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Introdução Geral 

Atualmente, em Portugal, cerca de 26.6% da população tem mais de 65 anos, registando-se 

uma taxa de envelhecimento é de 133.5% (Pordata, 2013). Devido ao crescente 

envelhecimento da população portuguesa e tendo em conta as evidências empíricas existentes 

nesta área, surge a necessidade de analisar os benefícios que a prática regular de atividade 

física pode conferir ao nível físico, cognitivo e na manutenção da saúde mental, com o objetivo 

de manter a qualidade de vida da população idosa. Tendo em consideração a literatura existente 

na área, verifica-se que a prática de atividade física apresenta benefícios ao nível do 

funcionamento cognitivo em idosos saudáveis e em idosos com doença de Alzheimer, atuando 

na preservação de áreas cerebrais responsáveis pela cognição (Antunes et al, 2006; Bruijn et 

al., 2013; Chiari et al., 2010; Petroianu et al., 2010; Ruscheweyh et al., 2011; Tyndall et al, 

2013). A atividade física está também associada a baixos níveis de depressão e de ansiedade na 

população idosa, fato que se deve aos mecanismos de atuação que o exercício produz ao nível 

fisiológico (Cheik et al., 2003; Chodzko-Zajko et al., 2009; Frazer et al., 2005; Lobo, et al., 

2012; Minghelli et al., 2013; Paulo & Yassuda, 2010; Strohle, 2009; Teixeira et al.,2013). 

Neste sentido, o presente projeto de investigação está dividido em duas partes. A primeira parte 

contém um estudo que faz a comparação entre idosos ativos e sedentários ao nível das queixas 

de memória, dos sintomas depressivos e da ansiedade, com o objetivo de verificar a influência 

que a prática de atividade física exerce sobre a cognição e a saúde mental. Na segunda parte 

consta um estudo de comparação entre idosos com doença de Alzheimer e idosos saudáveis 

institucionalizados ao nível do funcionamento cognitivo e dos sintomas depressivos, tendo 

sido, igualmente, comparadas as duas últimas variáveis mencionadas entre idosos ativos e 

idosos sedentários, quer no grupo de idosos com doença de Alzheimer, quer no grupo de idosos 

saudáveis. Objetivou-se no segundo estudo comparar os idosos com doença de Alzheimer e os 

idosos sem doenças neurodegenerativas ao nível do funcionamento cognitivo e dos sintomas 
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depressivos, bem como o efeito que a prática de atividade física pode exercer sobre a cognição 

e a saúde mental em idosos sujeitos a processos neurodegenerativos e em idosos saudáveis. 
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Resumo 

A prática regular de atividade física apresenta benefícios ao nível da memória, sintomas de 

depressão e de ansiedade em indivíduos idosos. Neste sentido, o presente estudo tem como 

objetivo principal a comparação entre idosos ativos e inativos ao nível das queixas de memória, 

da presença de sintomatologia depressiva e da ansiedade. Mais especificamente, esta 

comparação é feita por sexo, escolaridade, hábitos de leitura e estado civil. A amostra é 

constituída por 68 participantes: 34 idosos praticantes de atividade física e 34 idosos inativos. 

Os instrumentos utilizados foram a Escala de Queixas Subjetivas de Memória (EQSM), a 

Escala Geriátrica de Depressão (EGD) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Os 

resultados evidenciam os idosos que praticam atividade física apresentam menos queixas de 

memória (p = .001), de sintomatologia depressiva (p = .001) e de ansiedade (p = .001), não se 

registando diferenças entre sexos, por nível de escolaridade, hábitos de leitura e estado civil, 

apesar de se destacar um efeito estatístico de moderado a elevado em algumas destas variáveis. 

A atividade física parece estar associada a um melhor funcionamento cognitivo e aos baixos 

níveis de depressão e ansiedade. 

Palavras-chave: atividade física, idosos, sexo, escolaridade, hábitos de leitura, estado civil, 

memória, depressão, ansiedade. 
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Abstract 

Regular physical activity has benefits in terms of memory, depression and anxiety symptoms in 

elderly. In this sense, the present study aims to compare active and inactive elderly in terms of 

memory complaints, depressive symptoms and anxiety. More specifically, this comparison is 

made by gender, education, reading habits and marital status. The sample consisted of 68 

participants: 34 physically active elderly and 34 inactive elderly. The instruments used were 

the Scale of Subjective Memory Complaints (EQSM), the Geriatric Depression Scale (GDS) 

and the Beck Anxiety Inventory (BAI). The results show that the elderly are physically active 

have less memory complaints (p = .001), depressive symptoms (p = .001) and anxiety (p = 

.001) without evidence of differences by sex, level of education, reading habits and marital 

status, although they emphasize a moderate to high statistical effect in some of these variables. 

Physical activity appears to be associated with better cognitive functioning and low levels of 

depression and anxiety. 

Keywords: physical activity, elderly, sex, education, reading habits, marital status, memory, 

depression, anxiety. 
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Na sociedade atual, devido ao aumento da taxa da esperança média de vida, o índice de 

envelhecimento em Portugal é de 133,5%, ou seja, cerca de 26,6% da população portuguesa 

tem mais de 65 anos (Pordata, 2013). O envelhecimento é um processo natural e progressivo, 

pautado por mudanças físicas, psicológicas e sociais, e é caracterizado por uma diminuição 

generalizada das capacidades funcionais e estruturais, sendo um período que, gradualmente vai 

sendo pautado por vulnerabilidade e dependência (DGS, 2000). Precisamente devido ao 

declínio de várias áreas cerebrais, à morte de conexões neuronais e à perda de volume cerebral, 

o envelhecimento acarreta consigo alterações do funcionamento cognitivo e o risco de 

aparecimento de doenças neurodegenerativas (National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke [NINDS], 2012), sendo que, as mais comuns são a doença de Alzheimer, a demência 

vascular, a demência com Corpos de Lewy e a demência frontotemporal (Caramelli & Barbosa, 

2002). Assim sendo, surge a necessidade de implementação estratégias de intervenção 

alternativas à farmacoterapia contra o declínio cognitivo e de manutenção da saúde mental, de 

forma a manter a qualidade de vida da população idosa. 

A prática de atividade física regular tem vindo a demonstrar inúmeros benéficos ao 

nível da memória, dos sintomas depressivos e na ansiedade em indivíduos idosos (Cheik et al., 

2003; Chiari, Mello, Rezeak, & Antunes, 2010; Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes & 

Brustad, 2013). Estudos recentes demonstram que a atividade física, quando praticada de forma 

crónica, produz melhorias na função mnésica que se verificam ser estatisticamente 

significativas quando comparada com a prática de atividade física de intensidade leve e a curto 

prazo e com o sedentarismo (p < .05), o que pressupõe que, quanto maior a intensidade e a 

duração da atividade física, maiores os níveis de funcionamento da memória (Ruscheweyh et 

al., 2011). Segundo as recomendações da American College of Sports Medicine, a prática de 

atividade física na população idosa apresenta benefícios, de entre outras áreas, ao nível do 

funcionamento cognitivo, nomeadamente da memória, que tende a decair com a idade, e ao 
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nível psicológico, mais especificamente, nos sintomas de depressão e ansiedade (Chodzko-

Zajko et al., 2009). A atividade física é definida como sendo qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num gasto de energia traduzido em 

quilocalorias. (Caspersen, Powel, & Christenson, 1985). Os dois tipos de atividade física 

primordiais para a manutenção do bem-estar físico e mental dos idosos é o exercício aeróbio e 

o exercício anaeróbio ou de resistência (ACSM, 2009). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2011), a prática regular de atividade física do tipo aeróbio, como por exemplo, a 

corrida ou a caminhada, apresenta benefícios ao nível da diminuição dos riscos de doenças 

cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doenças coronárias e de acidentes vasculares cerebrais. 

Por outro lado, a atividade física do tipo anaeróbio, de onde fazem parte os exercícios de 

resistência, como a musculação, auxilia na manutenção da densidade óssea e da diminuição da 

perda da proteína do organismo. De uma forma geral, os idosos que praticam regularmente 

atividade física tendem a ter menos doenças ligadas ao processo normal de envelhecimento, um 

melhor funcionamento cognitivo, apresentam uma massa corporal óssea mais saudável e um 

nível de declínio funcional menor, comparativamente com os idosos que têm um estilo de vida 

sedentário (Petroianu, Capanema, Silva, & Braga, 2010). Tendo em conta as características 

físicas e as limitações que os indivíduos com mais de 65 anos apresentam, existem 

recomendações para a prática de atividade física adequada a esta faixa etária. Com o objetivo 

de reduzir o declínio cognitivo, a OMS (2011) e a ACSM (2009) recomendam que os idosos 

devem praticar atividade física do tipo aeróbio, com intensidade moderada, pelo menos 150 

minutos por semana ou 75 minutos com uma intensidade alta. Salienta-se que a atividade física 

do tipo aeróbio deverá ter a duração de 10 minutos intervalados. Posteriormente, para os idosos 

continuarem a obter benefícios para a saúde, deverão aumentar a duração da prática de 

atividade física de 150 minutos para 300 minutos a intensidade moderada ou manter os 150 

minutos mas com uma intensidade vigorosa (ACSM, 2009). Quanto à de atividade física do 

tipo anaeróbio, deverá ser de dois ou mais dias por semana com treinos que envolvam os 
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grandes grupos musculares (ACSM, 2009; OMS, 2011). Da literatura evidencia-se que a 

prática de atividade pode constituir-se como um fator de proteção ao nível da manutenção das 

funções cognitivas, incluindo a atenção, a capacidade de aprendizagem, a memória e o controlo 

executivo, das doenças cardiovasculares e da prevenção de demências (Antunes et al, 2006; 

Bruijn et al., 2013; Tyndall et al, 2013). As perdas sofridas ao nível na memória durante o 

processo de envelhecimento são consideradas normativas e esperadas (Charchat-Fichman, 

Caramelli, Sameshima, & Nitrini, 2005). No que concerne ao declínio da memória no processo 

de envelhecimento saudável, verifica-se que existe uma perda ao nível da memória 

operacional, da memória remota e da memória episódica sendo que, as mais afetadas são a 

memória prospetiva (memória ligada à realização de atividades no futuro, associada a 

intenções prévias) e a evocação livre devido à diminuição do hipocampo (Damanesco, 1999; 

Yassuda, Batistoni, Fortes, & Neri, 2006; Paulo & Yassuda, 2010). No entanto, a literatura 

evidencia que, devido à plasticidade do cérebro, a atividade física aeróbia aumenta o volume 

do hipocampo e, portanto, poderá trazer benefícios na preservação da memória dos idosos 

(Erickson, et al., 2011). A prática de atividade física é responsável pelos benefícios ao nível do 

funcionamento cognitivo dos idosos também pelo aumento da produção de neurotransmissores 

que se verificam quando são comparados indivíduos ativos com indivíduos sedentários 

(Antunes et al, 2006).  

