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Resumo 

São várias as alterações sociodemográficas ocorridas em Portugal nos últimos anos 

verificando-se um aumento progressivo do número de idosos, desproporcional ao número 

de nascimentos. O processo de envelhecimento implica uma série de modificações a vários 

níveis (biológico, social e psicológico) com consequências na independência, autonomia e 

consequente qualidade de vida do idoso. As alterações cognitivas nomeadamente o 

declínio, é marcado pela perda de atenção, memória e outras funções executivas. As 

alterações motoras observadas, reportam-se sobretudo à perda de equilíbrio, alterações na 

coordenação motora, redução da velocidade de movimentos, etc. todas com implicações na 

autonomia e independência funcional do idoso. 

Distintos tipos de intervenção têm surgido com o objetivo de retardar o processo de 

deterioração associado ao envelhecimento. A intervenção psicomotora, tem-se vindo a 

afirmar neste contexto com o objetivo de fortalecer a relação entre as componentes 

psíquicas e corporais, alterações psicomotoras em declínio, de forma a desenvolver e 

manter a capacidade de adaptação do indivíduo. Contudo, são ainda poucos os estudos que 

revelam resultados deste tipo de intervenção em idosos. O objetivo do presente estudo é 

fazer uma análise da influência da intervenção psicomotora na manutenção e/ou 

recuperação do nível de autonomia e independência funcional do idoso. 

Fizeram parte do estudo 56 idosos (19 homens e 37 mulheres) institucionalizados de 2 

instituições com idades compreendidas entre os 66 e os 98 anos, (M= 84, 05 ± 7,02). Estes 

foram divididos em dois grupos, tendo o grupo experimental participado em sessões de 

psicomotricidade durante 16 semanas (num total de 47 sessões que eram realizadas numa 

frequência trissemanal) e o grupo de controlo mantido a sua atividade habitual. Os 

resultados obtidos demonstraram que a prática psicomotora influencia significativamente o 

equilíbrio, a função cognitiva e o desempenho ao nível das Atividades de Vida Diária 

(AVD’s). Desta forma o presente estudo permite nos concluir que a intervenção psicomotora 

pode ser utilizada como um recurso de manutenção e desenvolvimento da autonomia e 

independência funcional dos idosos, mesmo dos mais fragilizados funcionalmente.  

 

Palavras-chave: idosos, intervenção psicomotora, autonomia, independência funcional  
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Abstract  

 

There are several demographic changes in Portugal in recent years checking a progressive 

increase in the number of elderly, disproportionate to the number of births. The aging 

process involves a series of changes at various levels (biological, social and psychological) 

with consequences on independence, autonomy and therefore the quality of life of the 

elderly. The cognitive decline is particularly marked by the loss of attention, memory and 

other executive functions. Motor changes observed relate mainly to loss of balance, changes 

in motor coordination, slower movements, etc. all with implications for autonomy and 

functional independence of the elderly. 

Different types of intervention have emerged with the aim of delaying the process of 

deterioration associated with aging. The psychomotor intervention, it has been claiming  

 this context with the objective of strengthening the relationship between the psychic and 

bodily components, changes in psychomotor decline in order to develop and maintain the 

adaptability of the individual. However, there are few studies that show results of this type of 

intervention in the elderly. The aim of this study is to analyze the influence of psychomotor 

intervention in the maintenance and / or recovery of the level of autonomy and functional 

independence of the elderly.  

Participated in the study 56 institutionalized elderly (19 men and 37 women) aged between 

66 and 98 years (M = 84, 05 ± 7.02). 

These were divided into two groups, with the experimental group participated in psychomotor 

sessions for 16 weeks (a total of 47 sessions were held three times a week) and the control 

group maintained their usual activity. The results showed that the psychomotor intervention 

significantly influences the balance, cognitive function and performance to the level of the 

Activities of Daily Living (ADLs). Thus, the present study allows us to conclude that the 

psychomotor intervention can be used as a resource for development and maintenance of 

functional autonomy and independence of the elderly, even the most fragile functionally.  

 

 

 

Keywords: elderly, psychomotor intervention, autonomy, functional independence 
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I. Introdução Geral 

Considerando as alterações sociodemográficas decorrentes da tendência verificada nos 

últimos anos com um crescente número de idosos, diminuição na natalidade e 

consequentemente do número de crianças, associadas ao elevado aumento da esperança 

média de vida (Instituto Nacional de Estatística, 2013; Instituto Nacional de Estatística, 

2013b; Carrilho & Patrício, 2010), existe cada vez mais a preocupação e necessidade de 

acompanhamento dos idosos. Deste modo, deve-se cada vez mais ter como meta a criação 

de recursos que de algum modo possam promover uma melhoria da qualidade de vida e 

promoção de um envelhecimento ativo, particularmente daqueles cuja autonomia e 

independência está de certa forma comprometida (Governo de Portugal, 2012). 

O envelhecimento é um processo degenerativo (Fechine & Trompieri, 2012; Sequeira, 2007; 

Freitas et al., 2006; Sanglard et al., 2004; Spirduso, 1995), que engloba um conjunto de 

processos que conduz a perdas de adaptabilidade (Oliveira, 2005; Sousa & Figueiredo, 

2003; Spirduso, 1995) afetando entre outros a funcionalidade e consequentemente a 

independência, autonomia e qualidade de vida dos indivíduos (Nunes et al., 2010; Yang & 

Jorge, 2005; Guedes & Silveira, 2004). Apesar de relacionados, os conceitos autonomia e 

independência são distintos, pelo que se torna necessário esclarecer as diferenças 

(Sequeira, 2010). A autonomia refere-se à capacidade de decisão e gestão do indivíduo 

sobre a sua vida, à capacidade de tomar decisões sobre si (Sequeira, 2010, Sá & Oliveira, 

2007; Sequeira, 2007; Gandolpho & Ferrari, 2006), de ser responsável pelos próprios atos 

(Abreu, Forlenza, & Barros, 2005). A independência ou independência funcional diz respeito 

à capacidade e ao grau de preservação do indivíduo para realizar as atividades de vida 

diárias sem auxílio de terceiros (Sequeira, 2010; Araújo & Ceolim, 2007; Guimarães & 

Cunha, 2004; Yauso, 2003). A distinção de conceitos pode ser explicada na medida em que, 

um indivíduo pode ser autónomo mas não ser independente ou ser independente e não ser 

autónomo. Um sujeito que tenha deficiência motora, ex. uma tetraplegia, não consegue ser 

independente necessitando de auxílio para se alimentar, vestir, etc., no entanto, pode ser 

autónomo conseguindo tomar decisões sobre a sua vida (decidir o que vestir, onde quer 

estar, etc.). Por outro lado, um indivíduo com défice cognitivo/ deficiência mental, não sabe 

organizar e tomar decisões sobre a sua vida mas consegue realizar as atividades de vida 

diária sem auxílio (ex. consegue subir escadas entrando para um autocarro mas não tem 

capacidade para escolher qual o autocarro que deve seguir).  
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Assim, podemos afirmar que as capacidades cognitivas mais do que as motoras 

desempenham um papel proponderante na autonomia. Um bom nível independência 

embora não exclusivamente, está diretamente dependente de capacidades motoras (Abreu, 

Forlenza, & Barros, 2005). 

Das diversas perdas e alterações características do envelhecimento podemos enunciar 

alterações funcionais nomeadamente ao nível da coordenação motora, perda de equilíbrio, 

redução do grau de precisão e velocidade de movimentos, (Alfieri et al., 2010; Sequeira, 

2010; Spirduso, 2005), bem como alterações ao nível da atenção, memória e demais 

funções cognitivas e executivas (Schlindwein-Zanini, 2010) que podem, como descrito, 

comprometer a autonomia e independência (Karinkanta, Heinonen, Sievanen, Uusi-Rasi, & 

Kannus, 2005). 

As diversas modificações a que os idosos estão sujeitos são uma das principais causas que 

levam à institucionalização, já que os idosos sujeitos a alterações funcionais e cognitivas 

requerem por vezes cuidados específicos e continuados, sendo a institucionalização por 

vezes a única alternativa para o próprio ou para as famílias (Cardão, 2009).  

Assim, muitos dos idosos que se encontram institucionalizados apresentam dificuldades ao 

nível da funcionalidade (Lobo & Pereira, 2007) e da capacidade de decisão.  

 Tendo em conta esta necessidade crescente de cuidados dos idosos, diversos tipos de 

intervenções terapêuticas têm surgido com o intuito de manter e/ ou melhorar as 

capacidades motoras, emocionais, cognitivas, entre outras, na tentativa de contribuir para 

uma melhoria da independência, autonomia e consequentemente da qualidade de vida. 

A psicomotricidade é uma área científica relativamente recente em Portugal e ainda mais 

quando aplicada a idosos (Associação Portuguesa de Psicomotricidade - APP, s/d a; 

European Forum of Psychomotricity – EFP, s/d a). No entanto, considerando a sua 

perspetiva holística e terapêutica única, e a sua forma específica de intervenção, considera-

se uma área com potencial para intervir junto deste tipo de população (Fonseca, 2001b).  

Enquanto área científica tem como objeto de estudo a relação das funções psíquicas com a 

motricidade (Velasco, 2006; Fonseca, 2005), considerando que existe uma interação 

constante das mesmas (Fonseca, 2005; Maximiano, 2004). Como forma de intervenção 

utiliza o trabalho corporal para desenvolver as capacidades motoras, cognitivas, afetivas e 

sociais (Castiglia, Pires & Boccardi, 2006). No caso específico do idoso os domínios de 

atuação da psicomotricidade com esta população reportam-se aos fatores psicomotores 

(Juhel, 2010; Morais, 2007) bem como às capacidades cognitivas como a memória e a 
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atenção entre outras funções executivas (Vila, 2006; Rodriguez, 2003). Neste contexto, a 

psicomotricidade pode assumir um lugar de destaque, pois todas as áreas/domínios de 

atuação referidos são fundamentais para a autonomia e independência funcional (Ovando & 

Couto, 2010).  

Os sete fatores psicomotores (tonicidade, equilibração, lateralização, noção do corpo, 

estruturação espácio temporal, práxia global e práxia fina) (Fonseca, 2007) encontram-se 

organizados numa hierarquia de organização e complexidade crescente – o sistema 

psicomotor humano. Existe um crescente nível de organização neurológica em que os 

fatores mais complexos dependem do grau de integração e organização dos fatores 

anteriores (Fonseca, 2007).   

Os fatores psicomotores têm entre si uma relação de interdependência pois inter ligam-se e 

afetam-se reciprocamente em que alterações num fator produz mudanças em todo o 

sistema psicomotor (Fonseca, 2007).  

O funcionamento do sistema psicomotor humano assenta no funcionamento do cérebro. De 

acordo com Luria (1981) o cérebro está dividido em três unidades funcionais, cada uma 

delas com suas funções específicas, mas complementares umas às outras que interagem 

entre si. 

A primeira unidade é essencial para desenvolver qualquer atividade humana responsável 

pelas funções de alerta e vigília (atenção). A segunda é responsável pela recepção, 

integração, codificação e processamento da informação; e a terceira é responsável pela 

regulação da atividade, planificação e execução motora - comportamento humano (Luria, 

1981). As unidades funcionais, tal como o sistema psicomotor, encontram-se organizadas 

numa hierarquia de organização e complexidade crescente apresentando entre si uma 

relação de interdependência (Fonseca, 2007).  

Tendo em conta o modelo funcional de Luria e o sistema psicomotor humano é possível 

relacionar ambos enquadrando em cada unidade funcional determinados fatores 

psicomotores. Assim à 1ª unidade corresponde a tonicidade e a equilibração, à 2ª a 

lateralização, a noção do corpo e a estruturação espácio-temporal e à 3ª unidade a práxia 

global e a práxia fina (Fonseca, 2007).   

