognitiva em 

idosos sedentários e praticantes de actividade física. Tese de Mestrado, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal. 

   



 135 

Souza, P. S., Falcão, J. T. R., Leal, M. C. C., & Marino, J. G. (2007). Avaliação 

do desempenho cognitivo em idosos. RevistaBrasileira de Geriatria e 

Gerontologia, 10, 29-38. 

 

Spence, J. & Gauvin, L. (1996). Physical Activity and Psychological Well-being: 

             Knowledge Base, Current Issues, and Caveats. Nutrition Reviews, 

             54,53-65. 

 

Spirduso, W. (1995). Physical Dimensions of Aging, Human Kinetics, 

Champaign, IIIinois. 

 

Spirduso, W. (1994). Physical activity and aging: retrospections and visions for 

the future. Journal of Aging and Physical Activity, 2: 233-242. 

 

Spirduso, W. (2006). Issues of Aging, Physical Activity, Cognition, and Putative 

Mechanisms for a Relationship: A Discussion. In: Poon, L., Chodzko-

Zajko, W. & Tomporowski, P. (Eds) Active Living, Cognitive Function, 

and Aging. Aging, Exercise, and Cognition Series, Volume 1. Human 

Kinetics.   

 

Stefanis, C. & Stefanis, N (2005). Diagnóstico dos Transtornos Depressivos: 

Uma revisão. Em: Maj, M. e Sartorius, N. (Eds). Transtornos 

Depressivos (2 ed., pp 13-49). Porto Alegre: Editora Artes Médicas. 

 

Stella, F., Gobbi, S., Corazza, D.I. & Costa, J.L.R.  (2002). Depressão no Idoso: 

Diagnóstico, Tratamento e Benefícios da Atividade Física. São Paulo: 

Motriz, V. 8, n. 3, p. 91-98. 

 

Straub, R. H., Cutolo, M., Zietz, B. & Scholmerich, J. (2001). The process of 

anging changes the interplay of the immune, endocrine and nervous 

systems. Mech. Ageing Develop., 122, 1591-1611. 

 



 136 

Suomi R, & Koceja DM. (2000). Postural sway characteristics in women with 

lower extremity arthritis before and after an aquatic exercise intervention. 

Arch Phys Med Rehabil.81 (6):780-5. 

 

Svaborg, P. & Asberg, M. (2000). A comparison between the Beck Depression 

Inventory (BDI) and the self-rating version of the Montgomery 

AsbergSepression Rating Scale (MADRS). Journal of Afective Disorders 

[on line],  64:203-216 Elsevier. Available: www.elsevier.com/locate/jad 

 

Taylor, A. H., Cable, N., Faulkner, G., Hillsdon, M., Narici, M. & Van Der Bij, A. 

(2004). Physical activity and older adults: a review of health benefits and 

the effectiveness of interventions. Journalof Sports Sciences, 22, 703-

725. 

 

Teixeira, D. C. et al. (2007). Efeito de um programa de exercícios físicos para 

idosas sobre variáveis neuromotoras, antropométricas e medo de cair. 

Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, São Paulo, v.21, n.2, 

p.107-120, abr./jun. 

 

Teixeira, L. (2010). Solidão, Depressão e Qualidade de vida em idosos: Um 

estudo avaliativo exploratório e implementação-piloto de um programa 

de intervenção. Tese de Mestrado, submetida à, Faculdade de 

Psicologia, da Universidade de Lisboa, Portugal. 

 

Teychenne, M., Ball, K. & Salmon, J. (2008). Physical activity and likelihood of 

depression in adults: A review. Preventive Medicine, 46, 397-411. 

 

Thorén, P.; Floras, J.S.; Hoffmann, P.; Seals, D.R. (1990). Endorphins and 

exercise: physiological mechanisms and clinical implications. Med. Sci. 

Sports Exerc. V. 22 (4), pp. 417-428. 

 

Towporowski, P. (2003). Effects of acute bouts of exercise on cognition. Acta 

Psychologica, 112, 297-324.  

 

http://www.elsevier.com/locate/jad


 137 

Tsukahara N., Toda A., Goto J, &Ezawa I. (1994). Cross-sectional and 

longitudinal studies on the effect of water exercise in controlling bone 

loss in Japanese postmenopausal women. J NutrSciVitaminol 

(Tokyo).;40(1):37-47. 

 

Tudor-Locke C., and Bassett D. R. Jr., (2004). How many steps/day are 

enough. Preliminary pedometer indices for public health. Sports Med, 

34(1): p. 1-8. 

 

Van Boxtel MP. Paas FG Houx PJ, Adam JJ. Teeken JC. & Jolles J. (1997). 

Aerobic capacity and cognitive performance in a cross-sectional aging 

study. Med Sci Sports Exerc; 29:1357-65. 