O funcionamento cognitivo dos idosos parece ser influenciado pelo sexo e pelo nível de 

escolaridade. Idosos do sexo masculino com maior nível de escolaridade tendem a apresentar 

maior preservação cognitiva, nomeadamente na função mnésica, significativamente melhor que 

o sexo feminino e idosos com níveis mais baixos de escolaridade (Argimon et al., 2012; 

Coelho et al., 2012). Por sua vez, os hábitos de leitura nos idosos podem constituir-se como um 

fator protetor contra as demências, uma vez que têm efeitos positivos ao nível da memória 

(Oliveira, Costa, Santos, & Lemos, 2012; Payne, Gao, Noh, Anderson, & Stine-Morrow, 
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2012). Quanto ao estado civil, é referido na literatura que os idosos casados ou com 

campanheiro(a) possuem um melhor funcionamento cognitivo que os idosos viúvos ou 

divorciados (Ribeiro, Oliveiro, Cupertino, Neri, & Yassuda, 2009; Santos, Gerchiari, 

Alvarenga, Faccenda, & Oliveira, 2010).  

No que diz respeito aos sintomas depressivos e à ansiedade, o isolamento, a saída do 

mercado de trabalho, a discriminação social, a quebra de relações sociais e o aparecimento de 

doenças físicas tipicamente associadas ao envelhecimento causam no idoso sentimentos de 

tristeza, solidão, baixa autoestima, baixa motivação e comprometem a capacidade para 

enfrentar problemas de forma adaptativa. (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2002; 

Teixeira et al., 2013). Desta forma, o processo de envelhecimento está associado à 

consciencialização de que a morte é uma situação próxima o que pode colocar o idoso num 

estado depressivo e/ou ansioso (Resende et al, 2011). A depressão no idoso caracteriza-se por 

uma elevada intensidade de sofrimento psíquico com origem em fatores genéticos, ocorrência 

de eventos de vida adversos, situações de luto, abandono /ou negligência e em comorbilidade 

com doenças clínicas associadas à idade avançada, sendo este último fator uma particularidade 

comum e importante da incidência da depressão na população idosa (Stella, Gobbi, Corazza, & 

Costa, 2002). Com o decorrer do envelhecimento e, consequentemente, com o declínio das 

funções cognitivas, o idoso pode começar a apresentar sintomas de ansiedade e depressão 

devido à consciência de que as perdas cognitivas e funcionais sofridas implicam alterações no 

seu dia-a-dia, bem como o tornam mais dependente dos seus cuidadores. De fato, existem 

evidências teóricas que confirmam a existência de uma relação significativa entre o deficit 

cognitivo, mais concretamente, a perda de memória, e o aumento dos sintomas de depressão e 

de ansiedade em idosos (Paulo & Yassuda, 2010; Lobo, et al., 2012). No entanto, uma imensa 

evidência empírica apresenta a prática de atividade física como um mecanismo de atenuação 

dos efeitos do envelhecimento ao nível mental. Os estudos demonstram que a prática regular de 
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atividade física pode promover a redução dos sintomas de ansiedade e depressão (Minghelli, 

Tomé, Nunes, Neves, & Simões, 2013; Teixeira et al.,2013; Strohle, 2009; Frazer, Christensen, 

& Griffiths, 2005) que é explicada pela influência que o exercício físico tem ao nível 

organísmico no indivíduo, nomeadamente no aumento da produção de neurotransmissores, na 

preservação de áreas cerebrais e no aumento da plasticidade dos tecidos cerebrais (Cardoso, 

Jiapissú, Cardoso, & Levandoski, 2007). Mais concretamente ao nível da ansiedade, diversos 

estudos demonstram que a prática de atividade física atua na atenuação destes sintomas, 

podendo constituir-se como uma alternativa ou complemento ao tratamento farmacológico 

(Herring, O’ Connor, & Dishman, 2010; Herring, Jacob, Suveg, & O’Connor, 2013; 

Asmundson, Fetzner, DeBoer, Powers, Otto, & Smits, 2013), sendo observado que o exercício 

físico do tipo aeróbio é o mais indicado para a atenuação de sintomatologia ansiosa (Araújo, 

Mello, & Leite, 2007). É importante ressaltar que a prática de atividade física regular na 

população idosa poderá oferecer benefícios ao nível das problemáticas físicas tipicamente 

associadas ao envelhecimento e por consequência, resulta em benefícios ao nível da saúde 

mental, nomeadamente na diminuição e preservação de sintomatologia depressiva e ansiosa 

(Benedetti, Borges, Petroski, & Gonçalves, 2008; Domingues & Neri, 2009). No que concerne 

às diferenças entre sexos, os níveis de depressão e ansiedade têm uma maior prevalência em 

mulheres idosas (Gazalle, Lima, Tavares, & Hallal, 2004; Minghelli et al., 2013). As 

evidências encontradas na literatura demonstram que o nível de escolaridade pode influenciar a 

presença de sintomas depressivos e de ansiedade, em que os idosos com menor nível de 

instrução tendem a apresentar valores mais elevados de depressão e ansiedade (Gazalle et al., 

2004; Minghelli et al., 2013). Outra variável que se relaciona de forma significativa com a 

presença de sintomatologia depressiva é o estado civil. Idosos viúvos, solteiros e divorciados 

tendem a manifestar sentimentos de solidão e, consequentemente, sintomas depressivos, 

comparativamente aos idosos casados ou com companheiro(a) (Lima, Silva, & Ramos, 2009; 

Trentini, Werlang, Xavier, & Argimon, 2009).  
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Face ao exposto, o presente estudo pretende contribuir para a comunidade científica 

com a apresentação de evidências da influência da atividade física no funcionamento e na 

preservação das funções mnésicas, nos sintomas depressivos e na ansiedade em idosos. 

O objetivo primordial do estudo visa comparar idosos ativos e idosos sedentários ao nível das 

queixas de memória, dos sintomas de depressivos e da ansiedade. 

Em segundo lugar, constituem-se como objetivos específicos da presente investigação, as 

seguintes intenções: 

- Comparar, entre sexos, as queixas de memória, os sintomas de depressivos e ansiedade no 

grupo de idosos ativos e de idosos sedentários, 

- Comparar, por nível de escolaridade e hábitos de leitura, as queixas de memória, os sintomas 

depressivos e ansiedade nos dois grupos, 

- Comparar, por estado civil, as queixas de memória, os sintomas depressivos e ansiedade nos 

dois grupos. 

Método 

O presente estudo é de natureza quantitativa e de caráter transversal, tendo sido 

utilizada a técnica de amostragem de conveniência e estratificada para seleção da amostra. A 

amostra foi constituída por 68 idosos divididos em dois grupos: o grupo de idosos que praticam 

atividade física regularmente e o grupo de idosos sedentários, ambos com 34 participantes cada 

um. Os idosos têm idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos, cuja média das idades foi de 

68.25 ± 3.08. O grupo de idosos ativos foi composto por 21 elementos do sexo feminino e 13 

do sexo masculino e o grupo de idosos sedentários foi composto por 19 elementos do sexo 

feminino e 15 do sexo masculino. No que toca ao estado civil, a maioria dos participantes são 

casados (73.5%), 19.1% são viúvos, 2.9% são divorciados e 4.4% são solteiros ou vivem em 

união de fato com o(a) parceiro(a). Quanto aos níveis de escolaridade, verifica-se que 5.9% dos 

participantes são iletrados, 66.2% possuem o ensino básico, 25% o ensino secundário e 2.9% 
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frequentaram o ensino superior. Por local de residência, constatou-se que 54.4% da amostra 

vive numa zona rural e 45.6% reside numa zona urbana. Ao nível da condição médica dos 

elementos da amostra, 47.1% afirmou possuir algum tipo de problema de saúde, porém, apenas 

1.5% o considerou incapacitante. No que diz respeito a atividades de estimulação cognitiva, 

60.3% da totalidade da amostra possui hábitos de leitura e 20.6% realiza jogos de bolso (tais 

como sudoku, palavras-cruzadas e sopa de letras). Do mesmo modo, a amostra foi questionada 

acerca dos hábitos de sono e alimentares, sendo que 52.9% afirma dormir entre 6 a 8 horas e 

44.1% entre 4 a 6 horas. Nos hábitos alimentares, 83.8% dos idosos afirmaram ter uma 

alimentação saudável e variada. Quanto à prática de atividade física, 35.3% dos participantes 

praticam três vezes por semana, 11.8% praticam mais de três vezes por semana e 2.9% menos 

de três vezes por semana. No que diz respeito à duração da atividade, 44.1% dos idosos 

praticam atividade física cerca de uma hora e 5.9% praticam mais de uma hora. As 

modalidades mais praticadas pelos idosos registadas foram as aulas de grupo (8.8%), a 

corrida/caminhada (7.4%), a hidroginástica (2.9%) e a musculação (1.5%). Contudo, a maioria 

dos participantes ativos tendem a praticar duas ou mais modalidades em simultâneo: 13.2% dos 

idosos praticam corrida/caminhada e aulas de grupo, 5.9% praticam corrida/caminhada, aulas 

de grupo e musculação, 2.9% praticam ciclismo e caminhada, 2.9% praticam 

corrida/caminhada, aulas de grupo e hidroginástica e 1.5% praticam hidroginástica e 

musculação. Tendo em consideração a faixa etária dos participantes da amostra, salienta-se o 

fato da prática de atividade física ser de intensidade leve/moderada.  

Instrumentos 

O mesmo questionário foi aplicado aos dois grupos. A primeira parte do questionário 

contém questões direcionadas para a recolha dos dados sociodemográficos para a elaboração da 

descrição da amostra: a idade, o sexo, a escolaridade, o estado civil e a zona de residência. 