Desta forma e considerando que a intervenção psicomotora quando aplicada ao indivíduo 

idoso tem como objetivo, entre outros, retardar a deterioração associada ao envelhecimento 

(Vila, 2006; Fonseca, 2001b) intervindo quer ao nível dos fatores psicomotores, quer das 

capacidades cognitivas (Juhel, 2010), pretende-se com este estudo verificar o impacto de 
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um programa de intervenção psicomotora na autonomia e independência do idoso 

institucionalizado.  

Neste sentido, os objetivos deste estudo são verificar a influência da intervenção 

psicomotora i) no desempenho nas AVD’s, indicador de funcionalidade; ii) na função 

cognitiva, que tem um papel preponderante na capacidade de decisão (autonomia); e iii) no 

equilíbrio, uma das primeiras áreas a ser afetada pelo processo de envelhecimento e que 

apresenta igualmente grande influência na independência funcional (Azevedo et al., 2008).  

Para dar resposta aos objetivos propostos, a dissertação foi dividida em diferentes capítulos: 

sendo o primeiro dedicado à revisão da literatura sobre as temáticas em estudo onde foram 

abordados, em termos conceptuais, o envelhecimento, a institucionalização, as questões 

relativas à psicomotricidade e à intervenção psicomotora no idoso. Nos capítulos seguintes 

são apresentados dois estudos: um sobre a análise dos efeitos da intervenção psicomotora 

no equilíbrio e função cognitiva do idoso institucionalizado e outro relativo à influência da 

intervenção psicomotora na independência do idoso institucionalizado. Por último, é feita 

uma discussão geral sobre os resultados obtidos nos estudos e são apresentadas as 

principais conclusões obtidas na dissertação.  
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II. Revisão da Literatura 

Papel da Intervenção Psicomotora na Autonomia e Independência do Idoso 

Institucionalizado  

2.1 Introdução 

Portugal é um país que se encontra demograficamente envelhecido, verificando-se a 

existência de um grande número de idosos e uma baixa taxa de natalidade (Instituto 

Nacional de Estatística, 2013; Carrilho & Patrício, 2010). 

O envelhecimento é um processo de deterioração progressivo e irreversível, que 

naturalmente leva a perdas de capacidade de adaptação (Oliveira, 2005; Sousa & 

Figueiredo, 2003; Spirduso, 1995), alterações e limitações funcionais (Arai, et al., 2012; 

Silveira, Faro, & Oliveira, 2011; Ohrui, Yamada, Kubo & Sasaki, 2004). Estas têm implicação 

na independência, autonomia (Nunes et al., 2010; Guedes & Silveira, 2004) e 

consequentemente qualidade de vida do indivíduo (Arai, et al., 2012; Spirduso, 2005; Fries, 

2002).  

O aumento da esperança média de vida coloca necessariamente novos desafios ao 

acompanhamento dos idosos, particularmente daqueles cuja autonomia e independência 

está de certa forma comprometida (Governo de Portugal, 2012).   

Contrariamente ao que acontecia há algumas décadas atrás, em que a responsabilidade de 

cuidar dos idosos cabia às famílias, atualmente devido às alterações sociais e económicas a 

responsabilidade de cuidar das pessoas idosas cabe muitas vezes a instituições 

direcionadas e especializadas para o efeito (Senol, Soyuer, & Argün, 2013; Cardão, 2009; 

Slepoj, 2000). Um dos principais objetivos das instituições para idosos prende-se com o 

assegurar os cuidados necessários à satisfação das necessidades básicas de higiene e 

alimentação com vista à manutenção da autonomia e independência (Instituto da Segurança 

Social, 2013; Ministério do Trabalho e Segurança Social, 2006). Contudo, cada vez mais as 

instituições tentam também fomentar a estimulação de competências cognitivas e motoras 

de modo a retardar o aparecimento das alterações características do envelhecimento 

(Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009) e a promover um envelhecimento ativo (ISS, 

2013).  

De um modo geral os idosos que se encontram institucionalizados apresentam limitações 

várias que comprometem a sua independência (Lobo & Pereira, 2007; Karinkanta et al., 
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2005) de forma acentuada de modo a não permitir a permanência nas suas habitações 

próprias requerendo assim cuidados técnicos específicos (Cardão, 2009). 

Derivado desta necessidade de cuidados têm surgido várias tipos de intervenções tendo 

como objetivo manter e/ ou melhorar capacidades contribuindo para uma melhoria da 

independência funcional, autonomia e consequente qualidade de vida. 

A psicomotricidade é um tipo de intervenção que pode ser aplicado a nível preventivo, 

reabilitativo e terapêutico a todos os grupos etários desde crianças a idosos (Fonseca, 2005; 

Fonseca & Martins, 2001; APP, s/d a; EFP, s/d b). Utiliza como forma de intervenção a 

mediatização corporal e expressiva (Adelantado, 2008; Martins, 2001) onde o corpo é o 

principal instrumento de trabalho (Pereira, 2004; Martins, 2001; Maximiano, 2004) de forma 

a estudar e compensar condutas inadequadas e inadaptadas (Martins, 2001) visando o 

conhecimento e domínio do próprio corpo de forma a permitir ao homem relacionar-se 

consigo próprio e com o outro (Fonseca, 2005).  

Quando aplicada à população idosa, a psicomotricidade tem o intuito de combater as 

alterações psicomotoras resultantes da deterioração decorrente do envelhecimento (Vila, 

2006) promovendo a manutenção/melhoria da independência funcional e autonomia 

(Fonseca, 2009; Rodríguez, 2003). 

Em Portugal são ainda poucos os estudos referentes ao impacto deste tipo de intervenção 

aplicada à população idosa, talvez pelo facto de este tipo de terapia ser recente em Portugal 

(APP, s/d a; EFP, s/d a). No entanto, de acordo com o exposto, torna-se pertinente fazer 

uma análise da influência desta intervenção neste tipo de população.   

 

2.2 Envelhecimento 

O envelhecimento pode ser caracterizado como um processo inevitável e dinâmico (Chen, et 

al., 2011; Sequeira, 2007; Freitas et al., 2006; Baltes & Smith, 2003) de deterioração 

progressiva (Fechine & Trompieri, 2012; Sequeira, 2007; Freitas et al., 2006; Sanglard et al., 

2004; Spirduso, 1995), irreversível (Fechine & Trompieri, 2012; Sousa, Figueiredo, & 

Cerqueira, 2004) e observável a vários níveis como o biológico, social e psicológico 

(Sequeira, 2010; Cordeiro, 2009; Pimentel, 2005; DGS, 2004; Baltes & Smith, 2003; Rosa et 

al, 2003). O envelhecimento engloba um conjunto de processos que conduz a perdas de 

adaptabilidade (Oliveira, 2005; Sousa & Figueiredo, 2003; Spirduso, 1995) e alterações 

funcionais (Arai, et al., 2012; Silveira, Faro, & Oliveira, 2011; Christensen et al., 2006; 
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Freitas et al.,2006; Ohrui, Yamada, Kubo & Sasaki, 2004), que podem comprometer a 

autonomia e independência do indivíduo (Nunes et al., 2010; Yang & Jorge, 2005; Guedes & 

Silveira, 2004).  

A constatação de inúmeras modificações motoras (Chen, et al., 2011; Saldanha, 2009; Vila, 

2006), cognitivas (Chen, et al., 2011; Chéron & Bengoetxea, 2006) e socio afetivas, 

conferem ao envelhecimento um caracter psicomotor predominante (Martins, 2003). 

Algumas dessas modificações incluem a alteração das dimensões corporais, alterações na 

coordenação motora, perda de equilíbrio, redução do grau de precisão e velocidade de 

movimentos, redução do número de fibras e força muscular, aumento do tempo de reação 

(que resulta num aumento do tempo de resposta dos músculos efetores) (Alfieri et al., 2010; 

Sequeira, 2010; Spirduso, 2005), diminuição dos níveis de sensibilidade, perceção (Alfieri, et 

al., 2010; Barreiros, 2006; Spirduso, 2005) e sensibilidade auditiva e visual (Aragón, 2007; 

Barreiros, 2006). Verifica-se ainda uma diminuição dos níveis de agilidade (Vale, 2007), 

flexibilidade e amplitude articular (Sequeira, 2010; Vale, 2007). 

A intensidade das disfunções e desintegrações inerentes ao processo de envelhecimento 

variam de indivíduo para indivíduo, (Arai, et al., 2012; Fechine & Trompieri, 2012; Carmo, 

Mendes & Brito, 2008; Franchi & Júnior, 2005; Agostinho, 2004), sendo influenciadas por 

diversos fatores tais como a condição física, funcional e mental (Caporicci & Neto, 2011; 

Agostinho, 2004) bem como fatores genéticos, ambientais (Shineman, et al., 2010, Nunes, 

2008; Shephard, 2003) e relacionados com o estilo de vida (Shineman, et al., 2010; 

Shephard, 2003). Assim, apesar de comum a todos os indivíduos, o envelhecimento é 

bastante heterogéneo por ser mais do que um processo cronológico que envolve alterações 

a diversos níveis (Sequeira, 2010; Aragón, 2007; Agostinho, 2004; Shephard, 2003), sendo 

mais do que observar a passagem do tempo, avaliar o envelhecimento funcional (Bernard, 

Ninot, Allard, Herbaux, & Jeandel, 2008). 

 

2.3 Institucionalização  

Atualmente a solução para algumas problemáticas dos idosos passa pela integração numa 

resposta social (ISS, s/d). As respostas sociais são soluções de apoio social para idosos, 

que têm como objetivo responder às necessidades de vários âmbitos que os indivíduos 

possam ter na sua vivência em sociedade, contribuindo para a promoção da autonomia, 

integração social e melhoria da qualidade de vida (Chichorro, Marques, & Ferreira, 2006).  
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Existem diversas respostas sociais para idosos em Portugal, entre as quais as estruturas 

residenciais (Direção Geral da Segurança Social, 2013) vulgarmente conhecidas por lares 

de idosos. Estas são instituições destinadas ao alojamento coletivo, de utilização temporária 

ou permanente de idosos (DGSS, 2013; Instituto da Segurança Social, 2013). Destinam-se a 

indivíduos com uma idade igual ou superior a 65 anos cuja situação/problema não lhes 

permita permanecer no seu meio de vida habitual, mas também, em casos expecionais, a 

pessoas de idade inferior a 65 anos que estejam em situação de maior risco de perda de 

independência e/ou autonomia (Instituto da segurança social, 2013; Chichorro et al., 2006). 

As estruturas residenciais têm como intuito proporcionar serviços permanentes adequados à 

problemática biopsicossocial do idoso; - propiciar estimulação favorecendo um processo de 

envelhecimento ativo (Chichorro et al., 2006); - prestar o apoio necessário para preservar e 

fortalecer a relação intrafamiliar; - fomentar a integração social (DGSS, 2013; ISS, 2013) e 

contribuir para a estabilização ou atraso do processo de envelhecimento (Instituto da 

Segurança Social, 2013a; Chichorro et al., 2006).    

Relativamente às razões que levam o idoso a ser institucionalizado pode-se destacar:  

 - A dependência física (Guedes, 2012; Vaz, 2008; Pimentel, 2005) associada a uma 

diminuição da capacidade funcional (Guedes, 2012; Andrade et al., 2011; Silva, Santos, 

Silva, & Sousa, 2009).  

 - Limitações ao nível da autonomia e capacidade de decisão (Guedes, 2012; Gontijo 

et al., 2012).  