 

Van Gool, C., Kempen, G., Penninx, B., Deeg, D., Beekman, A. & Van Eijk, J. 

(2003). Relationship between changes in depressive symptoms and 

unhealthy lifestyles in late middle aged and older persons: results from 

the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Age and Ageing, 32, 81-87.  

 

Vasconcelos, L. G., Brucki, S. M. D., & Bueno, O. F. A. (2007). Cognitive and 

functional assessment tools: review of brazilian literature. 

DementiaandNeuropsychologia, 1, 18-23. 

 

Vasconcelos-Raposo, J. (2004). Bem-estar psicológico, prática de exercício 

físico, auto-estima e satisfação corporal. In: Congreso Gallego-

Português de Psicologia de la actividad física y del Deporte, Ptevedra, 

España, 4, 1-23. 

 

Vasconcelos-Raposo, J., Teixeira, C. & Gonçalves, O. (2004). O bem-estar 

psicológico em adolescentes: a relaçãoentre prática de exercício físico, 

auto-estima e satisfação corporal. Revista Portuguesa de Ciências do 

Desporto, 4 (2), 44-50. 

 

Vaz, S.,F., Alves; & Gaspar, N., M., Soares (2011). Depression in older people 

in institutional care in Braganca. Rev. Enf. Ref.,  Coimbra,  v. serIII,  n. 



 138 

4, jul. Disponível em 

<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S08

74-02832011000200005&lng=pt&nrm=iso>. acesso em  12  set.  2012. 

 

Vaz Serra, A., & Abreu, J. (1973). Aferição dos quadros clínicos depressivos: l. 

“Ensaio de aplicação do Inventário Depressivo de Beck” a uma amostra 

portuguesa de doentes deprimidos. Coimbra Médica, xx (Vl), 623-644. 

 

Veenhoven, R. (2000). The four qualities of life: ordering concepts and 

measures of the good life. Journal of Happiness Studies, 1, 1-39. 

 

Victor C, Scambler S, Bond J, & Bowling A. (2000). Being alone in later life: 

loneliness social isolation and living alone. RevClin Geronto,10:407-17. 

 

Vieira, A.C.M.L. (2003). Qualidade de vida e suporte social dos idosos em 

ambiente Institucional - Contributos da Bioética. Dissertação de 

Mestrado em Bioética e ética Médica apresentada à Faculdade de 

Medicina. Porto: Universidade do Porto. 

 

Vieira, S. Nascimento, S., Luz Neto A., Trindade, N. & Suzuki, S (2012). 

Relação entre práticas de actividades físicas e níveis de depressão em 

idosas. Grepafe-nove – Uninove – Brasil. 

 

Virtuoso Júnior JS, Tribess S, Paulo TRS, Martins CA, & Romo-Perez V. 

(2012). Actividade física como indicador preditivo para incapacidade 

funcional em pessoas idosas. Revista Latino-Am. Enfermagem. 

[Internet]. mar.-abr. [acesso em: 16 de agosto 2012. 20 (2): (07 telas). 

 

Virtuoso-Júnior JS, & Guerra RO. (2008). Factores associados às limitações 

funcionais em idosas de baixa rendam. Rev Assoc Med Bras.54 (5):430-

5.  

 

Vitiello, A. P., Ciriaco, J. G. M., Takahashi, D. Y., Nitrini, R., &Caramelli, P. 

(2007). Avaliação cognitive breve de pacientes atendidos em 



 139 

ambulatório de Neurologia geral. Arquivos deNeuro-Psiquiatria, 65, 29 

303. 

 

Waldstein, S. (2000). Health Effects on Cognitive Function. In: Stern, P. & 

Carstenson, P. (Eds). The aging mind: opportunities in cognitive 

research. Washington, D.C.: National Academy Press. 

 

Wecker, N., Kramer, J., Wisniewsky, A., Delis, D. & Kaplan, E. (2000). Age 

effects on executive ability. Neuropsychology, 14(3), 409-414. 

 

Weinberg, R.S. & Gould, D. (2001). Fundamentos da psicologia do esporte e do 

exercício. 2ª ed. Porto Alegre: Artemed Editora.  well-being. J Aging 

Phys Act, 3, 67-96. 

 

World Health Organization (1996). The Heidelberg GuidelínesFor Promoting 

Physical Activity Among Older Persons Guidelines Series for Healthy  

Ageing L. Herdelberg. 

 

World Health Organization (1995). Physical status: The use and interpretation 

of anthropometry. Report of a WHO expert committee. Geneva. 

 

 World Health Organization (1998).  Obesity: Preventing and managing the 

global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva. 

 

Word Health Organization (2002). World health day. Sedentary lifestyle: a 

global publichealth problem. Disponível em http://www.who.int/world-

health-day/. Acesso em: Junho 2008.    