Outras variáveis incluídas no questionário, tais como: se o idoso possui algum tipo de 
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transtorno psicológico (se sim, há quanto tempo foi diagnosticado), se já recebeu 

acompanhamento psicológico, se toma medicação, se possui algum problema de saúde (caso 

tenha algum problema de saúde, se é incapacitante ou não), se experiência períodos de stress 

com regularidade, se mantém hábitos de leitura (se sim, que tipo de documentos costuma ler), 

se faz jogos de bolso, quantas horas dorme por noite e se mantém uma alimentação saudável e 

variada. Quanto à atividade física, o questionário contém questões acerca da frequência, da 

duração e do tipo de atividade física praticada. 

Na segunda parte do questionário, fazem parte a Escala de Queixas Subjetivas de Memória 

(EQSM), a Escala Geriátrica de Depressão (EGD) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI).  

A Escala de Queixas Subjetivas de Memória de Schmand, Jonker, Hooijer e Lindeboom 

(1996), validado para a população portuguesa por Ginó, Guerreiro e Garcia (2007) contém 10 

itens com uma pontuação que varia entre zero (ausência de queixas), um, dois e três pontos, 

dependendo da gravidade da queixa em relação à memória. O ponto de corte estabelecido para 

a população portuguesa como indicador de queixas de memória com relevância é de 3 ou mais 

pontos (Mendes et al., 2008). A Escala Geriátrica de Depressão de Sheikh e Yesavage (1986), 

traduzida, aferida e adaptada para a população portuguesa por Veríssimo (1988), foi utilizada 

com o objetivo de avaliar a presença de sintomatologia depressiva. Esta escala é constituída 

por 30 itens de resposta fechada (“Sim” ou “Não”) e cada um dos itens que traduza a presença 

de um sintoma depressivo cota-se com um ponto. A proposta de pontos de corte sugere a 

possibilidade de ocorrência de depressão a partir dos 11 pontos. O Inventário de Ansiedade de 

Beck desenvolvido por Beck, Epstein, Brown e Sterr (1988) traduzido e adaptado por Pinto-

Gouveia e Fonseca (1995) é composto por 21 itens em que cada um dos itens traduz a presença 

de um sintoma típico de ansiedade que possa ter ocorrido no examinando na última semana. A 

resposta varia entre 0 e 3, dependendo do grau de frequência com que possa ter ocorrido o 

sintoma. 
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Procedimento 

A amostra foi recolhida na zona interior norte de Portugal, sendo que a maioria dos 

participantes que integram o grupo de idosos ativos foram abordados em ginásios da região. Os 

critérios de inclusão estabelecidos para participação no estudo foram: idade igual ou superior a 

65 anos; praticar atividade física no caso do grupo de idosos ativos e não praticar atividade 

físico no caso dos idosos do grupo sedentário e aceitarem de forma autónoma a participação no 

estudo. Os critérios de exclusão estabelecidos foram a presença de algum problema de saúde 

grave, demência e/ou incapacidade física; ter mais de 80 anos e recusarem a participação no 

estudo. Aos idosos que não possuíam escolaridade foi-lhes apresentado o questionado 

oralmente, de forma individual. 

Análise Estatística 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos através da aplicação dos questionários 

utilizou-se o SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 20.0. Em primeiro lugar, 

para verificar o nível de fidelidade do instrumento foi medida a consistência interna através do 

α de Cronbach. Para caracterização da amostra, foi utilizada a estatística descritiva (média, 

desvio-padrão e intervalos de confiança). No âmbito da testagem da normalidade dos dados, 

foram tidos em consideração os valores de assimetria e achatamento – skewness e kurtosis 

(Dancey & Reidy, 2006). No sentido de verificar o efeito das variáveis independentes nas 

variáveis dependentes foi utilizada a Análise da Variância Multivariada (MANOVA). As 

variáveis independentes tidas em consideração no presente estudo são a prática de atividade 

física, o sexo, o nível de escolaridade, os hábitos de leitura e o estado civil. Quanto às variáveis 

dependentes definidas, foram as queixas de memória, os sintomas depressivos e a ansiedade. 

Foi estabelecido o nível de significância a 5% (p < .05) em toda a análise de dados.  
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Resultados 

Tendo em conta a análise da consistência interna dos instrumentos utilizados para 

medição das queixas de memória, dos sintomas depressivos e dos sintomas de ansiedade, 

através do cálculo do alpha de Cronbach, verificou-se um α = .84 no EQSM, de .94 na EGD e 

de .93 no BAI. Os instrumentos utilizados apresentaram um índice elevado de fiabilidade. De 

acordo com a Tabela 1, verificou-se que os participantes obtiveram valores médios de 

moderados a baixos nas três variáveis dependentes. Os valores médios obtidos foram de 4.32 

(DP = 3.58) nas queixas de memória, de 9.09 (DP = 8.16) nos sintomas depressivos e de 9.06 

(DP = 9.08) na ansiedade. Os valores de assimetria e achatamento (skewness e kurtosis) 

demonstraram que os dados seguem uma distribuição normal. 

Tabela 1:  

Amplitude, média, desvio-padrão e intervalos de confiança das variáveis dependentes no 

grupo de idosos ativos e de idosos inativos. 

Variáveis Amplitude Média DP Skewness Kurtosis 

EQSM 0-14 4.32 3.58 .663 -.351 

EGD 0-29 9.09 8.16 1.147 .244 

BAI 0-37 9.06 9.08 1.14 .323 

EQSM = Escala de Queixas Subjetivas de Memória; EGD = Escala Geriátrica de Depressão; BAI = Inventário de 

Ansiedade de Beck 

Com recurso à Análise da Variância Multivariada (MANOVA), na comparação entre 

idosos ativos e idosos sedentários ao nível das queixas de memória, sintomas depressivos e 

sintomas de ansiedade, verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos, salientando-se um poder observado elevado [Wilks’s λ =.641, F(3,62) = 11.552, 

p = .001, ηp
2
= .359, power = .999]. O grupo de idosos ativos obteve valores significativamente 

inferiores ao nível das queixas de memória, dos sintomas depressivos e da ansiedade, 

verificando-se um efeito estatístico elevado. O poder observado indica que 99% (EQSM), 99% 

(EGD) e 99% (BAI) da variabilidade dos resultados são atribuídos à variável atividade física 

com um intervalo de confiança de 3.58 – 5.08, 7.32 - 10.73 e 6.99 – 10.91, respetivamente. Por 
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outras palavras, a probabilidade de um elemento da amostra obter um valor entre os intervalos 

acima descritos é muito alta. 

Tabela 2:  

Comparação entre o grupo de idosos ativos e inativos ao nível das queixas de memória, 

sintomas depressivos e sintomas de ansiedade 

 Grupos      

 
Ativos Inativos 

F P ηp
2
 

Poder 

Observado IC (95%) M ± DP M ± DP 

EQSM 2.38 ± 2.49 6.26 ± 3.47 27.541 .001* .301 .999 3.58-5.08 

EGD 4.59 ± 4.11 13.59 ± 8.75 29.299 .001* .314 .999 7.32-10.73 

BAI 4.41 ± 5.92 13.71 ± 9.38 23.335 .001* .267 .997 6.99-10.91 

EQSM = Escala de Queixas Subjetivas de Memória; EGD = Escala Geriátrica de Depressão; BAI = Inventário de 

Ansiedade de Beck. 

Nota: Comparação entre idosos ativos e sedentários ao nível das variáveis dependentes com referência aos valores 

da média, desvio-padrão, nível de significância, efeito estatístico, poder observado e os respetivos intervalos de 

confiança a 95%. 

* valores altamente significativos de p <.001  

No que diz respeito aos objetivos específicos, foi realizada a comparação entre sexos ao 

nível das variáveis dependentes. Os valores obtidos indicaram não existir diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos, e um poder estatístico baixo [Wilks’s λ =.982, F(3,62) 

= .384, p = .765, ηp
2
= .018, power = .122]. Na tabela 3, constatámos que não existe influência 

da variável sexo nas variáveis dependentes. O efeito da variáveis atividade física e sexo em 

simultâneo (exercício x sexo) nas queixas de memória, sintomas depressivos e ansiedade não 

foi estatisticamente significativo e o efeito estatístico foi baixo [Wilks’s λ =.989, F(3,62) = .232, 

p = .874, ηp
2
= .011, power = .091]. 
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Tabela 3: 

Comparação entre sexos ao nível das queixas de memória, sintomas depressivos e 

sintomas de ansiedade. 

 

Sexos 

F P ηp
2
 

Poder 

Observado 
IC (95%) Feminino Masculino 

M ± DP M ± DP 

EQSM 4.13 ± 3.44 4.61 ± 3.81 .099 .754 .002 .061 3.58-5.08 

EGD 9 ± 8.09 9.21 ± 8.39 .044 .834 .001 .055 7.32-10.73 

BAI 9.23 ± 9.24 8.82 ± 9.01 .253 .617 .004 .079 6.99-10.91 

EQSM = Escala de Queixas Subjetivas de Memória, EGD = Escala Geriátrica de Depressão; BAI = Inventário de 

Ansiedade de Beck. 

Os resultados obtidos nas variáveis independentes foram analisados em função da 

escolaridade e dos hábitos de leitura da amostra (escolaridade x leitura), verificando-se não 

existir diferenças significativas e um efeito estatístico moderado - Tabela 4. Tendo em 

consideração o poder observado, verificou-se que na Escala Geriátrica de Depressão, 25% da 

variabilidade dos dados foi atribuída à escolaridade x hábitos de leitura, sendo esta a 

probabilidade de ser obtido um resultado dentro de IC = 4.96-11.16. 

 A análise multivariada por nível de escolaridade demonstrou não existirem diferenças 

estatisticamente significativas. Porém, um olhar mais cuidado aos valores estatísticos permite 

identificar efeitos moderados [Wilks’s λ =.827, F(9 , 151.04) = 1.360, p = .211, ηp
2
= .061, power = 

.529]. O mesmo tipo de resultado foi encontrado para a variável hábitos de leitura [Wilks’s λ 

=.913, F(3 , 64) = 2.045, p = .116, ηp
2
= .087, power = .501]. No seu conjunto, os valores obtidos 

sugerem maiores reservas quanto à aceitação de diferenças estatisticamente significativas, uma 

vez que poderemos incorrer na situação de rejeitar a hipótese nula quando na realidade ela deve 

ser aceite (tipo de erro II). 
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Tabela 4: 

Efeito do nível de escolaridade x hábitos de leitura dos participantes nas variáveis 

dependentes: queixas de memória, sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. 