 - Situação de grande dependência (física, psicológica e cognitiva) em conjunto com a 

reduzida capacidade (Pereira, 2012; Luppa et al., 2010; Cardão, 2009) / não existência de 

suporte social informal (família) para atender às necessidades específicas do indivíduo 

(Cardão, 2009; Martin e Brandão in Paul & Ribeiro, 2012); 

 - Falta de disponibilidade devido à atividade familiar e profissional por parte dos 

cuidadores informais para cuidar do idoso e das suas necessidades (Liubicich et al., 2012; 

Perlini, Leite & Furini, 2007);  

 - Falta de recursos económicos para a manutenção da própria casa e/ou situação de 

despejo (situação verificada principalmente nos grandes centros urbanos) (Guedes, 2012; 

Paúl, 2005);   

 - Viuvez/perda de alguém querido fazendo com que os idosos vivam sozinhos 

(Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009; Paúl & Fonseca, 2005; Pimentel, 2005) vendo-se 
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a institucionalização como uma alternativa (Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009; Sousa, 

Figueiredo & Cerqueira, 2004) que garante alguma estabilidade e segurança, devido há 

existência de cuidados em qualquer circunstância, sentindo-se mais seguros e protegidos 

(Medeiros, 2012; Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009; Araújo e Ceolim, 2007; Mazza & 

Lefèvre, 2004).  

Como evidenciam os autores atrás referidos, as causas para a institucionalização podem ser 

inúmeras, sendo muitas vezes a conjugação de diversas causas, e não apenas de uma ou 

de duas, que origina a escolha deste tipo de apoio social.  

De acordo com as causas que levam à institucionalização e consequentemente o perfil 

funcional apresentado pelos idosos, percebe-se que numa instituição devem ser prestados 

cuidados de diversa índole. Assim, cada vez mais as instituições devem ter como objetivo 

além da satisfação de necessidades básicas de higiene e alimentação a estimulação de 

competências cognitivas e motoras de modo retardar alterações características do 

envelhecimento (Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009) e a promover a manutenção das 

capacidades que conduzem à autonomia nas tarefas da vida diária (Bernard et al, 2008), 

que possibilitem uma melhor qualidade de vida e a promover um envelhecimento ativo (ISS, 

2013). 

 

2.4 Psicomotricidade  

A psicomotricidade é a área científica que tem como objeto de estudo a relação das funções 

psíquicas com a motricidade (Velasco, 2006; Fonseca, 2005; Fonseca, 2001). Encara o ser 

humano de uma forma holística (Vila, 2006; Fonseca, 2004; Berruezo, 2001; Martins, 2001), 

considerando que a todo o momento existe uma interação constante das capacidades 

motoras, mentais e emocionais, manifestada pelo corpo (Fonseca, 2005; Maximiano, 2004; 

Martins, 2001; EFP, s/d c).   

Como prática e forma de intervenção utiliza a mediatização corporal e expressiva 

(Adelantado, 2008; Fonseca, 2004; Maximiano, 2004; Fonseca & Martins, 2001; Martins, 

2001) de modo a desenvolver as capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais 

(Castiglia, Pires & Boccardi, 2006). O desenvolvimento da relação entre as funções 

psíquicas e corporais tem como o intuito desenvolver a capacidade de adaptação do 

indivíduo (Saint- Cast, 2004; Fonseca & Martins, 2001; Martins, 2001) compensando formas 

de expressão inadequadas e inadaptadas que normalmente se encontram ligadas a 
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problemas de desenvolvimento ou maturação psicomotora, comportamento, aprendizagem 

ou psicoafetivos (Fonseca, 2004; Martins, 2001).  

A fim de tentar perceber a relação psiquismo – motricidade serão, antes de mais, 

esclarecidos os conceitos, psiquismo e motricidade. O psiquismo é algo imaterial (não tem 

forma, peso e medida) (Schultz & Schultz, 2004) e engloba um conjunto de fenómenos 

referentes ao funcionamento da atividade mental (sensações, perceções, emoções, afetos, 

etc.) (Fonseca, 2005; Fonseca, 2004; Schultz & Schultz, 2004). A motricidade refere-se ao 

conjunto de expressões corporais que são suportadas pelas funções tónicas, posturais e 

práxicas (Fonseca, 2005).  

A interação psiquismo/ motricidade existe e tem a sua origem no sistema nervoso central 

(SNC) (Schultz & Schultz, 2004). Este, constituído pelo encéfalo e espinal medula é o 

responsável pelo controlo de todo o corpo, pelo funcionamento da atividade mental, bem 

como pela execução e coordenação dos movimentos (Teixeira, 2008).  

A atividade psíquica e a atividade motora interatuam diretamente influenciando-se 

mutuamente - relação de interdependência (Silva, 2011; Fonseca, 2005; Schultz & Schultz, 

2004, Damásio, 1995). A mente cria uma sensação-impressão-pensamento que é  

processada ao nível do SNC resultando num movimento corporal (Fonseca, 2007; Schultz & 

Schultz, 2004). A motricidade é um meio de expressão do psiquismo (Fonseca, 2005; 

Fonseca, 2004).Por sua vez, esse movimento fornece informação sensorial ao cérebro 

criando sensações, ou seja o conhecimento e a perceção do movimento ocorre através da 

mente (Silva, 2011).  

O sistema nervoso central não é imutável encontrando-se em constante mudança. Também 

derivado do processo de envelhecimento a estrutura e funcionamento do sistema nervoso 

sofrem alterações (Cardoso, Japiassú, Cardoso, & Levandosk, 2007). O declínio 

estrutural é caracterizado por uma diminuição do volume da substância cinzenta e 

substância branca no córtex e alteração dos níveis de espessura cortical, etc. (Ziegler, 

Dahnke, & Gaser, 2012; Mora, Segovia, & Arco, 2007; Cardoso, Japiassú, Cardoso, & 

Levandoski, 2007). As alterações funcionais acarretam défices a nível mental e motor 

(Seidler et al., 2010; Shephard, 2003) nomeadamente em termos de controlo sensório 

motor, memória, equilíbrio e habilidades motoras (marcha, controlo motor fino e lentidão de 

movimentos) (Seidler et al., 2010) provocando assim uma diminuição do desempenho 

funcional/independência (Seidler et al., 2010; Bernhardi, 2005) e autonomia. 
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Apesar das alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central e dos défices que 

daí advêm alguns autores defendem que é possível reverter essa situação, (Goh & Park, 

2009 ) defendendo a existência de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. 

A neuroplasticidade refere-se à capacidade de adaptação do sistema nervoso a novas 

situações (intrínsecas e extrínsecas) reorganizando algumas das suas propriedades 

estruturais, funcionais (Hötting & Roder, 2013; Cramer et al., 2011; Bavelier & Neville, 2002) 

em resposta a alterações do ambiente.  

O processo de neuroplasticidade é resultado de interações sistemáticas entre as estruturas 

cerebrais e os estímulos ambientais (sensoriais e atividade motora), ocorrendo de forma 

sistemática e não fruto do acaso. É uma característica própria do sistema nervoso (Teixeira, 

2008). 

A capacidade de neuroplasticidade está presente durante toda a vida (Goh & Park, 2009; 

Teixeira, 2008; Pascual-leone, et al., 2005), assumindo funções extremamente importantes 

no funcionamento normal e patológico do indivíduo (Cramer et al., 2011; Kavirajan & 

Olazarán, 2005; Orrell, 2003), incluindo da população idosa (Cramer et al., 2011; Kavirajan 

& Olazarán, 2005; Orrell, 2003; Bherer et al, 2006). No entanto, apesar de presente toda a 

vida esta capacidade é influenciada por alguns fatores nomeadamente faixa etária e nível de 

desenvolvimento do sistema nervoso (quanto mais avançada a idade menor a capacidade e 

a velocidade neuroplástica)  (Soares, 2006).  

De acordo com o exposto, focando-nos na população idosa e tendo em conta as alterações 

verificadas ao nível do sistema nervoso nesta população, estudos e investigações recentes 

tentam demonstrar como essas mudanças podem ser atenuadas, nomeadamente através 

da prática de atividade física (Bertelli, Vasconcelos-Raposo, Bianchi, Fernandes, & Cruz, 

2011; Mora, Segovia, & Arco, 2007), e de exercício mental (Vance, et al., 2012; Goh & Park, 

2009; Gonçalves, Tomaz, & Sangoi, 2006).  

O conceito de atividade física refere-se a "qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que requer gasto de energia” (Arida, Scorza, Gomes da Silva, 

Cysneiros e Cavalheiro, 2011; WHO, 2010). A sua prática encontra-se associada a inúmeros 

benefícios físicos e mentais (Bertelli et al., 2011; Gonçalves, Tomaz, & Sangoi, 2006). 

Alguns estudos têm descrito que a sua prática promove e tem um efeito facilitador da 

neuroplasticidade (Borborema, 2013; Hötting & Roder, 2013; Bertelli et al., 2011). 

Para Vance, et al., (2012), também o treino cognitivo é promotor da neuroplasticidade. 
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Alguns estudos defendem que a combinação de atividade fisica com exercicio cognitivo 

pode gerar mudanças benéficas sinérgicas superiores do que qualquer um deles 

individualmente (Hötting & Roder, 2013; Kraft, 2012). 

Tendo em conta o conceito de atividade física sugere-se que a prática psicomotora apesar 

das suas particularidades e especificidades tem na sua origem o movimento corporal / a 

atividade física, e como tal a sua prática pode proporcionar a quem dela usufruiu benefícios 

de diversa índole tanto a nível do corpo como da mente.  

 

2.5 Intervenção Psicomotora aplicada ao Idoso 

Podem usufruir da psicomotricidade indivíduos de todas as idades, incluindo idosos 

(Fonseca, 2005; Fonseca & Martins, 2001; APP, s/d a; EFP, s/d b). Quando aplicada à  

população idosa a intervenção psicomotora tem como intuito o estudo das alterações 

regressivas psicomotoras verificadas no idoso (Fonseca, 2004; Fonseca, 2001b; Aubert & 

Albaret, 2001) e o desenvolvimento das capacidades expressivas e intelectuais através do 

movimento (Pereira, 2004; Vasconcelos, 2003).  

Das diversas alterações biológicas e fisiológicas verificadas durante o envelhecimento 

podemos enquadrar algumas no âmbito psicomotor nomeadamente alterações ao nível da 

seleção, programação e execução da resposta motora (Juhel, 2010; Aubert & Albaret, 

2001), do equilíbrio (estático e dinâmico) e postura (Guitard, Basse, & Albaret, 2005; Juhel, 

2010; Aubert & Albaret, 2001), modificações cognitivas (Borges et al., 2010; Ortiz et al., 

2006; Aubert & Albaret, 2001), alterações a nível práxico (coordenação dinâmica global e 

praxia fina) (Vasconcelos, 2003; Aubert & Albaret, 2001; Fonseca, 2001), alterações de 

memória (Juhel, 2010; Richard & Mateev- Dirkx, 2004; Vasconcelos, 2003), alterações 

tónicas (Vasconcelos, 2003), lentificação do tempo de reação e alterações ao nível da força, 

resistência, flexibilidade, velocidade e amplitude de movimentos (Guitard, Basse, & Albaret, 

2005; Aubert & Albaret, 2001), bem como afetações em termos de estruturação espácio 

temporal (Juhel, 2010; Aubert & Albaret, 2001).  

De acordo com as alterações psicomotoras decorrentes do envelhecimento, os domínios de 

atuação da intervenção psicomotora com este tipo de população reportam-se aos fatores 

psicomotores tonicidade, equilibração (Juhel, 2010; Morais, 2007; Rodriguez, 2003), noção 

do corpo, estruturação espácio-temporal, práxia global, práxia fina (Juhel, 2010; Morais, 

2007) bem como às capacidades cognitivas como memória, atenção e demais funções 

executivas (Juhel, 2010; Vila, 2006; Rodriguez, 2003). Ainda no âmbito dos domínios de 
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intervenção podemos dividi-los em 3 grandes grupos: preventivo de forma a tentar manter e 

estimular as funções que o idoso saudável ainda possui, preservando a sua autonomia 

(Soler Vila, 2005; Fonseca, 2001b); terapêutico com o intuito de reeducar possíveis 

problemáticas existentes (alterações do esquema corporal, motricidade global, estruturação 

espacial e temporal, etc.) (Juhel, 2010; Fonseca, 2001b) e paliativo nos casos em que os 

idosos já se encontram numa fase irreversível e em que a intervenção tem como finalidade 

proporcionar tanto quanto possível e até ao fim, o bem-estar e a qualidade de vida 

(Fonseca, 2001b).  