 

Williams, P., & Lord, S. R. (1997). Effects of group exercise on cognitive 

functioning and mood in older women. Australian and New Zealand 

Journal of Public Health, v. 21, p. 45-52. 

 

Willis, J. & Campbell, L. (1992). Exercise Psychology. Human Kinetics 

Publishers, Inc. 

http://www.who.int/world-health-day/
http://www.who.int/world-health-day/


 140 

 

World Health Organization (2004). Global strategy on diet, physical activity and 

health. Geneva:Fifty-seventh World Health Assembly.  

 

World Health Organization (1995). Physical status:the use  interpretation of 

antropometry. Report of a WHOexpert committee. Geneva: WHO. 

(TechnicalReport Series 854). 

 

World Health Organization (WHO) The World Health Report. Disponível em: 

<http://www.who.ch>. Acesso em: 14 set. 2008. 

 

Wright, C.E, Kunz-Ebrecht, S.R, Iliffe, S., Foese, O. & Steptoe, A. (2005). 

Physiological correlates of cognitive functioning in an elderly population. 

Psychoneuroendocrinology, 30, 826-838. 

 

Xavier FMF, Ferraz MPT, Marc N, Escosteguy NU, & Moriguchi EH (2003). 

Elderly people´s definition of quality of life. Rev Bras Psiquiatr.;25:31-

9.       

 

Xavier, A., J.; D´orsi, E.; Sigulem, D., & Ramos, L., R. (2010). Orientação 

temporal e funções executivas na predição de mortalidade entre idosos: 

estudo Epídoto. Rev. Saúde Pública [online]. vol. 44, n.1, pp. 148-158. 

ISSN 0034-8910. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010000100016. 

 

Yaffe, K., Barnes, D., Nevitt, M., Lui, L.Y. & Covinsky, K. (2001). A prospective 

study of physical activity and cognitive decline in elderly women. 

ArchivesofInternal Medicine, 161, 1703-1708.    

 

 

 

 

 

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/%3chttp:/www.who.ch%3e
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102010000100016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 ANEXOS 



 142 

9 ANEXOS 

 



 143 



 144 



 145 



 146 



 147 

 

 



 148 

Avaliação Cognitiva 

 
“Mini Mental State Examination – MMSE” 

 
NOME:____________________________________________________________ 

IDADE: _________anos            DATA: ____ de ______________ de _______ 

 

1. ORIENTAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta). 
Em que ano estamos? ___________ 
Em que mês estamos? ___________ 
Em que dia do mês estamos? ___________ 
Em que dia da semana estamos? _________ 
Em que estação do ano estamos? ___________ 
Em que país estamos? ___________ 
Em que distrito vive? ___________ 
Em que terra vive? ___________ 
Em que casa estamos? ___________ 
Em que andar estamos? ___________ 

Nota: ___________ 
2. RETENÇÃO (contar 1 ponto por cada palavra corretamente repetida). 
“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; procure 

ficar a sabê-las de cor”. 
Pera ___________ 
Gato ___________ 
Bola ___________ 

Nota: ___________ 

3. ATENÇÃO E CÁLCULO (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas depois 
continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao fim de 5 respostas). 

 
“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado volta a tirar 3 e 

repete até eu dizer para parar”. 
 

        27 _____ 24 _____ 21 _____ 18_____ 15_____                                         Nota: ___________ 
4. EVOCAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta). 

“Veja se consegue dizer as três palavras que lhe pedi há pouco para decorar”. 
 
Pêra ___________ 
Gato ___________ 
Bola ___________  

Nota: ___________ 
4. LINGUAGEM (1 ponto por cada resposta correta). 
 
a. “Como se chama isto?” Mostrar os objetos: 
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Relógio ___________ 
Lápis ___________                                                                                              Nota: __________ 
 
b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” 
  Nota: ___________ 

 
c. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre ao meio e 
ponha sobre a mesa” (ou sobre a cama, se for o caso, dar a folha de papel segurando as duas 
mãos.) 
 
Pega com a mão direita ___________ 
Dobra a meio ___________ 
Coloca onde deve ___________ 

Nota: ___________ 
 
d. “Leia o que está no cartão e faça o que lá diz”. Mostrar o cartão com uma frase bem legível, 
“FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto ler-se a frase.  

 Nota: ___________ 
 
 
c. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter o sujeito e verbo e fazer sentido; os erros 
gramaticais não prejudicam a pontuação.  
 

Nota: ___________ 
 
6. HABILIDADE CONSTRUTIVA (1 ponto pela cópia correta.) 
Deve copiar um desenho: Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; Cada um deve ficar com 
5 lados, dois dos quais intersetados. Não valorizar tremor ou rotação.  
 
 
DESENHO:                                                       COPIAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: ___________ 
  

TOTAL (Máximo de 30 pontos) __________ 