 Escolaridade 

Leitura 

F P ηp
2
 

Poder 

Observado 
IC (95%) Sim Não 

M ± DP M ± DP 

EQSM 

Iletrado - 7.5 4.65 

.002 .968 ,001 .050 3.51-6.27 
Básico 3.88 ± 2.91 5.19 ± 4.14 

Secundário 2.80 ± 3.01 4.0 ± 2.83 

Superior 6.0 ± 4.24 5.44 ± 4.11 

EGD 

Iletrado - 15.75 ± 12.82 

1.697 .197 .027 .250 4.96-11.16 
Básico 7.92 ± 6.07 12.09 ± 9.74 

Secundário 6.60 ± 6.33 2.50 ± 2.12 

Superior 3.50 ± 3.54 - 

BAI 

Iletrado - 14.25 ± 10.31 

.658 .420 .011 .126 5.46-12.63 
Básico 7.79 ± 8.03 11.71 ± 10.47 

Secundário 6.533 ± 8.24 4.5 ± 2.12 

Superior 9.5 ± 12.02 - 

 

Na comparação, por estado civil, das queixas de memória, sintomas de depressão e 

ansiedade nos participantes, verificou-se a não existência de diferenças estatisticamente 

significativas nas variáveis dependentes em relação ao estado civil [Wilks’s λ =.883, F(6,126) = 

1.352, p = .239, ηp
2
= .061, power = .514], no entanto, há um efeito moderado. Como consta na 

Tabela 5, a percentagem dos valores obtidos através da análise da amostra nas queixas de 

memória que variaram entre 3.88-6.63 é de 41.6%. No que diz respeito à depressão e à 

ansiedade, a probabilidade dos resultados de futuros estudos variarem entre os intervalos de 

6.86-13.17 (na depressão) e 7.93-14.96 (na ansiedade) é de 37.1% e 36.7%, respetivamente.   
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Tabela 5: 

Comparação, por estado civil, ao nível das queixas de memória, sintomas de depressão e 

sintomas de ansiedade. 

 Estado civil M ± DP F P ηp
2
 

Poder 

Observado 
IC (95%) 

EQSM 

Solteiro/divorciado 6.25 ± 5.12 

2.098 .131 .061 .416 3.88-6.63 Casado/união 3.82 ± 3.28 

Viúvo 5.69 ± 3.97 

EGD 

Solteiro/divorciado 9 ± 11.51 

1.842 .167 .054 .371 6.86-13.17 Casado/união 8.12 ± 7.58 

Viúvo 12.92 ± 8.89 

BAI 

Solteiro/divorciado 14.5 ± 16.90 

1.821 .170 .053 .367 7.93-14.96 Casado/união 7.9 ± 8.36 

Viúvo 11.92 ± 8.57 

EQSM = Escala de Queixas Subjetivas de Memória; EGD = Escala Geriátrica de Depressão; BAI = Inventário de 

Ansiedade de Beck 

Nota: Os valores obtidos na categoria “união de fato” da variável estado civil abrangem um participante, não 

sendo possível o cálculo do desvio padrão. 

Discussão 

Tendo como objetivo de estudo principal a comparação entre idosos ativos e idosos 

inativos ao nível das queixas de memória, dos sintomas depressivos e da ansiedade, tendo em 

consideração a influência das variáveis sexo, nível de escolaridade, hábitos de leitura e estado 

civil, verifica-se que a atividade física regular apresenta benefícios no funcionamento cognitivo 

e na saúde mental dos idosos. Os resultados demonstraram que os idosos que praticam 

regularmente atividade física apresentam menos queixas de memória e menor prevalência de 

sintomas depressivos e ansiedade, comparativamente aos idosos com um estilo de vida 

sedentário. Salienta-se que a maioria dos participantes pertencentes ao grupo de idosos ativos 

apresentou a duração e a frequência da atividade física adequadas tendo em consideração as 

recomendações da ACSM (2009), apesar da intensidade ser baixa. O presente estudo assenta 

nas evidências teóricas e empíricas, corroborando com a literatura existente sobre esta 

temática. Estudos anteriormente publicados indicam que a adoção de um estilo de vida ativo 
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acarreta benefícios na preservação das funções cognitivas, nomeadamente na memória, 

atenuando e/ou mantendo estáveis os sintomas típicos da demência (Antunes et al, 2006; 

Bruijn et al., 2013; Chiari et al., 2010; Petroianu et al., 2010; Ruscheweyh et al., 2011; Tyndall 

et al, 2013). O efeito da atividade ao nível biológico é explicado através da sua contribuição 

para um menor índice de degradação cerebral, uma maior ativação do córtex pré-frontal e uma 

maior plasticidade cerebral sendo estas áreas e processos responsáveis pelo funcionamento 

cognitivo e executivo (Erickson et al., 2011; Kimura, Yasunaga, & Wang, 2013). De igual 

forma, a prática de atividade física é também responsável pela preservação do volume de 

diversas áreas cerebrais como o lobo temporal e parietal dos dois hemisférios, do lobo frontal 

do hemisfério direito e do lobo occipital do hemisfério esquerdo, tendo portanto influência no 

desempenho cognitivo dos idosos, mais propriamente ao nível da memória, da velocidade de 

processamento e da fluência verbal (Benedict et al., 2013). Do mesmo modo, os dados 

evidenciaram uma relação significativa entre a prática de atividade física e uma menor 

prevalência de sintomatologia depressiva e de ansiedade nos idosos, o que corrobora com a 

literatura analisada (Cheik et al., 2003; Chodzko-Zajko et al., 2009; Frazer et al., 2005; Lobo, 

et al., 2012; Minghelli et al., 2013; Paulo & Yassuda, 2010; Strohle, 2009; Teixeira et 

al.,2013). O efeito da atividade física nos domínios estudados pode ser explicada através dos 

seguintes mecanismos: quando praticada de forma regular e continua, atua ao nível cerebral 

pelo aumento da produção de neurotransmissores como as endorfinas, as monoaminas, a 

noradrenalina e a serotonina, e pela ativação de recetores específicos, responsáveis pela 

sensação de bem-estar no indivíduo o que se traduz numa atenuação dos sintomas de depressão 

e da ansiedade (Cardoso et al., 2007; Herring, et al., 2010; Strawbridge, Deleger, Roberts, & 

Kaplan, 2002).  

Quanto à comparação por sexos ao nível das queixas de memória, sintomas depressivos 

e ansiedade em idosos, não se verificaram diferenças significativas, o que vai contra os dados 
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descritos na literatura que indicam existir um maior declínio cognitivo e maior incidência de 

depressão e ansiedade no sexo feminino (Argimon et al., 2012; Coelho et al., 2012; Gazalle et 

al., 2004; Minghelli et al., 2013).  

A escolaridade e os hábitos de leitura, apesar de não apresentarem uma relação 

estatisticamente significativa com as queixas de memória, as evidências empíricas afirmam que 

o nível de escolaridade elevado e a manutenção de hábitos de leitura pode contribuir para a 

preservação das funções cognitivas através da contínua estimulação cerebral a que o idoso está 

sujeito na atividade de leitura (Argimon et al., 2012; Coelho et al., 2012, Oliveira et al.,2012; 

Payne et al., 2012). De igual forma, as variáveis escolaridade e hábitos de leitura não 

apresentam uma relação estatisticamente significativa com a incidência de sintomatologia 

depressiva e de ansiedade, apesar de existirem estudos que indicam a existência de uma maior 

prevalência de depressão e ansiedade em idosos com um menor nível de instrução (Gazalle et 

al., 2004; Minghelli et al., 2013).  

Por fim, foi analisada a influência do estado civil nas variáveis dependentes e, apesar de 

não se revelarem diferenças estatisticamente significativos, foi obtido um efeito estatístico 

moderado no domínio das queixas de memória. Produções científicas anteriores evidenciam 

que os idosos solteiros, divorciados e/ou viúvos tendem a apresentar mais queixas de memória 

e mais sintomas de depressão e de ansiedade comparativamente aos idosos casados e/ou em 

união de fato. (Lima et al., 2009; Ribeiro et al., 2009; Santos et al., 2010; Trentini et al., 2009). 

A explicação referida por diversos autores em relação à associação entre a viuvez, o 

funcionamento cognitivo e a saúde mental em idosos baseia-se na ocorrência de sentimentos de 

solidão e isolamento inerentes a esta condição, podendo contribuir para o aumento dos 

sintomas de depressão e ansiedade, sendo que o declínio cognitivo é considerado como uma 

resposta emocional reativa à perda do cônjuge. Por outro lado, os idosos casados e/ou em união 

de fato, tendem a relatar um maior nível de qualidade de vida e sentimentos de satisfação, 
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constituindo-se um fator de proteção em relação à ocorrência de sintomas depressivos e 

ansiedade (Trentini et al., 2009).  

Quanto às limitações do estudo, destaca-se a impossibilidade de ter em consideração 

variáveis de caráter clínico, tais como a toma de medicação e o funcionamento fisiológico dos 

idosos. 

Com a realização do presente estudo conclui-se que os idosos que praticam atividade 

física apresentam menos queixas de memórias, menores níveis de depressão e de ansiedade, 

comparativamente com os idosos sedentários. De igual modo, este estudo pretende contribuir 

para o aumento do conhecimento da comunidade científica, alertando para a necessidade da 

prática regular de atividade física e dos seus benefícios ao nível da memória e da saúde mental 

nos idosos.  
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Resumo 

A atividade física é benéfica ao nível do funcionamento cognitivo e na prevenção e/ou 

atenuação de sintomas depressivos, quer em idosos com doença de Alzheimer, quer em idosos 

saudáveis. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo comparar dois grupos, grupo de 

idosos com doença de Alzheimer e grupo de idosos sem doenças neurodegenerativas, por sexo 

e por nível de atividade física quanto à presença de sintomas depressivos e ao funcionamento 

cognitivo. A amostra contou com 30 idosos, divididos em dois grupos: 15 idosos com doença 

de Alzheimer e 15 idosos sem doenças neurodegenerativas. Os instrumentos utilizados foram a 

Escala Geriátrica de Depressão (EGD) e o Mini Exame de Estado Mental (MEEM). Os 

resultados revelaram que os idosos com doença de Alzheimer apresentam um maior 

comprometimento das capacidades cognitivas (p = .001) e maior incidência de sintomas 

depressivos (p = .001), comparativamente aos idosos sem doenças neurodegenerativas, não se 

registando diferenças significativas entre sexos (p > .05). Averiguou-se, ainda que, os idosos 

ativos apresentaram melhores índices de preservação das capacidades cognitivas (p = .001) e 

da menor incidência de sintomas depressivos (p = .001). A doença de Alzheimer, que se 

apresenta associada à redução das capacidades cognitivas e ao aumento dos sintomas 

depressivos, e o nível de atividade física parece influenciar, significativamente, o desempenho 

cognitivo e a presença de sintomas depressivos em idosos com e sem demência. 