Os objetivos de intervenção não é impedir que o envelhecimento aconteça, pois isso é 

impossível (Pereira, 2004), mas sim retardar a deterioração associada ao envelhecimento 

(Vila, 2006; Fonseca, 2001b) tendo como fim o proporcionar as melhores condições 

possíveis para que o idoso viva com satisfação e equilíbrio (Vasconcelos, 2003). Neste 

contexto, podemos destacar como principais:  

- Promover a manutenção da capacidade (Fonseca, 2009; Tuzzo & Mila, 2008; Fonseca, 

2004; Vasconcelos, 2003), e independência funcional nas atividades de vida diária 

(Fonseca, 2009; Rodríguez, 2003; Nuñez & González, 2001) tendo como consequência uma 

melhoria da qualidade de vida (Vasconcelos, 2003; Fonseca, 2001b; Ferreira, 2000); - 

promover a autonomia na realização de tarefas; - desenvolver capacidades psicomotoras e 

cognitivas (promovendo a manutenção das capacidades preservadas e estimulando as 

capacidades que se encontram em fase de deterioração) de forma a atrasar a velocidade de 

deterioração psicobiológica associada ao envelhecimento (Nuñez & González, 2001); - 

valorizar capacidades e promover estratégias para gerir da melhor maneira, limitações e 

perdas (Morais, 2007; Fonseca, 2001; Ferreira, 2000); - promover a autoconsciência 

corporal (Ovando & Couto, 2010; Montañés & Kist, 2011; Olalla, 2009; Vasconcelos, 2003), 

vivenciando positivamente a imagem corporal (Vasconcelos, 2003); - promover uma 

melhoria da auto estima e da valorização pessoal (Castiglia et al., 2006; Vasconcelos, 2003; 

Fonseca, 2001b; Ferreira, 2000).  

Através da implementação de programas de intervenção estruturados, com objetivos e 

metas bem definidos, adequados às necessidades e capacidades dos utentes este tipo de 

intervenção terapêutica de acordo com metodologia que utiliza é um meio facilitador que 

permite alterar o desempenho e comportamento observados. No entanto neste momento 

carece de estudos científicos que comprovem os benefícios.  

Tendo em conta o exposto pretende-se demonstrar que a intervenção psicomotora no 

processo de envelhecimento pode ser bastante útil e benéfica auxiliando na manutenção ou 
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recuperação da capacidade funcional (Olave-Sepúlveda & Ubilla-Bustamante, 2011; Ovando 

& Couto, 2010; Vasconcelos, 2003) possibilitando ao indivíduo uma maior independência e 

autonomia incluindo na realização das atividades de vida diárias (Vasconcelos, 2003; 

Martins & Fonseca, 2001). 

2.6 Conclusão  

Sendo o envelhecimento e as alterações que este trás inevitáveis, é necessário que o 

homem ganhe consciência da existência dessas alterações e que adote comportamentos 

que atrasem o seu aparecimento e alterem ao máximo a sua existência.  

Também os idosos que se encontram institucionalizados apresentam frequentemente 

limitações várias ao nível da sua autonomia e independência. 

A psicomotricidade enquanto área científica que tem como objeto de estudo a relação das 

funções psíquicas com a motricidade pretende através da mediatização corporal e 

expressiva desenvolver as capacidades motoras, cognitiva e afetivas. Este trabalho 

específico é conseguido graças à capacidade de neuroplasticidade do sistema nervoso 

central que permite que este adapte e reorganize algumas das suas propriedades 

estruturais e funcionais.  

No caso da psicomotricidade quando aplicada ao idoso, tendo em conta as alterações 

decorrentes do envelhecimento e mais especificamente as que podemos enquadrar no 

âmbito psicomotor este tipo de intervenção tem como principal objetivo estimulá-las e 

desenvolve-las de modo a promover uma melhoria dos níveis de autonomia e 

independência funcional de todos os idosos inclusivamente dos institucionalizados.  
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Estudo 1. Influência da Intervenção Psicomotora no Equilíbrio e Função 

Cognitiva do Idoso Institucionalizado    

 

Resumo 

Devido às alterações sociodemográficas verificadas em Portugal bem como no resto do 

mundo verifica-se a existência de um grande número de idosos. Com o envelhecimento 

ocorrem alterações funcionais com implicações na independência, autonomia e qualidade 

de vida do idoso. O declínio cognitivo marcado pela perda de atenção, memória e outras 

funções executivas tem também implicações no nível de autonomia e independência. 

Também a perda de equilíbrio está associada ao aumento de quedas e perda de 

independência funcional. O declínio das diversas capacidades é afetado pelo estilo de vida 

sendo que diferentes formas de intervenção na população idosa têm mostrado resultados 

positivos. Objetivo: O presente estudo teve como intuito verificar qual o impacto da 

intervenção psicomotora no equilibrio e função cognitiva do idoso institucionalizado. 

Metodologia: A amostra foi constituida por 56 idosos institucionalizados de 2 instituições 

(19 homens e 37 mulheres) com idades compreendidas entre os 66 e os 98 anos, média de 

84, 05 ± 7,02 anos. Estes, foram divididos em dois grupos participando o grupo experimental 

em sessões de psicomotricidade durante 16 semanas e o grupo controlo mantido a sua 

atividade diária habitual. O equilíbrio foi avaliado pela escala de equilíbrio de Berg e pela 

escala de equilíbrio de Tinetti e as funções cognitivas foram avaliadas através do Mini 

Mental State Examination. A comparação entre os momentos foi efetuada através do teste 

de Wilcoxon e do t-teste para amostras emparelhadas. Resultados: Entre os dois 

momentos de avaliação os dois grupos sofreram alterações, tendo o grupo experimental 

melhorado e o grupo de controlo mantido ou deteriorado. Conclusões: Este estudo 

demonstrou que a intervenção psicomotora influencia positivamente o equilíbrio e a 

capacidade cognitiva de idosos. 

 

Palavras chave: idoso, intervenção psicomotora, equilíbrio, função cognitiva  
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3.1 Introdução  

Devido às alterações sociodemográficas verificadas nos últimos anos, atualmente Portugal é 

país que se encontra demograficamente mais envelhecido (Instituto Nacional de Estatística, 

2013; Carrilho & Patrício, 2010). Inerente ao processo de envelhecimento observam-se 

perdas de adaptabilidade (Oliveira, 2005; Spirduso, 1995) e alterações funcionais (Arai, et 

al., 2012; Silveira, Faro, & Oliveira, 2011; Ohrui, Yamada, Kubo & Sasaki, 2004) a vários 

níveis, tais como, alterações na coordenação motora, perda de equilíbrio, redução do grau 

de precisão e velocidade de movimentos (Alfieri et al., 2010; Sequeira, 2010; Spirduso, 

2005), bem como alterações ao nível da atenção, memória e outras funções cognitivas 

(Chen, et al., 2011; Chéron & Bengoetxea, 2006) que podem comprometer a autonomia e 

independência do idoso (Nunes et al., 2010; Guedes & Silveira, 2004). Sendo o 

envelhecimento um processo bastante heterogéneo (Vaz Serra, 2006), o nível de 

funcionalidade física e mental é bastante diverso. Para responder a esta diversidade houve 

a necessidade de criar respostas sociais adequadas às necessidades de cada indivíduo, 

principalmente para aqueles cuja independência se encontra severamente comprometida. A 

institucionalização, ou seja, inserção numa estrutura residencial, é muitas vezes a solução 

mais indicada. Neste tipo de locais podem ser prestados cuidados de diversa índole entre os 

quais estimulação das competências cognitivas e motoras de modo retardar alterações 

características do envelhecimento (Marques, Correia, Pires, & Pereira, 2009) e a promover a 

manutenção das capacidades que conduzem à autonomia e independência nas tarefas da 

vida diária (Bernard et al, 2008), que possibilitem uma melhor qualidade de vida (ISS, 2013).  

Neste contexto a psicomotricidade pode assumir um lugar de destaque. Enquanto área 

científica tem como objeto de estudo a relação das funções psíquicas com a motricidade 

(Velasco, 2006; Fonseca, 2005; Fonseca, 2001), considerando que existe uma interação 

constante das mesmas (Fonseca, 2005; Maximiano, 2004; Martins, 2001; EFP, s/d c). Deste 

modo, como forma de intervenção procura utilizar o trabalho com o corpo para desenvolver 

capacidades mentais e consequentemente promover melhorias a nível motor.  

A interação corpo-mente tem origem no sistema nervoso central (SNC) (Schultz & Schultz, 

2004). Este sistema encontra-se em constantes mudanças agravadas pelo processo de 

envelhecimento cujas alterações estruturais e funcionais se podem traduzir em défices a 

nível mental e motor (Seidler et al., 2010; Shephard, 2003), controlo sensório motor, 

memória, equilíbrio e habilidades motoras (marcha e controlo motor fino) (Seidler et al., 

2010) provocando assim uma diminuição do desempenho funcional/independência (Seidler 

et al., 2010; Bernhardi, 2005) e autonomia. 
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Apesar destas alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso central (Seidler et al., 

2010; Bernhardi, 2005) alguns autores defendem que é possível reverter essa situação, 

(Goh & Park, 2009 ) defendendo a existência de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. 

A neuroplasticidade refere-se à capacidade de adaptação do sistema nervoso a novas 

situações (intrínsecas e extrínsecas) reorganizando algumas das suas propriedades 

estruturais, funcionais e conexões em resposta a alterações do ambiente (Hötting & Roder, 

2013; Cramer et al., 2011; Bavelier & Neville, 2002).  

Alguns estudos têm descrito que a prática de atividade física promove e tem um efeito 

facilitador da neuroplasticidade (Borborema, 2013; Hötting & Roder, 2013; Bertelli et al., 

2011).  

Tendo em conta o conceito de atividade física pode-se pressupor que a prática psicomotora, 

apesar das suas particularidades e especificidades, tem na sua origem o movimento 

corporal e a atividade física, e como tal a sua utilização pode proporcionar a quem dela 

usufruir benefícios de diversa índole tanto a nível do corpo como da mente. 

Desta forma e considerando que a intervenção psicomotora quando aplicada ao indivíduo 

idoso tem como objetivo entre outros, retardar a deterioração associada ao envelhecimento 

(Vila, 2006; Fonseca, 2001b) intervindo quer ao nível do equilíbrio, quer ao nível das 

capacidades cognitivas, entre outras, pretende-se com este estudo verificar qual o impacto 

de um programa de intervenção psicomotora no equilíbrio e função cognitiva do idoso 

institucionalizado.  

 

3.2 Metodologia 

3.2.1 Amostra  

A amostra foi constituída por 56 idosos institucionalizados de 2  lares de 3ª idade, sendo 19 

do sexo masculino e 37 do sexo feminino. A amostra utilizada residia num meio rural da 

região interior de Portugal. Os sujeitos apresentam  idades compreendidas entre os 66 e os 

98 anos (M = 84,05 ± 7,02 anos).  

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão na amostra: idade igual ou superior a 

65 anos, institucionalização e não submissão a qualquer tipo de intervenção psicomotora 
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nos últimos 12 meses. Como critérios de exclusão definiram-se a presença de demência e 

pessoas acamadas. 

 

3.2.2 Procedimentos 

De acordo com os objetivos do estudo dividiu-se a amostra aleatoriamente em 2 grupos com 

o número similar de elementos: um grupo foi sujeito a um programa de intervenção, 

participou em sessões de psicomotricidade durante 16 semanas (grupo experimental - GE) e 

o outro não foi sujeito a qualquer tipo de intervenção durante o mesmo período (grupo de 

controlo - GC).  

As sessões de psicomotricidade foram realizadas com uma frequência tris-semanal em dias 

intercalados tendo cada uma a duração de 60 min. Em cada uma das instituições havia 

elementos do GC e do GE, pelo que o mesmo plano de sessão foi aplicado nas duas.  

Toda a amostra foi avaliada em dois momentos distintos, antes da intervenção (pré-teste) e 

no final da intervenção (pós-teste) tendo as avaliações sido realizadas individualmente por 

um técnico previamente treinado. No pré-teste foram avaliados 61 idosos, no pós teste 

foram avaliados apenas 56 (4 elementos da amostra faleceram durante o estudo e 1 sofreu 

uma perda súbita de funcionalidade devido à ocorrência de um AVC), pelo que a 

mortalidade da amostra foi de 11,5%.  

Todos os participantes no estudo foram informados sobre os objetivos, os procedimentos e 

os possiveis riscos, bem como que poderiam desistir a qualquer momento sem qualquer tipo 

de complicação tendo todos eles assinado o termo de consentimento livre e esclarecido de 

acordo com a Declaração de Helsínquia (World Medical Association, 2013).   

Definiram-se como variáveis dependentes, os níveis de equilíbrio, a marcha e a função 

cognitiva. Como variáveis independentes, delimitaram-se a idade, o género e a intervenção 

psicomotora. 
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3.2.3 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados tiveram como finalidade avaliar a função cognitiva e os níveis de 

equilíbrio.   

- Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al., 1975; Folstein, Folstein, & McHugh, 

1975; Lourenço & Veras, 2006)  

Instrumento utilizado para avaliar o funcionamento cognitivo. É um questionário constituído 

por 30 itens distribuídos por 6 domínios: orientação, retenção, atenção e cálculo, evocação, 

linguagem e habilidade construtiva (Ideno, Takayama, Hayashi, Takagi, & Sugai, 2012; 

Chaves, 2008). Cada item pode ser cotado com 0 (se o indivíduo não realiza a tarefa) ou 1 

(se realiza a tarefa com sucesso). A pontuação total pode variar entre 0 e 30. De acordo 

com o nível de escolaridade é estabelecido se o indivíduo apresenta ou não défice cognitivo 

(Chatfield, Matthews & Brayne, 2007; Ideno et al., 2012; Nunes, 2005). Esta escala foi 

validada para a população portuguesa por Guerreiro et al. (1994). De acordo com a 

validação, os valores de corte preditivos da presença de défice cognitivo utilizados são: 

indivíduos analfabetos valores ≤15, indivíduos entre 1 e 11 anos de escolaridade valores 

≤22, indivíduos com escolaridade superior a 11 anos valores ≤27 (Guerreiro et al., 1994). 

- Escala de Equilíbrio de Berg (Berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Gayton, 1986)  

Esta escala foi criada para avaliar o equilíbrio de indivíduos com idades superiores a 60 

anos e é composta por 14 itens referentes a tarefas funcionais específicas em diferentes 

bases de apoio. Inclui provas de equilíbrio estático e dinâmico tais como, alcançar, girar, 

transferência, permanecer em pé, levantar e sentar. A pontuação atribuída a cada item varia 

entre 0 e 4, em função do desempenho do sujeito e avalia a habilidade para executar as 

tarefas em tempo e de forma independente (quanto maior o valor melhor o desempenho) 

(Berg et al., 1986; Oliveira, Cacho & Borges, 2006; Silva et al., 2007). A pontuação total é 

de 56 pontos (Berg et al., 1986; Oliveira et al., 2006; Silva et al., 2007), sendo que uma 

pontuação entre 0 a 20 indica um mau nível de equilíbrio/elevado risco de queda, entre 21-

40 um nível intermédio/médio risco de queda e uma pontuação entre 41-56 indica um bom 

nível de equilíbrio/ baixo risco de queda. 

A escala de equilíbrio de Berg encontra-se traduzida e validada para a população 

portuguesa desde 2002 (Capucho et al., 2002 cit. por Santos et al., 2005). 
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- Escala de Equilíbrio de Tinetti (Tinetti, 1986)  

Instrumento de avaliação do nível de equilíbrio e risco de queda de indivíduos idosos 

(Tinetti, 1986). Avalia o equilíbrio (equilíbrio em pé, girar e também a realização de posições 

com os olhos fechados) mas também a marcha nomeadamente, a velocidade, a distância do 

passo e a simetria (Tinetti, 1986). É composta por 16 itens, 9 relativos ao equilíbrio e 7 

referentes à marcha. A pontuação total é de 28 pontos e é obtida através da soma das 

pontuações do equilíbrio do corpo (16 pontos) e da marcha (12 pontos) (Tinetti, 1986).  

De acordo com Silva et al. (2007; Mata, Barros & Lima, 2008), os valores de corte preditivos 

para o risco de queda são: inferior a 19 – alto risco de queda; entre 19 e 24 – moderado 

risco de queda; superior a 24 – baixo risco de queda.  

Esta escala foi traduzida e validada para a população portuguesa por Petiz (2002 cit. por 

Maria & Rodrigues, 2009).  

 

3.2.4 Programa de Intervenção 

Os objetivos gerais de intervenção trabalhados nas sessões ao longo do programa de modo 

a alcançar os objetivos do estudo, referiram-se aos fatores psicomotores tonicidade, 

equilibração, estruturação espácio-temporal e à cognição. Em todas as sessões foram 

trabalhados todos os objetivos gerais, no entanto, em cada sessão foi dada primazia a um 

fator sendo-lhe dirigido mais tempo de trabalho. 

Cada sessão seguiu uma estrutura fixa sendo constituída por: diálogo inicial 5’ (diálogo entre 

a técnica e os idosos de modo a verificar o estado emocional, cativar os idosos para as 

atividades, contextualizar temporalmente a sessão/ orientar para a realidade e aumentar a 

interação entre o grupo e a técnica), fase fundamental/corpo da sessão  45’ (realização de 3 

- 4 atividades referentes aos objetivos gerais definidos), retorno à calma 5’, diálogo final 5’ 

(reflexão realizada com o intuito de promover a capacidade de expressão, analisar a 

capacidade de memória e dar por concluída a sessão).  

No que concerne ao tipo de estratégias utilizadas de modo a potenciar a estimulação 

podemos destacar a verbalização, a demonstração, o reforço positivo, a ajuda física e a 

análise e decomposição da tarefa. 

Em relação ao programa aplicado podemos afirmar que a estimulação realizada foi similar 

tanto ao nível do equilíbrio como da função cognitiva.  
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Tendo em conta as especificidade da intervenção foram realizados diversos tipos de 

atividades para desenvolver o equilíbrio. O equilíbrio estático foi trabalhado através da 

realização de jogos de estátua em que os idosos tinham de se manter imóveis durante 

algum tempo mantendo diferentes posturas e por vezes equilibrando diferentes objetos nos 

diferentes membros - ombros, cotovelos, cabeça, etc.   Relativamente ao equilíbrio 

dinâmico, foi trabalhado através realização de deslocamentos a diferentes velocidades e 

tipos de marcha ultrapassando obstáculos de diferentes alturas, transportando ou 

equilibrando diferentes objetos. 

Sendo o controlo do equilíbrio resultado da perceção e integração dos sistemas vestibular, 

visual, e propriocetivo as atividades de melhoria do equilíbrio contemplaram também a 

estimulação desses mesmos sistemas. Assim o programa de intervenção comtemplava 

também a realização de atividades com os olhos vendados e deslocamentos em pisos de 

diferentes texturas e temperaturas (esponja, areia, tijolo, madeira, tecido, etc.).    

Tal como para o equilíbrio, para estimular as capacidades cognitivas foram realizadas 

atividades específicas nomeadamente atividades e jogos de mesa que desenvolvam a 

atenção, a concentração, o raciocínio, a perceção, a memória (jogo de pares, visualização 

de objetos e posterior recolha ou questionário sobre os mesmos), a orientação no espaço 

(reprodução de sequências visuais espaciais; construções com legos)  e no tempo 

(reprodução de sequências de movimentos e sons, criação de sequências rítmicas usando 

materiais do quotidiano, etc. ) 

Por vezes foram realizadas tarefas em que numa só atividade eram estimulados o equilíbrio 

e a função cognitiva (percursos em que para os realizar era necessário seguir determinadas 

regras ou associar estímulos, percursos em que era necessário seguir determinadas 

orientações, lançamento de bolas acertando dentro de um cesto, derrubando os objeto da 

direita-esquerda, deslocamentos pelo o espaço ao som de música seguindo determinadas 

regras, etc.).  

 

3.2.5 Procedimentos Estatísticos 

Os dados obtidos foram tratados no programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 21. Foi realizada a análise descritiva dos dados e após testar os 

procedimentos de normalidade (Kolmogorov-Smirnov), achatamento (Kurtosis) e simetria 

(Skewness) dos dados e identificação e expurgo dos outliers, foi efetuada a comparação 

entre os momentos através do t teste para amostras emparelhadas e do  teste de Wilcoxon. 

O nível de significância foi estabelecido em 0,05.  
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3.3 Resultados 

As características da amostra encontram-se descritas na tabela 1. A amostra apresenta uma 

média de idades de 84,05 ± 7,02 anos, sendo constituída maioritariamente por mulheres. A 

amostra é fundamentalmente analfabeta (n=29) ou tem o nível de instrução primário (n=27). 

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

Variável  
Amostra 

Total 
Grupo de 
Controlo 

Grupo 
Experimental 

N = 56 N= 28 N=28 

Sexo  
Fem 37 16 21 
Masc 19 12 7 

Idade (x ̅ ± DP) 
84, 05 ± 

7,02 
82,45 ± 6,48 85,76 ± 7,29 

Escolaridade 
Analfabeto 29 17 12 

1º ciclo 27 11 16 
 

De modo a reforçar a segurança dos resultados e conclusões obtidas foi controlada a 

frequência semanal da intervenção, a duração das sessões e a assiduidade dos 

participantes. Relativamente a este último cerca de 82,1% da amostra participou em mais de 

75% das sessões num total de 47.  

Os resultados obtidos na aplicação da escala de Equilíbrio de Berg nos dois momentos de 

avaliação podem ser observados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados da aplicação da Escala de Equilíbrio de Berg. 

Variável 

Grupo Controlo Grupo Experimental 

Pré - teste Pós - teste   Pré - teste Pós - teste   

x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p 

BERG  30,86 ± 11,79 29,39 ± 12,61 0,017 31,82 ± 10,18 33,96 ± 11,96 0,000 

 

No GE verificaram-se melhorias significativas nos níveis de equilíbrio do pré para o pós teste 

(t= -5,850, p= 0,000) enquanto que no GC houve uma diminuição significativa (t= 2,552  , p= 

0,017). 
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O desempenho verificado ao nível da marcha e do equilíbrio de acordo com a escala de 

equilíbrio de Tinetti encontra-se descrito na tabela 3. 

Tabela 3- Resultados da aplicação da Escala de Equilíbrio de Tinetti. 