Palavras-chave: sintomas depressivos, funcionamento cognitivo, atividade física 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Abstract 

Physical activity show benefits on cognitive function and on prevention and/or treatment of 

depression in older adults with Alzheimer disease and on healthy ones. So, the purpose of this 

study was to compare cognitive function and depressive symptoms in two groups: group of 

older adults with Alzheimer disease and group of older adults without neurodegenerative 

diseases, by sex and level of physical activity. The sample was 30 participants divided in two 

groups: 15 participants with Alzheimer disease and 15 participants without neurodegenerative 

diseases. As instruments, were used Geriatric Depression Scale (GDS) and Mini Mental State 

Examination (MMSE). The results revealed that the elderly with Alzheimer disease exhibit a 

bigger impairment of cognitive skills (p = .001) and a higher incidence of depressive symptoms 

(p = .001), compared to elderly without neurodegenerative diseases, with no differences 

between sex (p > .05). It was also found that active elderly had higher scores in cognitive 

abilities (p = .001) and lower incidence of depression (p = .001). It seems that Alzheimer 

disease, typically associated to cognitive abilities decline and incidence of depressive 

symptoms, and physical activity influence cognitive performance and depressive symptoms in 

older people with Alzheimer disease and without dementia. 

Key-words: depressive symptoms, cognitive functioning, physical activity 
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A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta de forma 

diferenciada os sexos feminino e masculino. As mulheres apresentam uma probabilidade de 

uma em cada seis para desenvolver a doença enquanto que nos homens, essa probabilidade é de 

um em cada onze (Alzheimer’s Association, 2014). Cerca de uma em cada vinte pessoas com 

mais de 65 anos e uma em cada cinco pessoas com mais de 80 anos sofrem de demência, sendo 

a doença de Alzheimer responsável por metade destes casos (Associação Portuguesa de 

Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer, 2014). Assim sendo, o envelhecimento 

acarreta consigo o risco de ocorrência de doenças neurodegenerativas, verificando-se que as 

mais comuns são a doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência com Corpos de 

Lewy e a demência frontotemporal (Caramelli & Barbosa, 2002; National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke [NINDS], 2012). 

Em todo o mundo, 36.6 milhões de pessoas sofrem de uma doença neurodegenerativa e 

estima-se que, anualmente, surgem cerca de 7.7 milhões de novos casos. Em Portugal, dados 

recentes apontam para a existência de 90 000 idosos com doença de Alzheimer (World Health 

Organization [WHO], 2012) sendo que existe uma maior prevalência no sexo feminino (Lopes 

& Bottino, 2002). Para além das variáveis genéticas e neuroquímicas, existem fatores como a 

baixa escolaridade e a fraca estimulação cognitiva que parecem associar-se a um maior risco de 

declínio cognitivo e, por consequência a uma maior probabilidade de aparecimento de doenças 

neurodegenerativas nos idosos (Valle, Castro-Costa, Firmo, Uchoa, & Lima-Costa, 2009).Por 

sua vez, a depressão é a principal causa de incapacidade, tendo uma prevalência de 7.9%, 

sendo que os idosos considerados um grupo de risco (Direção-Geral da Saúde, 2013; Portal da 

Saúde, 2006). Verifica-se que a prevalência da depressão é significativamente superior no sexo 

feminino e em idosos com um nível de escolaridade baixo (Paulo & Yassuda, 2010; Pena et al., 

2012; Resende et al., 2011; Sousa et al., 2010). O aumento da esperança média de vida tornou 

o envelhecimento da população um fenómeno observável em todo o mundo. Em Portugal, 
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cerca de 26.6% da população tem mais de 65 anos (Pordata, 2011). O processo de 

envelhecimento saudável caracteriza-se por perdas esperadas no funcionamento cognitivo, 

executivo e psicomotor, sendo nesta fase que tendem a aparecer várias doenças associadas à 

idade avançada tais como a hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos, cancro, 

embolias, derrames, doenças pulmonares crónicas, artrite, artrose e osteoporose (Domingues & 

Neri, 2009).  

A doença de Alzheimer é uma forma de demência progressiva, que se caracteriza pelo 

comprometimento e perda generalizada do funcionamento cognitivo do idoso, nomeadamente 

da memória e da capacidade de tomada de decisão. Gradualmente, a evolução clínica da 

doença de Alzheimer causa perdas de memórias com maior frequência, dificuldades ao nível da 

linguagem, ocorrência de estados confusionais e desorientação espácio temporal (NINDS, 

2012). O idoso com doença de Alzheimer apresenta, em estados avançados da doença, 

alterações da personalidade (comportamentos bizarros e agressivos), afasia, apraxia e agnosia, 

sendo que, no estádio final da doença o idoso já se encontra em estado vegetativo. 

Ao nível fisiológico, a doença de Alzheimer caracteriza-se pelo aparecimento de placas 

neuríticas e de emaranhados neurofibrilares no lobo parietal, temporal, no hipocampo e nas 

amígdalas, causados pela acumulação excessiva de proteína tau no interior dos neurónios e, 

consequentemente, pela morte de conexões neuronais responsáveis pelo funcionamento da 

memória e pelo processo de aprendizagem (NINDS, 2012). 

O aparecimento de depressão associado à doença de Alzheimer apresenta uma prevalência de 

cerca de 5%-23% nos idosos portadores desta demência (Pérez & Carral, 2008) De fato, as 

placas neuríticas e os emaranhados neurofibrilares, duas das características neurológicas do 

processo neurodegenerativo, estão presentes de forma mais pronunciada em idosos com 

depressão em comorbilidade com a doença de Alzheimer (Caraci, Copani, Nicoletti, & Drago, 
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2010). Também a perceção da perda subjetiva de memória está associada à depressão (Paulo & 

Yassuda, 2009). 

A depressão constitui-se como uma das perturbações mentais mais comuns, sendo que, 

mundialmente, cerca de 350 milhões de pessoas sofrem desta desordem. Dentro da população 

idosa, verifica-se que 7% apresenta uma perturbação depressiva unipolar (WHO, 2012). 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2013), a 

depressão caracteriza-se por um estado emocional pautado por “tristeza, desesperança, 

sentimentos de culpa e solidão, acompanhado pela perda de interesse nas atividades que 

anteriormente eram prazerosas, fadiga ou perda de energia, agitação ou lentificação 

psicomotora, falta de concentração, insónia ou hipersónia, ideação suicida, isolamento, perda 

ou aumento do apetite e, por consequência diminuição ou aumento de peso” (DSM-V, 2013, 

p.155). No idoso, a depressão surge devido a componentes genéticos, eventos de vida 

angustiantes como o processo de luto, situações de abandono e de doenças físicas causadoras 

de incapacidade, perda de qualidade de vida e isolamento social causado pela saída do mercado 

de trabalho (Stella, Gobbi, Corazza, & Costa, 2002). A institucionalização, na maioria das 

vezes acompanhada pela perda de autonomia e aumento da dependência, pode ser considerado 

um fator de risco para o aparecimento de sintomas depressivos que, muitas vezes, não são 

devidamente diagnosticados por se traduzirem em alexitimia e/ou em queixas somáticas (Vaz 

& Gaspar, 2011). Estudos recentes demonstram que os idosos em regime de institucionalização 

tendem a apresentar valores indicadores de um possível quadro depressivo e níveis mais baixos 

no funcionamento cognitivo, sendo que o sexo feminino parece ser mais afetado (Alencar, 

Bruck, Pereira, Câmara, & Almeida, 2012; Carreira, Botelho, Matos, Torres, & Salci, 2011; 

Quadros, et al., 2008; Vaz & Gaspar, 2011). Um dos fatores potenciadores de um quadro 

depressivo nos idosos institucionalizados parece ser a frequência com que recebem visitas, já 

que os idosos que apresentam um maior contato com os familiares e/ou amigos apresentam um 
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maior nível de depressão e sentimentos de solidão (Bandeira, 2012; Barroso, 2006). Em relação 

ao funcionamento cognitivo, segundo as evidências empíricas, verifica-se que os idosos 

institucionalizados apresentam um desempenho cognitivo abaixo do que seria esperado para a 

idade e para o nível de escolaridade sendo que, a existência de um quadro sugestivo de 

demência associa-se a um nível de atividade física baixo (Quadros, et al., 2008). 

A prática regular de atividade física parece apresentar benefícios na preservação de 

várias funções cognitivas, o que, por sua vez, pode diminuir o risco de ocorrência de doenças 

neurodegenerativas, nomeadamente a doença de Alzheimer e, portanto, potenciar o 

envelhecimento saudável (Geda et al., 2010; Rolland, Kan, & Vellas, 2008), podendo também 

atrasar o processo de declínio cognitivo em idosos diagnosticados portadores de doença de 

Alzheimer (Hernandez, Coelho, Gobbi, & Stella, 2010). O efeito da atividade física na doença 

de Alzheimer é explicado pela sua influência nas alterações metabólicas e neuropatológicas 

ligadas ao processo neurodegenerativo, potenciando a preservação do funcionamento 

cognitivo. De igual forma, a atividade física aumenta a produção de endorfinas, o que contribui 

para uma diminuição dos sintomas depressivos típicos na doença de Alzheimer (Pérez & 

Carral, 2008). Da mesma forma, a literatura indica a existência de uma associação inversa e 

estatisticamente significativa entre a atividade física e a presença de sintomas depressivos, já 

que os idosos fisicamente ativos apresentam uma menor incidência de depressão, 

comparativamente aos idosos sedentários (Benedetti, Borges, Petroski, & Gonçalves, 2008; 

Domingues & Neri, 2009; Lee, Lee, Brar, Rush, & Jolley, 2014; Minghelli, Tomé, Nunes, 

Neves, & Simões, 2013). 