Variáveis  

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Pré - teste Pós - teste   Pré - teste Pós - teste   

x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p 

Equilíbrio 9,64 ± 4,08 9,25 ± 4,37 0,210  8,61 ± 2,85 11,04 ± 3,61 0,000 

Marcha 8,79 ± 3,13 8,86 ± 3,21 0,769 9,29 ± 1,74 9,64 ± 1,42 0,048 

Total  18,64 ± 6,75 18,07 ± 7,18  0,178 17, 89 ± 4,11 20,68 ± 4,71 0,000 

 

 Em relação ao equilíbrio, apenas o GE melhorou significativamente (t= -7,426;  p= 0,000) 

enquanto o GC evidenciou uma ligeira tendência para o declinio. Em relação à marcha o GE 

melhorou significativamente (t= -2,073; p= 0,048), ao passo que o GC não apresentou 

alterações significativas.  

Globalmente analisando o somatório do equilíbrio e marcha como uma só variável (total), 

verificamos que o desempenho do GE melhorou significativamente  (t= -7,955  , p=  0,000 )  

enquanto que o GC demonstrou uma tendência para o declínio não evidenciando alterações 

significativas.  
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Na tabela 4 são apresentados os resultados referentes à aplicação do MMSE, em cada uma 

das áreas específicas e o total obtido.   

 

Tabela 4 - Resultados da aplicação do Mini Mental State Examination  

 

No que concerne à orientação verificou-se um decréscimo de desempenho no GC ainda que 

não significativo, ao passo que o GE sofreu uma melhoria significativa (z= -3,646 , p= 

0,000). Em relação à retenção, ambos os grupos experimentaram melhorias significativas 

(z= -2,232, p=0,026) e (z= -2,530, p=0,011), para o GC e GE respetivamente. No domínio 

referente à atenção e cálculo, o GE sofreu melhorias significativas (z=-3,438, p=0,020) ao 

passo que o GC revelou tendência para diminuir o seu desempenho.  

Em relação à evocação, nos 2 grupos verificaram-se melhorias, com significado estatistico 

no GE (z=-2,335, p=0,020) e sem significado no GC.  

No que toca à linguagem, o GC apresentou tendência para diminuir o seu desempenho ao 

passo que o GE melhorou significativamente (z= -2,516, p= 0,012).  

Em relação à habilidade construtiva ambos os grupos aumentaram o seu score, embora não 

significativamente.  

Finalmente, analisando o score total do MMSE verificaram-se melhorias significativas no GE 

(t= -9,141 , p= 0,000), enquanto que o GC não evidenciou alterações significativas.    

Variáveis  

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Pré - teste Pós - teste   Pré - teste Pós - teste   

x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p x ̅ ±  DP x ̅ ±  DP p 

Orientação 6,68 ± 3,08 6,32 ± 5,53 0,754 7,30 ± 2,45 9,04 ± 1,14 0,000 

Retenção 2,19 ± 1,67 2,50 ± 1,11 0,026 2,66 ± 0,67 3 ,00 ± 0,00 0,011 

Atenção e 

cálculo 
2,32 ± 2,23 1,93 ± 2,12 0,539 2,31 ± 2,11 4,18 ± 1,54 0,001 

Evocação 1, 07 ± 1,26 1,11 ± 1,17 0,928 1,31 ± 1,28  1,93 ± 1,11 0,020 

Linguagem 6,00 ± 2,25 5,96 ± 2,27 0,642 6,93 ± 0,92 7,39 ± 0,63 0,012 

Habilidade 

Construtiva 
0,00 ± 0,00 0,04 ± 0,19 0,317 0,00 ± 0,00 0,11 ± 0,32 0,083 

TOTAL 17,71 ± 8,41 17,86 ± 8,51 0,816 20,52 ± 5,15 25,64 ± 3,30 0,000 
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3.4 Discussão 

Inerente ao processo de envelhecimento verificam-se várias alterações e processos 

degenerativos nomeadamente ao nível do equilíbrio e das funções cognitivas. Tendo em 

conta as normais alterações inerentes a este processo, cada vez mais existe uma 

preocupação em criar recursos terapêuticos que possam auxiliar no atraso destas perdas.   

No presente trabalho propusemo-nos a estudar os efeitos da psicomotricidade como forma 

de intervenção no equilíbrio e função cognitiva de idosos institucionalizados.  

Considerando que a Psicomotricidade como ciência é recente e que a sua aplicação à 

população idosa é ainda mais recente, não existem estudos publicados que divulguem 

resultados possiveis de serem comparados com os do presente estudo. 

Através da aplicação de um programa de intervenção delineado com objetivos específicos e 

desenhados de acordo com objetivo geral, foram realizadas sessões de intervenção 

estruturadas com atividades adaptadas à população alvo.  

No que concerne  ao equilíbrio foram utilizadas 2 escalas distintas a escala de equilibrio de 

Berg e a escala de equilíbrio de Tinetti. De acordo com os resultados obtidos em ambas as 

escalas o GE melhorou significativamente, ao passo que o grupo de controlo evidenciou 

uma perda significativa quando avaliado pela escala de Berg e apenas uma ligeira tendência 

para a  diminuição na escala de Tinetti. 

Relativamente às diferenças no nível de significância entre as 2 escalas verificadas no grupo 

de controlo estas podem ser explicadas pelo facto das escalas não avaliarem o mesmo 

número de items. De facto, a escala de Tinetti avalia 9 itens relativos ao equilíbrio (sendo 8 

em comum com a escala de Berg) ao passo que a escala de  Berg avalia 14 itens, existindo 

portanto uma diferença de 5 entre as duas. Esta situação sugere que a escala de Berg faz 

uma avaliação mais detalhada. Por outro lado as hipóteses, de resposta da escala de Berg 

são cinco (variam entre 0,1, 2, 3 e 4) enquanto que na escala de tinetti são três (variam 

entre 0,1 e 2) reduzindo a variabilidade da resposta. 

No que diz respeito às alterações observadas ao longo das 16 semanas,  a diminuição do 

desempenho do GC pode ser explicada pelas alterações decorrentes do processo de 

envelhecimento (Spirduso, 2005), mais acentuadas numa população institucionalizada, ou 

seja pouco estimulada e já por natureza mais fragilizada. Apesar de ser natural que 

decorrente do processo de envelhecimento os individuos experimentem perda de equilíbrio 

(Alfieri et al., 2010; Sequeira, 2010), a falta de atividade, de uso e de estimulação das 



Estudo 1 - Influência da Intervenção Psicomotora no Equilíbrio e Função Cognitiva do Idoso Institucionalizado   

 

40 
 

capacidades potencia ainda mais o seu declínio. Assim, de modo a contrariar essa 

tendência existe a necessidade de estimular e trabalhar de modo a prevenir e retardar a 

degradação.  

No caso específico do equilíbrio para que esta capacidade seja estimulada é necessário que 

o indivíduo seja sujeito a situações de desequilíbrio para que desenvolva a capacidade de 

controlar a postura e realize movimentos harmoniosos e seguros. O que muitas vezes 

acontece com os idosos que estão nas instituições é que são pouco ativos e estimulados. 

De facto, muitos deles mantêm capacidade para realizar diversas tarefas, no entanto 

passam o dia sentados e realizam poucos movimentos promovendo ainda mais a 

degradação da capacidade de controlo postural. 

Contrariamente ao GC, o GE foi sujeito a intervenção psicomotora durante 16 semanas e 

melhorou significativamente os níveis de equilíbrio. Nas sessões de trabalho, o equilíbrio foi 

um fator bastante estimulado o que promoveu o seu desenvolvimento. A psicomotricidade, 

em particular, utiliza o movimento corporal como meio facilitador da aprendizagem, pois o 

indivíduo ao movimentar o corpo estimula o sistema nervoso central que possui 

neuroplasticidade adaptando-se e reorganizando novas ligações que terão repercussões no 

ato motor, neste caso em específico na melhora do equilíbrio. 

Em relação à variável marcha avaliada com a escala de equilíbrio de tinetti não se 

observaram alterações significativas no GC e o GE melhorou significativamente. Sabe-se 

que um bom desempenho ao nível da marcha depende em grande parte da capacidade de  

equilíbrio e controlo postural. 

Relativamente ao GC, como referido, os idosos estão institucionalizados e são muito pouco 

ativos permanecendo muitas das vezes dias inteiros sentados. No entanto, apesar da pouca 

atividade, enquanto conseguem caminham nem que seja para ir à casa de banho e para o 

refeitório para se alimentar, sendo esses deslocamentos alguma estimulação, ainda que 

baixa, e em que apesar do pior nível de equilíbrio continuam a manter o mesmo nível de 

marcha. Em relação ao GE, tendo em conta as melhoras significativas ao nível do equilíbrio 

podemos afirmar que estas foram suficientes para influenciar o padrão de marcha tendo 

melhorado alguns aspetos ao nível da segurança, nivel de direção, velocidade, etc.   

No que concerne à análise global (equilíbrio e marcha) da escala de equilíbrio de Tinetti 

verificou-se uma melhoria significativa no grupo experimental de forma a que os idosos 

passaram de um elevado risco (<19) de queda para um moderado risco (19-24), ao passo 
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que o grupo de controlo não evidenciou alterações significativas continuando a apresentar 

um elevado risco de queda. 

Em relação à função cognitiva após o programa verificaram-se diferenças significativas no 

GE, melhorando o seu desempenho.   

Analisando as alterações verificadas em cada um dos grupos entre os dois momentos de 

avaliação, no que toca às variáveis orientação, atenção e cálculo e linguagem, o GC 

apresentou uma tendência para diminuir o seu desempenho embora não significativamente 

ao passo que o GE melhorou significativamente.  

Tendo em conta o argumento de que decorrente do processo de envelhecimento se verifica 

uma degradação das capacidades cognitivas (Chen, et al., 2011; Chéron & Bengoetxea, 

2006) bem como o facto de que a população em causa não foi sujeita a mais nenhum tipo 

de estimulação planeada e estruturada a este nível nos últimos 12 meses, seria de esperar 

que com a passagem do tempo os indivíduos mantivessem ou diminuissem o seu 

desempenho. Todavia, o facto de o grupo sujeito a intervenção psicomotora ter evoluído 

positivamente leva-nos a constatar que este tipo de intervenção influencia o nível de 

orientação contrarianado a normal tendência de declínio e promovendo a sua manutenção 

e/ou melhoria. No início de cada sessão era sempre realizado um diálogo inicial onde 

obrigatoriamente era referido o dia em que os idosos se encontravam contextualizando, 

também a altura do ano e relacionando com o estado do tempo, favorecendo assim os 

níveis de orientação. Este diálogo em conjunto com o diálogo final da sessão ao colocar os 

idosos a discursar serviam também para estimular a comunicação e a linguagem. No caso 

dos elementos do GC muitas das vezes devido à rotina e ao passar dos dias sempre no 

mesmo local em conjunto com a falta de atividade e de objetivos ou até afazeres diários 

(tarefas que tenham uma data e hora marcada) verifica-se uma degradação do sentido de 

orientação dos idosos.  

Relativamente à retenção o GE evoluiu significativamente podendo esta melhoria ser 

explicada pela estimulação específica, nomeadamente em relação às atividades de memória 

e atenção. O desempenho do GC pode ser devido à maior familiarização dos idosos com o 

teste no pós teste que conjuntamente com uma maior atenção e empenho na realização da 

tarefa resultou em melhorias significativas.  

No que concerne à atenção e cálculo, os idosos do GE foram estimulados através da 

realização de atividades e jogos de mesa (diferenças, memória, cópia de figuras, etc). Para 

conseguir realizar as atividades de forma correta os idosos necessitavam de estar atentos à 
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instrução e demonstração da técnica desenvolvendo também as capacidades de atenção; 

além das atividades especificamente direccionadas, outros momentos da sessão serviram 

também de estímulo nomeadamente o diálogo final da sessão em que os idosos eram 

questionados sobre as atividades realizadas. Relativamente ao GC, apesar de no dia a dia 

realizarem atividades e estarem sujeitos a situações em que precisam de estar atentos, tais 

como, caminhar e ver tv,  este tipo de tarefas passam a rotineiras, deixando de ser 

estimulantes e não suficientes para induzir alterações. 