Parece existir consenso na literatura da especialidade quanto ao afirmar-se que a 

atividade física pode representar um fator de proteção e uma importante contribuição não 

farmacológica na diminuição de sintomas depressivos e na manutenção do funcionamento 

cognitivo em idosos saudáveis e idosos com doença de Alzheimer (Hernandez, et al., 2010; 
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Santana & Maia, 2009; Vital et al., 2012). Posto isto, a presente investigação objetiva a 

comparação entre idosos com doença de Alzheimer e idosos saudáveis (grupo de controlo) em 

regime permanente de institucionalização ao nível do funcionamento cognitivo e da presença 

de sintomatologia depressiva. Mais especificamente, a investigação pretende: 

- Comparar entre sexos, dentro do grupo de idosos com doença de Alzheimer e do grupo de 

controlo, a presença de sintomas depressivos e o funcionamento cognitivo; 

- Comparar por nível de escolaridade, dentro do grupo de idosos com doença de Alzheimer e 

do grupo de controlo, a presença de sintomas depressivos e o funcionamento cognitivo; 

- Analisar o efeito da frequência de visitas dos familiares ao nível dos sintomas de depressão e 

do funcionamento cognitivo no grupo de idosos com doença de Alzheimer e no grupo de 

controlo; 

- Comparar, dentro do grupo de Alzheimer e do grupo de controlo, os idosos fisicamente ativos 

e os idosos sedentários, ao nível dos sintomas depressivos e do funcionamento cognitivo. 

Método 

O presente estudo é de natureza quantitativa e de caráter transversal e correlacional. 

Para seleção e recolha da amostra, foi utilizada a técnica de amostragem de conveniência e 

estratificada. A amostra foi constituída por 30 idosos divididos em dois grupos: o grupo com 

doença Alzheimer, que contém 15 idosos formalmente diagnosticados com a doença, e o grupo 

de controlo, constituído por 15 idosos sem doenças neurodegenerativas. Os participantes têm 

idades compreendidas entre os 68 e os 102 anos, com uma média de 84.10 ± 7.91 de idade. 

O grupo Alzheimer foi composto por 10 idosos do sexo masculino e 5 do sexo feminino e o 

grupo de controlo contém 5 participantes do sexo masculino e 10 do sexo feminino. 

Quanto aos níveis de escolaridade, 20% dos participantes são iletrados, 73.3% completou o 1º 

ciclo do ensino básico e apenas 6.7% completou o 2º ciclo (9º ano). No que concerne ao tempo 

de permanência na instituição, 20% dos idosos reside no lar entre 1 e 3 anos, 30% entre 4 e 6 



39 
 

anos, 16.6%, entre 7 e 9 anos e 23.4% dos participantes estão institucionalizados 10 ou mais 

anos. Da totalidade da amostra, 23.3% relata nunca receber a visita da família, 40% recebe a 

visita da família apenas nas épocas festivas e 36.7% recebe a visita da família uma ou mais 

vezes por mês.  

Instrumentos 

O mesmo questionário foi aplicado aos dois grupos. A primeira parte do questionário 

contém questões que visam recolher os dados sociodemográficos da amostra nomeadamente, a 

idade, o sexo, o nível de escolaridade, o tempo de permanência na instituição (em anos), a 

frequência com que os idosos recebem a visita da família, o nível de atividade física e, caso o 

idoso pratique atividade física, quantas vezes por semana. A segunda parte do questionário 

contém a Escala Geriátrica de Depressão de Sheikh e Yesavage (1986) traduzida, aferida e 

adaptada para a população portuguesa por Veríssimo (1988), com o objetivo de verificar a 

existência de sintomatologia depressiva nos idosos. A escala é constituída por 30 itens de 

resposta fechada (“sim” e “não”), sendo que, em cada item que traduza a presença de um 

sintoma característico da depressão cota-se com 1 ponto. A pontuação igual ou acima de 11 

pontos indica a ocorrência de depressão. Da terceira parte do questionário faz parte o Mini 

Exame de Estado Mental (MEEM) de Folstein, Folstein e McHugh (1975), adaptado para a 

população portuguesa por Guerreiro et al. (1994). Este questionário visa avaliar aspetos 

relacionados com o funcionamento cognitivo, tais como: a orientação espácio temporal, a 

capacidade de raciocínio, a atenção, a habilidade de elaborar cálculos, a memória de evocação 

e a linguagem. O resultado do MEEM pode variar entre os 0 e uma pontuação máxima de 30 

pontos. Os pontos de corte para indicar a presença de declínio cognitivo dependem do grau de 

escolaridade do examinando: 22 pontos para idosos iletrados ou até dois anos de escolaridade, 

24 pontos para os idosos com 3 a 6 anos de escolaridade e 27 pontos para idosos com 7 ou 

mais anos de escolaridade (Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro, & Martins, 2009). 
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Procedimento 

A amostra foi recolhida numa instituição de acolhimento na zona interior de Portugal. 

Após a obtenção da autorização foram selecionados os idosos para participarem no estudo com 

o auxílio de profissionais de saúde, segundo os critérios de inclusão estabelecidos: ter idade 

igual ou superior a 65 anos, estar diagnosticado formalmente com doença de Alzheimer no seu 

onset (estágio inicial) para pertencer ao grupo Alzheimer e aceitarem ser submetidos à 

aplicação dos questionários. Foram excluídos da amostra os idosos com dificuldades ao nível 

da comunicação e de interpretação, com problemas de audição, idosos com demência não 

especificada e idosos com doença de Alzheimer em estágios avançados. 

A aplicação dos questionários foi realizada com supervisão de duas profissionais de saúde da 

área de enfermagem, sendo assegurado o anonimato de todos os participantes, bem como do 

nome da instituição de acolhimento.  

Com o objetivo de comparar os idosos saudáveis fisicamente ativos com os idosos 

sedentários ao nível da incidência de sintomas depressivos e do funcionamento cognitivo e 

devido à totalidade da amostra ser sedentária, os resultados das variáveis dependentes foram 

comparados com os resultados de um estudo realizado por Silva e Santos (2009), que recorreu 

aos mesmos instrumentos que a presente investigação para a medição da presença de 

sintomatologia depressiva e das funções cognitivas. No caso dos idosos com doença de 

Alzheimer, para comparação entre os idosos sedentários e idosos ativos ao nível dos sintomas 

depressivos e do funcionamento cognitivo, foi utilizado um estudo realizado por Groppo, 

Nascimento, Stella, Gobbi e Oliani (2012), onde participaram seis idosas com doença de 

Alzheimer, submetidas a um programa de atividade física com a duração de seis meses. 
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Análise Estatística 

Para o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 20.0. Para verificar a fidelidade dos instrumentos utilizados foi 

calculada a consistência interna através do α de Cronbach. Tendo em consideração as 

condições para o uso da MANOVA e, visto que a amostra apresenta um tamanho reduzido, foi 

utilizado o teste de homogeneidade das matrizes de variâncias-covariâncias (M de Box) para 

testar a normalidade multivariada dos dados (Dancey & Reidy, 2006).  

O efeito das variáveis independentes nas variáveis dependentes a serem exploradas foi 

analisado através da análise da variância multivariada (MANOVA) e da análise univariada. 

Para medir o grau de correlação entre as duas variáveis dependentes foi utilizado o coeficiente 

de correlação de Pearson. As variáveis independentes definidas foram: ter ou não doença de 

Alzheimer, o sexo, o nível de escolaridade, a frequência com que recebem a visita de familiares 

e a prática de atividade física. Quanto às variáveis dependentes são os sintomas depressivos 

(medidos através da Escala Geriátrica de Depressão) e o funcionamento cognitivo (medido 

através da aplicação do Mini Exame de Estado Mental). 

Dado que nenhum dos elementos da amostra pratica atividade física, o efeito desta 

variável ao nível dos sintomas depressivos e do funcionamento cognitivo foi analisado através 

da comparação das médias das variáveis dependentes da amostra com investigações 

semelhantes com idosos fisicamente ativos. O efeito da variável independente com duas 

condições (idosos ativos e sedentários) sobre as variáveis dependentes foi analisado através 

One-sample T test, tendo em consideração a normalidade da distribuição dos dados (Dancey & 

Reidy, 2006). Estabeleceu-se um nível de significância de 5% (p < .05) em toda a análise dos 

dados. 
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Resultados 

Quanto à análise da consistência interna dos instrumentos através do cálculo do α de 

Cronbach, verifica-se que ambos os instrumentos apresentam um índice de fiabilidade elevado: 

a Escala Geriátrica de Depressão apresenta um α = 0.88 e o Mini Exame de Estado Mental tem 

um α = 0.94. Através do teste da homogeneidade de variâncias-covariâncias (M de Box) para 

testar a normalidade dos dados, verifica-se que p =.772, ou seja, a condição da suposição da 

homogeneidade das matrizes de variância-covariância não foi violada, possibilitando o uso de 

testes paramétricos. 

Na tabela 1 apresentam-se os dados descritivos dos sintomas depressivos e do 

funcionamento cognitivo da população em estudo. A média da pontuação obtida na Escala 

Geriátrica de Depressão (EGD) é de 19.53 ± 6.43, o que indica a presença de sintomatologia 

depressiva. No Mini Exame de Estado Mental, a média dos resultados foi de 13.56 ± 7.57. 

Tabela 1 

Análise descritiva das variáveis dependentes na amostra: sintomas depressivos e 

funcionamento cognitivo.  

 Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

MEEM 0 30 13.567 7.573 

EGD 6 29 19.533 6.436 

MEEM = Mini Exame de Estado Mental; EGD = Escala Geriátrica de Depressão 

No sentido de comparar o grupo Alzheimer com o grupo de controlo ao nível da 

presença de sintomas depressivos e do funcionamento cognitivo, constituindo-se como o 

objetivo geral da investigação, verifica-se que os valores da análise multivariada evidenciam 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos em relação às variáveis 

dependentes, de onde se salienta um efeito estatístico e um poder observado elevado [Wilks’s λ 

=.204, F(2,27) = 52.618, p = .001, ηp
2
= .796, power = .999]. Com o objetivo de verificar a 

influência da doença de Alzheimer nas variáveis dependentes separadamente, recorreu-se à 
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análise univariada. De fato, existem diferenças significativas entre os grupos nos resultados do 

Mini Exame de Estado Mental [F(1,28)= 61.132, p= .001, ηp
2
= .686] e na Escala Geriátrica de 

Depressão [F(1,28)= 63.086, p= .001, ηp
2
= .693]. Foi obtido um poder observado forte, 

sugerindo que os resultados obtidos no Mini Exame de Estado Mental se situam no intervalo de 

confiança de 95% das médias marginais (11.95 – 15.18). Igualmente, verifica-se um poder 

forte na Escala Geriátrica de Depressão, estando os resultados dentro do intervalo de confiança 

de 18.17 – 20.89. Destaca-se ainda a robustez do efeito estatístico no MEEM (ηp
2
= .686) e na 

EGD (ηp
2
= .693). 

Como é possível observar na tabela 2, os idosos do grupo Alzheimer apresentam maior 

pontuação na Escala Geriátrica de Depressão e menor pontuação no Mini Exame de Estado 

Mental, comparativamente com os idosos do grupo de controlo, que, apesar de apresentarem 

valores indicativos de sintomatologia depressiva e de declínio cognitivo, são significativamente 

inferiores aos do grupo Alzheimer. 

Tabela 2: 

Comparação entre o grupo com doença de Alzheimer e o grupo de controlo ao nível dos 

resultados na Escala Geriátrica de Depressão e no Mini Exame de Estado Mental. 

 Grupos  

 Alzheimer Controlo  

 M ± DP M ± DP F P ηp
2
 

EGD 

 
24.80 ± 2,57 14.27 ± 4.45 63.086 .001* .693 

MEEM 7.40± 4,12 19.73 ± 4.51 61.132 .001* .686 

EGD = Escala Geriátrica de Depressão; MEEM = Mini Exame de Estado Mental 

Nota: Comparação entre o grupo com doença de Alzheimer e o grupo de controlo ao nível da média, do desvio padrão, do 

valor de significância e do poder do efeito na presença de sintomas depressivos e de deficit cognitivo.   

*valores altamente significativos de p < .001 

No que diz respeito aos objetivos específicos, observa-se a existência de diferenças 

entre os sexos dentro do grupo Alzheimer e do grupo de controlo ao nível dos sintomas 

depressivos e do funcionamento cognitivo. Como consta na tabela 3, dentro do grupo 

Alzheimer, os idosos do sexo masculino obtiveram uma pontuação mais elevada na Escala 

Geriátrica de Depressão (25.20 ± 2.86) e no Mini Exame de Estado Mental (7.50 ± 4.74), 
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comparativamente ao sexo feminino. O mesmo fenómeno é registado no grupo de controlo, em 

que os idosos do sexo masculino apresentam valores mais elevados que o sexo feminino, ao 

nível da presença de sintomas depressivos (15 ± 2.83) e ao nível do funcionamento cognitivo 

(20.40 ± 4.39). 

As diferenças registadas entre os sexos ao nível das variáveis dependentes nos dois 

grupos não são estatisticamente significativas [Wilks’s λ =,998, F(2,25) = ,020, p = ,981, ηp
2
= 

,002, power =.088], apresentando um efeito nulo que sugere que 5.4% das variações nos 

resultados do Mini Exame de Estado Mental e 5% nos resultados da Escala Geriátrica de 

Depressão podem ser atribuídos ao sexo, dado o intervalo de confiança de 11.85 – 15.40 

(MEEM) e 18.04 – 21.01 (EGD). 

Tabela 3: 

Comparação entre sexos no grupo Alzheimer e no grupo de controlo ao nível dos 

resultados na Escala Geriátrica de Depressão e no Mini Exame de Estado Mental. 

 Grupos    

 
Alzheimer 

M ± DP 

Controlo 

M ± DP 
   

 Feminino Masculino Feminino Masculino F P ηp
2
 

EGD 24.0 ± 1.87 25.20 ±2.86 13.90 ± 5.17 15.0 ± 2.83 .001 .973 .001 

MEEM 7.20 ± 2.95 7.50 ± 4.74 19.40 ± 4.77 20.40 ± 4.39 .041 .841 .002 

EGD = Escala Geriátrica de Depressão; MEEM = Mini Exame de Estado Mental 

Nota: Comparação entre sexos no grupo Alzheimer e no grupo de controlo ao nível da média, do desvio padrão, do valor de 

significância e do poder do efeito na presença de sintomas depressivos e de deficit cognitivo 

Quanto à variável nível de escolaridade (Tabela 4), parece não haver influência sobre os 

resultados da EGD e do MEEM. Apesar de se verificar a existência de um aumento do 

desempenho no MEEM em função de um maior nível de escolaridade, estas diferenças não são 

estatisticamente significativas, quer no grupo de idosos com doença de Alzheimer, quer no 

grupo de controlo, no entanto, existe um efeito estatístico moderado [Wilks’s λ =,758, F(4,46) = 

1,709, p = ,164 , ηp
2
= ,129, power = .313]. O poder observado indica que 30.1% (EGD) e 

33.7% (MEEM) da variabilidade dos resultados são atribuídos à escolaridade. O intervalo de 
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confiança a 95% das médias marginais varia entre 17.59 – 21.93 na EGD e entre 12.37 – 16.90 

no MEEM. 

Tabela 4: 

Comparação dos resultados da Escala Geriátrica de Depressão e do Mini Exame de 

Estado Mental no grupo Alzheimer e no grupo de controlo por nível de escolaridade. 

Grupos    

 Alzheimer 

M ± DP 

Controlo 

M ± DP 

   

Escolaridade Iletrado Ensino básico 9º Ano Iletrado Ensino básico 9º Ano F P ηp
2
 

EGD 28.40 ± 0.7 24.17 ± 2.33 25 13 ± 6.16 14.90 ± 4.09 13 1.576 .227 .116 

MEEM 6 ± 8.49 7.59 ± 3.82 8 16 ± 1.63 20.20 ± 3.55 30 1.792 .188 .130 

EGD = Escala Geriátrica de Depressão; MEEM = Mini Exame de Estado Mental 

Nota: Comparação no grupo Alzheimer e no grupo de contorlo por nível de escolaridade (iletrado; ensino básico e 2º ciclo) em 

relação à média, ao desvio padrão, ao valor de significância e ao poder do efeito nos resultados da EGD e do MEEM. 

Como é possível observar na tabela 5, ao verificar o efeito das visitas de familiares na 

incidência de sintomas depressivos e no funcionamento cognitivo, não se observam valores 

estatisticamente significativos nos resultados das variáveis dependentes no grupo Alzheimer 

[Wilks’s λ =.733, F(10,16) = .268, p = .980 , ηp
2
= .144, power = .108] e no grupo de controlo 

[Wilks’s λ =.801, F(6,18) = .352, p = .900 , ηp
2
= .105, power = .121]  . No entanto, apesar de o p-

value não ser significante, foi obtido um efeito estatístico forte no grupo Alzheimer e 

moderado no grupo de controlo. Com a análise univariada, verifica-se que, dentro do grupo 

Alzheimer, não existem diferenças estatisticamente significativas na EGD e no MEEM. 

Contudo, existe um efeito estatístico elevado no EGD e moderado no MEEM. No que diz 

respeito ao grupo de controlo, apesar de não existirem diferenças significativas, obteve-se um 

efeito estatístico baixo no EGD e elevado no MEEM.  
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Tabela 5: 

Comparação dos resultados da Escala Geriátrica de Depressão e do Mini Exame de 

Estado Mental em relação à frequência de visitas no grupo Alzheimer e no grupo de 

controlo. 

Grupo Alzheimer 

Visitas 
Todas as 

semanas 

2 vezes 

por mês 

1 vez por 

mês 

3 em 3 

meses 
Festividades Nunca 

F P ηp
2
 

EGD 24 23 24.5 ± 3.32 25.5 ± 2.12 26 ± 2.31 24 ± 3.61 .292 .906 .140 

MEEM 12 5 6.75 ± 5.85 7 ± 1.41 7.75 ± 4.79 7.33 ± 4.16 .255 .927 .124 

EGD = Escala Geriátrica de Depressão; MEEM = Mini Exame de Estado Mental 

Nota: Não foi possível obter os valores médios da EGD e do MEEM na variável “2 vezes por mês” e “3 em 3 meses” visto que 

nenhum dos elementos do grupo de controlo recebia visitas com a frequência indicada. 

Ao comparar os idosos sedentários do grupo de controlo aos idosos ativos quanto à 

presença dos sintomas depressivos (Tabela 6), medidos através da Escala Geriátrica de 

Depressão, verifica-se que o valor médio obtido na EGD dos idosos sedentários é de 14.27 ± 

4.45, indicando a presença de depressão, enquanto que os idosos ativos obtiveram um valor de 

2.8 ± 2.8, indicativo da ausência de depressão. Através da utilização do one-sample t test, 

verifica-que que as diferenças estatisticamente significativas entre idosos ativos e sedentários 

quanto à incidência de sintomas depressivos (t = 9.985 p < .001). 

Quanto ao efeito da atividade física no funcionamento cognitivo dos idosos, é possível 

observar que os idosos ativos obtiveram valores significativamente mais elevados no Mini 

Exame de Estado Mental, comparativamente aos idosos sedentários (t = -5.552 p = <.001) 

 

 

 

 

 

Grupo de Controlo 

Visitas Todas as semanas 1 vez por mês Festividades Nunca 
F P ηp

2
 

EGD 13.75 ± 3.77 13 15.66 ± 2.97 15 ± 6.98 .162 .919 .046 

MEEM 18.5± 2.08 14 20.2 ± 4.44 20.5 ± 6.40 .627 .614 .158 
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Tabela 6:  

Comparação entre idosos fisicamente ativos e idosos sedentários do grupo de controlo 

quanto aos resultados da Escala Geriátrica de Depressão e do Mini Exame de Estado 

Mental. 

 

Sedentários Ativosª 

T P Cohen d’ 

IC 95% 

M±DP M±DP Inferior Superior 

EGD 14.27±4.45 2.8±2.8 9.985 .001* 3.09 9.004 13.929 

MEEM 19.73±4.51 26.2±2.2 -5.552 .001* 1.82 -8.965 -3.968 

EGD = Escala de Depressão Geriátrica; MEEM = Mini Exame de Estado Mental 

Nota: Comparação das variáveis dependentes entre idosos ativos e sedentários do grupo de controlo ao nível da 

média, do desvio padrão, do t-value, do nível de significância, da diferença entre médias e do intervalo de 

confiança de 95% através do one-sample t test. 