A evocação encontra-se intimamente relacionada com a memória. Esta função cognitiva foi 

estimulada com particular atenção e importância ao longo do programa, com atividades 

direcionadas especificamente, bem como quando era solicitado aos idosos que 

relembrassem as atividades realizadas durante a sessão ou em sessões anteriores, 

podendo assim evidenciar-se a influência da intervenção. Contrariamente, o GC que não 

usufruiu do programa de intervenção não mostrou alterações de desempenho nas tarefas de 

memória/evocação.  

No que toca à habilidade construtiva, e considerando que ambos os grupos se encontravam 

em  nível semelhante na avaliação inicial, observou-se uma melhoria de desempenho no 

pós teste em ambos os grupos embora de forma não significativa. A existência de não 

diferenças entre os grupos assim como  as melhorias apenas subtis podem dever-se ao 

facto de esta atividade ser muito exigente e apresentar um nível de dificuldade elevado tanto 

ao nível da praxia fina como ao nível da estruturação espacial, que necessitam de estar  

integradas para a sua elaboração. O tipo de cotação da atividade é dicotómico não 

permitindo portanto uma preciação qualitativa. Sendo o objetivo a cópia de uma 

sobreposição de 2 figuras geométricas exatamente igual ao apresentado, desta forma, o 

idoso ou faz a tarefa corretamente ou não, não existindo pontos de cotação intermédios. No 

pré-teste nenhum dos indivíduos avaliados independentemente do grupo conseguiu realizar 

a tarefa. No pós-teste apenas um elemento do GC e 3 do GE conseguiram concretizar a 

tarefa. Em relação ao GC apenas um elemento concretizou a tarefa. Este elemento falhou 

por muito pouco no pré teste, no pós teste, já conhecia  a tarefa  e possivelmente bastou ter-

se empenhado e prestado um pouco mais de atenção para conseguir fazer a atividade 

corretamente. O fato de não existir tempo limite para a sua realização permitiu também que 

não existisse pressão e que a tarefa fosse realizada adequadamente. No que toca ao GE, o 

fato de os resultados não serem significativos não nos permite esclarecer se as melhorias 

de desempenho se devem à estimulação proporcionada aos idosos nas sessões 

nomeadamente ao nivel da atenção e orientação espacial ou se resulta de um maior 

empenho na realização do exercício.  
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Finalmente, em relação ao score final e total obtido resultante da aplicação da escala, o 

GE evoluiu significativamente ao passo que o GC apresentou uma ligeira tendência para 

melhorar. No caso do GE, a melhoria alcançada é bastante expressiva (5 pontos de 20,48 ± 

5,19 para 25,64 ± 3,30), e apesar de no grupo existirem indivíduos analfabetos e indivíduos 

com o 1º ciclo, e embora os valores de corte para a presença de défice cognitivo sejam 

distintos a média alcançada no pós-teste é claramente superior ao limiar definido para 

indivíduos com o 1º ciclo.  Em relação ao GC a melhoria observada foi ligeira e parece 

dever-se sobretudo à evolução significativa da retenção, já que os valores se mantiveram na 

mesma unidade (17), encontrando-se muito perto do limiar da presença de défice cognitivo 

no caso de indivíduos analfabetos e abaixo no caso dos indivíduos com o 1º ciclo. Apesar de 

inicialmente existirem diferenças significativas entre os dois grupos, tendo em conta os 

resultados expressivos alcançados pelo GE no pós-teste podemos afirmar que a intervenção 

psicomotora influencia o desempenho cognitivo.  

No que concerne ao valores de corte do MMSE, a análise realizada teve como base os 

valores normativos definidos por Folstein et al., (1975) há cerca de 30 anos, traduzidos e 

adaptados para a população portuguesa por Guerreiro et al. (1994). De acordo com os 

mesmos considera-se que um individuo tem défice cognitivo quando: analfabeto ≤15; 1 a 11 

anos de escolaridade ≤22; com escolaridade superior ≤27.  

Os valores apresentados por Folstein et al., (1975) e também a tradução realizada por 

Guerreiro et al. (1994) são estudos realizados há alguns anos. No entanto, nos últimos anos 

existiu um maior acesso a educação e alfabetização que nos permite afirmar que os idosos 

atualmente têm uma maior alfabetização podendo esta traduzir se num melhor desempenho 

cognitivo (Guerreiro, 2005). Por essa razão os valores de corte apresentados por Folstein et 

al., (1975) podem já não estar adaptados à população portuguesa. Assim, Morgado, Rocha, 

Maruta, Guerreiro & Martins (2009) realizaram um estudo com o intuito de determinar 

valores normativos numa amostra populacional contemporânea. A amostra utilizada nesse 

estudo era representativa da população que frequenta os centros de saúde da região 

metropolitana de Lisboa. De acordo com os resultados obtidos verificou-se a necessidade 

de criar novos valores adaptados as novas características da população atual, assim foram 

criados novos valores normativos em função do nível de escolaridade: 22 pontos para entre 

0-2 anos de escolaridade, 24 pontos para entre 3-6 anos e 27 pontos para ≥ 7 anos.  

Apesar do estudo de Morgado et al. (2009) ser mais recente, tendo em conta as 

caraterísticas apresentadas pela amostra em causa no presente estudo optou-se por não 

utilizar esses valores normativos e usar os adaptados para Portugal por Guerreiro (1994). A 
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amostra do presente estudo é composta por idosos residentes no meio rural que 

profissionalmente se dedicaram ao trabalho da agricultura e pecuária e com uma reduzido 

nível de escolaridade ou alfabetismo.  

Assim de um modo geral de acordo com este estudo, é possivel afirmar que a intervenção 

psicomotora influencia significativamente o funcionamento cognitivo e o equilíbrio de idosos 

que se encontrem institucionalizados. 

No que se refere à metodologia, os instrumentos utilizados de entre todos os existentes e 

possiveis de aplicar foram adequados. Contudo, no caso da avaliação da marcha o 

instrumento utilizado é pouco objetivo podendo incluir diversos sujeitos no mesmo espetro 

generalizando os resultados e as conclusões obtidas.  

Uma outra limitação metodológica prende-se com o facto de a participação dos sujeitos ser 

voluntária podendo assim induzir um viés por auto-seleção.  

 De futuro sugere-se que sejam realizados mais estudos com este tipo de intervenção em 

idosos residentes em meios diferentes do rural. A investigação na área da intervenção 

psicomotora com idosos é ainda bastante escassa. Este trabalho em particular, utilizou uma 

amostra de idosos residentes no meio rural e obtido determinados resultados, que não 

podem ser generalizados a todos os idosos. Sendo o envelhecimento influenciado por 

diversos fatores (biológicos, pessoais, sociais, etc.), achou-se que seria pertinente realizar 

uma investigação similar em idosos residentes num meio urbano. Os idosos do presente 

estudo eram indivíduos com um baixo nível de escolaridade e que maioritariamente tiveram 

profissões ligadas ao setor primário,  além de que no meio rural onde vivem não têm acesso 

a certas vivencias como atividades culturais e sociais que os idosos residentes no meio 

urbano têm.  

3.5  Conclusão 

O presente estudo permitiu estudar a influência das terapias comportamentais no combate 

às alterações inerentes ao processo de envelhecimento. Demonstrou que a aplicação de um 

programa de intervenção psicomotora delineado e estruturado com objetivos específicos 

direcionados para as variáveis em estudo induz alterações nos níveis de equilíbrio e na 

função cognitiva.  

Os resultados obtidos no que toca ao equilíbrio, evidenciam evoluções significativas que são 

reforçadas pelo facto de se verificarem nas 2 escalas aplicadas. 
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Em relação à função cognitiva após o programa verificaram-se diferenças significativas, 

apresentando o grupo experimental um melhor desempenho, o que nos permite concluir que 

a intervenção psicomotora influencia o funcionamento cognitivo, melhorando-o.  

De um modo geral de acordo com este estudo é possivel concluir que a intervenção 

psicomotora influencia significativamente o funcionamento cognitivo e o equilíbrio de idosos 

que se encontrem institucionalizados. 

Assim sendo, e apesar de não ser possivel extrapolar os resultados obtidos a todos os 

idosos considera-se que as instituições deveriam ter uma maior precupação em 

proporcionar aos seus clientes este tipo de intervenções de modo a promover uma melhoria 

da funcionalidade e autonomia e atraso das alterações degenerativas características do 

envelhecimento.  

De futuro recomenda-se que sejam elaboradas mais pesquisas que relacionem este tipo de 

intervenção com a população idosa, principalmente com a residente em meios diferentes do 

rural. 
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Estudo 2. Papel da Intervenção Psicomotora na Independência do Idoso 

Institucionalizado  

 

Resumo   

Com o crescente número de idosos na sociedade atual e tendo em conta as normais 

alterações decorrentes do envelhecimento, cada vez mais a sociedade deve ter como 

prioridade a criação de recursos que ajudem na manutenção/melhoria da funcionalidade e 

qualidade de vida destes indivíduos. O principal objetivo deste estudo consistiu em verificar 

qual o impacto da intervenção psicomotora na independência /capacidade de realização das 

atividades de vida diária (AVD’s) de idosos institucionalizados. Fizeram parte do estudo 56 

idosos institucionalizados (19 homens e 37 mulheres) com idades compreeendidas entre os 

66 e os 98 anos, média de 84, 05 ± 7,02 anos. Estes, foram divididos em dois grupos 

participando o grupo experimental em sessões de psicomotricidade durante 16 semanas e o 

grupo controlo mantido a sua atividade diária habitual. Foram avaliados antes a após as 16 

semanas usando o Índice de Barthel (instrumento de avaliação do desempenho funcional 

nas avd’s). A comparação entre os momentos foi efetuada através do teste de Wilcoxon e 

do t-teste para amostras emparelhadas. Os resultados obtidos demonstram que a prática 

psicomotora influencia positivamente o desempenho ao nível das atividades alimentação, 

vestir, banho, subir escadas, tranferência cadeira-cama e deambulação, e que globalmente 

provoca melhorias na realização das atividades de vida diária. Deste modo podemos 

concluir que a intervenção psicomotora pode ser usada como ferramenta na promoção do 

desempenho das AVD’s melhorando a independência. 

 

Palavras chave: idoso, intervenção psicomotora, independência, atividades de vida diária 
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4.1 Introdução  

O envelhecimento é um processo de deterioração progressivo (Oliveira, 2005; Sousa & 

Figueiredo, 2003; Spirduso, 1995), que tem associadas diversas alterações e limitações 

funcionais (Arai, et al., 2012; Silveira, Faro, & Oliveira, 2011; Ohrui, Yamada, Kubo & Sasaki, 

2004) com implicações na independência e autonomia do sujeito (Nunes et al., 2010; 

Guedes & Silveira, 2004). 

Uma das principais consequências das alterações funcionais que ocorrem com o 

envelhecimento prende-se com a diminuição da capacidade de realizar as atividades de vida 

diárias (AVD`s) (Doyo, Kozakai, Kim, Ando, & Shimoka, 2011; Andrade et al., 2011; Rosa et 

al., 2003). As atividades básicas de vida diárias referem-se às atividades referentes ao auto 

cuidado pessoal, nomeadamente alimentação, higiene pessoal, uso da casa de banho, 

tomar banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambulação, transferência cadeira-

cama e subir e descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). 

De acordo com o descrito atrás pode-se afirmar que um adequado desempenho ao nível 

das AVD’s contribui para a melhoria da funcionalidade.   