ª Fonte: Silva, G. E., & Santos, F. H. (2009). Efeitos do sedentarismo nas funções cognitivas de idosas com 

escolaridade intermediária. Psico, 40(1): 81-87. 

*valores altamente significativos de p <.001 

Na comparação entre idosos com doença de Alzheimer praticantes e não praticantes de 

atividade física (Tabela 7), verifica-se que existem diferenças significativas entre os dois 

grupos ao nível do funcionamento cognitivo (t = -12.448 p = <.001) e da presença de sintomas 

depressivos (t = 45.131 p = <.001) sendo que os idosos com doença de Alzheimer que praticam 

atividade física evidenciam uma maior preservação das habilidades cognitivas e uma menor 

incidência de sintomas depressivos, comparativamente aos idosos sedentários. 

Tabela 7: 

Comparação entre idosos fisicamente ativos e idosos sedentários do grupo de Alzheimer 

quanto aos resultados da Escala Geriátrica de Depressão e do Mini Exame de Estado 

Mental. 

 

Sedentários Ativosª 

T P Cohen d’ 

IC 95% 

M±DP M±DP Inferior Superior 

MEEM 7.40±4.05 16.6 -12.448 .001* 3.17 -10.712 -7.689 

EGD 24.80±2.52 4 45.131 .001* 11.67 19.857 21.743 

MEEM = Mini Exame de Estado Mental; EGD = Escala Geriátrica de Depressão. 

Nota: Comparação das variáveis dependentes entre idosos ativos e idosos sedentários do grupo de Alzheimer ao 

nível da média, do t-value, do nível de significância, da diferença de médias e do intervalo de confiança de 95%, 

através do one-sample t test. 

ª Fonte: Groppo, H. S., Nascimento, C. M., Stella, F., Gobbi, S., & Oliani, M. M. (2012). Efeitos de um programa 

de atividade física sobre os sintomas depressivos e a qualidade de vida de idosos com demência de Alzheimer. 

Revista Brasileira de Educação Física e Desporto, 26(4):543-551. 

* valores altamente significativos de p <.001. 
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Discussão 

O presente artigo teve como objetivo de estudo a comparação entre idosos 

institucionalizados saudáveis e com doença de Alzheimer ao nível dos sintomas depressivos e 

do funcionamento cognitivo, tendo em consideração a influência das variáveis sexo, nível de 

escolaridade, frequência com que recebem visitas e prática de atividade física. Na presente 

investigação verifica-se que os idosos com doença de Alzheimer e os idosos inativos 

apresentam uma menor preservação das funções cognitivas e maior prevalência de sintomas 

depressivos, comparativamente aos idosos sem demência e os idosos que praticam atividade 

física. 

Os resultados revelaram que os idosos com doença de Alzheimer apresentam um maior 

comprometimento das funções cognitivas e uma maior incidência de sintomas depressivos, 

comparativamente aos idosos sem doenças neurodegenerativas que fizeram parte do grupo de 

controlo, corroborando as hipóteses de investigação e indo de encontro com os resultados 

encontrados na literatura (Groppo et al., 2012; Minghelli et al., 2013; Silva & Santos, 2009). 

Este fenómeno ocorre devido à deterioração progressiva das áreas cerebrais características da 

doença de Alzheimer que levam a um declínio na capacidade cognitiva e a um aumento da 

apatia nos idosos (Teixeira-Jr, & Caramelli, 2006; Neto, Tamelini, & Forlenza, 2005). 

No entanto, os resultados médios obtidos na Escala de Depressão Geriátrica são preditores da 

presença de sintomatologia depressiva na totalidade da amostra, o que pode ser explicado pelo 

fato de estarem em regime de institucionalização o que, por si só, constitui um fator de risco 

para a depressão em idosos (Alencar et al., 2012; Carreira et al., 2011; Vaz & Gaspar, 2011). 

Na comparação entre sexos dentro do grupo de idosos com doença de Alzheimer e do 

grupo de controlo, não foram registadas diferenças nos dados obtidos através da Escala de 

Depressão Geriátrica e no Mini Exame de Estado Mental, no entanto estudos demonstram que 
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a média de depressão é superior nas mulheres idosas institucionalizadas sem doenças 

neurodegenerativas (Bandeira, 2012; Vaz & Gaspar, 2011).  

Quanto à influência do nível de escolaridade na incidência de sintomas depressivos e no 

funcionamento cognitivo dos idosos, apesar de se verificar um melhor desempenho no Mini 

Exame de Estado Mental em idosos com maior nível de escolaridade, esta associação não é 

significativa. De fato, o baixo nível de escolaridade (menos de 4 anos) é um dos fatores 

descritos na literatura como sendo consistentemente associado a um pior desempenho no 

MEEM (Bandeira, 2012; Espino, Lichtenstein, Palmer, & Hazuda, 2001; Valle et al., 2009). 

Na associação entre a frequência com que os idosos recebem a visita de familiares e os 

sintomas de depressão e funcionamento cognitivo, não foram registadas diferenças 

significativas. No entanto, a perda dos vínculos familiares poderá constituir-se como um fator 

de risco e intensificador da depressão, sendo importante para os idosos institucionalizados o 

fortalecimento das relações sociais e familiares com o objetivo de diminuir os sentimentos de 

tristeza, solidão e desesperança ligados à sua vivência da institucionalização (Bandeira, 2012). 

No que toca à comparação entre idosos ativos e idosos sedentários em idosos saudáveis 

e idosos com doença de Alzheimer, verifica-se que os idosos que praticam atividade física 

apresentam menor incidência de sintomas depressivos e uma maior preservação das funções 

cognitivas. De fato, os resultados de estudos anteriores evidenciam a existência de uma 

associação significativa entre o nível moderado a alto de atividade física e um menor risco de 

comprometimento cognitivo reduzindo, consequentemente, o risco de ocorrência de doenças 

neurodegenerativas (Etgen et al., 2010; Geda, et al., 2010; Gobbi & Stella, 2010; Hernandez et 

al., 2010; Petroianu, Capanema, Silva, & Braga, 2010; Rolland et al., 2008; Silva & Santos, 

2009). Igualmente, existem evidências de que os idosos que praticam atividade física 

regularmente desde a adolescência e/ou vida adulta apresentam uma maior preservação das 
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capacidades cognitivas, nomeadamente ao nível da velocidade de processamento de 

informação e da memória, comparativamente aos idosos inativos (Middleton, Barnes, Lui, & 

Yaffe, 2010). Em idosos com doença de Alzheimer, investigações efetuadas nesta área 

demonstram que a prática de atividade física regular e sistematizada contribui para a 

preservação e melhoria em várias funções cognitivas (Arcoverde et al., 2008; Coelho, Santos-

Galduroz, Gobbi, & Stella, 2009). O efeito da atividade física nas funções cognitivas é 

explicado devido à sua influência ao nível cerebral. O cérebro, tendo como característica a sua 

plasticidade, com o avançar da idade tende a perder volume, o que por sua vez afeta as várias 

funções cognitivas. No entanto, a prática de atividade física preserva o volume das áreas 

responsáveis pelas capacidades cognitivas, nomeadamente do córtex frontal, parietal e 

temporal, incluindo do hipocampo, através da diminuição da perda da massa cinzenta 

(Erickson, Weinstein & Lopez, 2012; Pérez & Carral, 2008). Em relação à diminuição dos 

sintomas depressivos, a atividade física parece constituir uma alternativa não farmacológica de 

tratamento, visto que, estudos realizados com idosos demonstram que a prática de exercício 

físico durante três dias por semana tem efeito significativo ao nível da redução de sintomas de 

depressão. Devido à sua ação ao nível da libertação de endorfinas no organismo, responsáveis 

pelo aumento da sensação de bem-estar, a prática de atividade física pode constituir-se como 

um fator de proteção da saúde mental (Groppo et al., 2012; Lee et al., 2014; Minghelli et al., 

2013; Pérez & Carral, 2008). 

Quanto às limitações, destaca-se o tamanho reduzido da amostra e a dificuldade de 

acesso a amostras maiores. De igual forma, outra limitação foi a impossibilidade de ter em 

consideração as variáveis de índole clínica na amostra. 

O presente estudo conclui que os idosos com doença de Alzheimer apresentam um 

maior deficit cognitivo e maiores indicadores de depressão, comparativamente a idosos 

saudáveis. Quanto à prática de atividade física, parece estar associada à preservação do 



51 
 

funcionamento cognitivo e a menores níveis de depressão, quer em idosos com doença de 

Alzheimer, quer em idosos saudáveis. Este estudo pretende contribuir para o aumento do 

conhecimento da comunidade científica acerca dos benefícios da atividade física no idoso, 

tendo em consideração a importância da prática regular na preservação das funções cognitivas 

e na manutenção da saúde mental do idoso. 
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Conclusão Conjunta 

Com a realização dos dois estudos, verifica-se que a prática regular de atividade física na 

população idosa apresenta benefícios em várias dimensões. 

Em primeiro lugar, e fazendo referência à primeira parte do projeto de investigação, verifica-se 

que a prática regular de atividade física apresenta benefícios ao nível da preservação da 

memória e constitui-se como um fator de proteção contra a ocorrência de sintomas de 

depressão e de ansiedade em idosos. Em segundo lugar, tendo em consideração a segunda parte 

do projeto de investigação, a atividade física apresenta benefícios de uma forma geral no 

funcionamento cognitivo e na depressão, tendo efeitos positivos em idosos com doença de 

Alzheimer e em idosos saudáveis. Por outras palavras, a atividade física pode ser considerada 

benéfica na atenuação/estagnação do défice cognitivo e dos sintomas depressivos associados a 

que estão sujeitos os idosos com doença de Alzheimer. 

Neste sentido, chama-se a atenção para a importância da prática regular de atividade física 

como forma de manutenção das funções cognitivas e da saúde mental em idosos saudáveis e 

para o seu efeito ao nível da estagnação dos sintomas característicos das doenças 

neurodegenerativas, nomeadamente nas perdas cognitivas e nos sintomas de depressão 

associados. 

 