Com o crescente aumento do número de idosos (Instituto Nacional de Estatística, 2013; 

Carrilho & Patrício, 2010) verifica – se a existência de uma preocupação crescente com este 

tipo de população e como tal a criação de recursos que de algum modo possam promover 

uma “boa” qualidade de vida. Um dos muitos recursos criados são as estruturas 

residenciais, locais que têm como população alvo indivíduos com uma idade igual ou 

superior a 65 anos cuja situação/problema não lhes permita permanecer no seu meio de 

vida habitual, mas também, em casos excecionais, a pessoas de idade inferior a 65 anos 

que estejam em situação de maior risco de perda de independência e/ou autonomia 

(Instituto da Segurança Social, 2013), 

A diminuição da capacidade funcional (Andrade et al., 2011; Silvia, Santos, Silva, & Sousa, 

2009) e as limitações ao nível da autonomia e da capacidade de decisão (Gontijo et al., 

2012) são uma das principais causas que levam à institucionalização. Assim, pode-se dizer 

que muitos dos idosos que se encontram institucionalizados apresentam dificuldades ao 

nível da funcionalidade e da capacidade de realização das AVD’s.  

Como prática e forma de intervenção, a Psicomotricidade utiliza a mediação corporal e 

expressiva (Adelantado, 2008; Fonseca, 2004; Maximiano, 2004; Fonseca & Martins, 2001; 

Martins, 2001) de modo a desenvolver as capacidades motoras, cognitivas, afetivas e 

sociais (Castiglia, Pires & Boccardi, 2006). No caso específico do idoso, os domínios de 
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atuação da psicomotricidade com esta população reportam-se aos fatores psicomotores 

tonicidade, equilibração (Morais, 2007; Rodriguez, 2003), noção do corpo, estruturação 

espácio-temporal, práxia global, práxia fina (Morais, 2007), bem como às capacidades 

cognitivas como memória, atenção e demais funções executivas (Vila, 2006; Rodriguez, 

2003). Todos estes são fundamentais na realização das AVD’s. A intervenção mesmo no 

caso do idoso deve ter sempre uma base lúdica de forma a manter o idoso motivado 

(Fonseca, 2001).  

Desta forma através do domínio e forma de intervenção peculiares da psicomotricidade 

parece ser possível promover a manutenção da capacidade (Fonseca, 2009; Tuzzo & Mila, 

2008; Fonseca, 2004; Vasconcelos, 2003), e a independência funcional nas AVD’s 

(Fonseca, 2009; Rodríguez, 2003; Nuñez & González, 2001;) tendo como consequência 

uma melhoria da qualidade de vida (Vasconcelos, 2003; Fonseca, 2001b; Ferreira, 2000). 

Assim através da elaboração deste estudo pretende-se verificar qual o impacto da 

intervenção psicomotora na independência do idoso institucionalizado. 

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Amostra  

A amostra do presente estudo é constituida por 56 idosos institucionalizados de 2 

instituições diferentes, residentes na beira interior de Portugal de um meio rural. Do total da 

amostra 19 elementos são do sexo masculino e 37 do sexo feminino. Os sujeitos 

apresentam uma média de idades de 84,05 ± 7,02 (66 - 98 anos).   

Os critérios definidos para selecionar os sujeitos que participariam no estudo foram: critérios 

de inclusão - ter uma idade igual ou superior a 65 anos, institucionalizado e não ter sido 

submetido a qualquer tipo de intervenção psicomotora nos últimos 12 meses; critérios de 

exclusão -  presença de demência e pessoas acamadas. 

 

4.2.2 Procedimentos 

Tendo em consideração os objetivos do estudo, a amostra foi dividida aleatoriamente em 2 

grupos com um número similar de elementos: o grupo experimental (GE) e o grupo de 

controlo (GC). O programa durou 19 semanas, 16 de intervenção e 3 de avaliação inicial e 

final. Nas 2 instituições havia elementos do GC e do GE, o mesmo plano de sessão de era 
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aplicado nas duas. As sessões de psicomotricidade foram realizadas com uma frequência 

tris-semanal em dias intercalados tendo cada uma a duração de 60 min. A amostra foi 

avaliada em dois momentos antes e após a intervenção, por um técnico previamente 

treinado. A mortalidade da mostra foi de 11,5% tendo sido avaliados 61 idosos no pré teste 

e 56 no pós teste. A mortalidade verificada deveu-se ao falecimento de 4 elementos e à 

súbita perda de funcionalidade de um elemento provocada por um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). Como de acordo com os critérios de exclusão definidos não poderiam 

participar no estudo indivíduos acamados optou-se por excluir o elemento que sofreu o AVC.    

Para avaliar o desempenho dos indivíduos na realização das atividades de vida diária 

utilizou-se o Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965). Este instrumento avalia o nível de 

independência do indivíduo na realização de 10 AVD’s: alimentação, higiene pessoal, uso 

da casa de banho, tomar banho, vestir, controlo de esfíncteres, deambulação, transferência 

cadeira-cama e subir escadas. Apresenta-se sob a forma de questionário, podendo o seu 

preenchimento ser feito pelo próprio (indivíduo sujeito à avaliação) ou por terceiros (através 

da observação direta ou de registos clínicos) (Araújo, Ribeiro, Oliveira, & Pinto, 2007). É de 

fácil aplicação e de baixo custo.  

Seguindo a versão original criada por D. W. Barthel e F. I. Mahoney em 1965, cada atividade 

apresenta entre 2 a 4 níveis de dependência em intervalos de 5 pontos, em que 0 

corresponde à dependência total, 5 e 10 correspondem aos níveis de dependência 

intermédia, e 15 o valor que corresponde à independência total (Sequeira, 2007). Em termos 

totais o resultado obtido pode variar entre 0 e 100 (Araújo et al., 2007), sendo que um total 

entre 0-20 indica dependência total; 20-35 dependência severa; 40-50 dependência 

moderada; 65-90 dependência ligeira, e 100 Independência (Mahoney & Barthel, 1965; 

Sequeira, 2010). 

O Índice de Barthel encontra-se validado para a população portuguesa por Araújo et al. 

(2007). 

Todos os participantes no estudo foram informados sobre os objetivos, procedimentos e 

possiveis riscos, bem como que a qualquer momento poderiam recusar a participação no 

estudo sem prejuizo próprio, tendo todos eles assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido, respeitando a declaração Helsínquia (World Medical Association, 2013). 

No que concerne ao programa de intervenção, foram realizadas sessões de 

psicomotricidade em contexto de grupo (15 elementos cada grupo) nas 2 instituições. Eram 

realizadas 3 vezes por semana em dias intercalados. Cada sessão tinha a duração de 60 
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min. O mesmo plano de sessão era aplicado nas 2 instituições. De acordo com os objetivos 

do estudo de melhoria do nivel de independência funcional foram definidos os objetivos 

gerais a trabalhar nas sessões, reportando-se aos fatores psicomotores tonicidade, 

equilibração, estruturação espácio-temporal e às funções cognitivas.  Em todas as sessões 

foram trabalhados todos os objetivos gerais, no entanto em cada uma era dada primazia a 

um dos fatores. 

Todas as sessões tinham a mesma estrutura sendo constituída por 4 fases fundamentais: 5 

min de diálogo inicial (diálogo entre a técnica e os idosos de modo a verificar o estado 

emocional, cativar os idosos para as atividades, contextualizar temporalmente a sessão/ 

orientar para a realidade e aumentar a interacção entre o grupo e a técnica), 45 min de fase 

fundamental (realização de 3-4 atividades referentes aos objetivos definidos), 5 min de 

retorno à calma (respirações controladas, automassagens com bola), e 5 min de diálogo 

final (reflexão realizada com o intuito de promover a capacidade de expressão, analisar a 

capacidade de memória e dar por concluída a sessão). 

O tipo de atividades e exercícios utilizados para estimular as capacidades foram: para a 

tonicidade exercícios de mobilização ativos (muscular e articular) e força, realizados sem ou 

com material de apoio - bolas, garrafas, elásticos, fitas, bastões, foram também utilizadas 

técnicas de relaxação – automassagem com bola, mobilizações passivas ao som de música 

calma e relaxante. 

O equilíbrio estático foi trabalhado através da realização de jogos de estátua em que os 

idosos tinham de se manter imóveis durante algum tempo mantendo diferentes posturas e 

por vezes equilibrando diferentes objetos nos diferentes membros - ombros, cotovelos, 

cabeça, etc. O equilíbrio dinâmico através da realização de percursos/deslocamentos em 

diferentes velocidade e tipos de marcha ultrapassando obstáculos de diferentes alturas ou 

transportando diferentes objetos.  

Sendo o controlo do equilíbrio resultado da perceção e integração dos sistemas vestibular, 

visual, e propriocetivo as atividades de melhoria do equilíbrio contemplaram também a 

estimulação desses mesmos sistemas. Assim o programa de intervenção comtemplava 

também a realização de atividades com os olhos vendados e deslocamentos em pisos de 

diferentes texturas e temperaturas (esponja, areia, tijolo, madeira, tecido, etc.).    

 

A estruturação espácio-temporal e as funções cognitivas com a realização de atividades e 

jogos de mesa que desenvolvam a atenção, concentração, o raciocínio, a capacidade 

percetiva (associação de estímulos - auditivos, visuais a movimentos; memória (jogo dos 
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pares); orientação no espaço (reprodução de sequencias visuais espaciais, fazer 

construções com blocos lógicos copiando determinado modelo) e no tempo (reprodução de 

sequências de movimentos e sons, criar sequências rítmicas usando materiais do 

quotidiano). 

Por vezes foram realizadas tarefas em que numa só atividade eram desenvolvidas todas os 

objetivos (percursos em que era necessário seguir determinadas orientações, 

deslocamentos pelo o espaço ao som de música seguindo determinadas regras, etc.).  

Os dados obtidos foram tratados estatisticamente no SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 21. Após testar os procedimentos de normalidade (Kolmogorov-

Smirnov), achatamento (Kurtosis) e simetria (Skewness) dos dados e identificação e 

expurgo dos outliers, foi aplicado o Wilcoxon signed ranks test e o t teste para amostras 

emparelhadas para fazer a comparação entre os momentos de avaliação (pré e pós-teste). 

O nível de significância foi estabelecido em 0,05. 

4.3 Resultados 

A tabela 1 apresenta a frequência e os valores médios da caracterização obtidos na amostra 

em estudo. A amostra é constituida maioritariamente por mulheres refletindo-se este fato na 

distribuição pelos grupos.  

A média de idade é de 84,05 ± 7,02 anos variando entre os 66 e os 98 anos.  

A amostra demonstra baixos níveis de escolaridade variando entre o analfabetismo e a 

instrução primária distribuindo-se equitativamente pelos 2 grupos.  

 

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

Variável  

Amostra 
Total 

Grupo de 
Controlo 

Grupo 
Experimental 

N = 56 N= 28 N=28 

Sexo  
Fem 37 16 21 

Masc 19 12 7 

Idade (x ± DP) 84,05 ± 7,02 82,45 ± 6,48 85,76 ± 7,29 

Escolaridade 
Analfabeto 29 17 12 

1º ciclo 27 11 16 
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De modo a reforçar a veracidade dos resultados obtidos,  achámos que seria pertinente 

analisar a assiduidade às sessões por parte do grupo experimental. De acordo com essa 

análise podemos afirmar que cerca de 23 elementos (82,1%) participaram em mais 75% das 

sessões realizadas.  

A tabela 2 apresenta os valores obtidos no pré e pós teste da aplicação do índice de Barthel 

em ambos os grupos.  

No que concerne ao GC, verificou-se uma tendência para o declínio do desempenho nas 

atividades alimentação, higiene corporal, uso da casa de banho e deambulação , sendo esta 

variação significativa nas tarefas de controlo intestinal e vesical (Z=-2,000; p=0,046).  

Nas atividades referentes ao vestir, banho e transferência cadeira-cama aumentou 

tendencialmente o nível de independência ainda que não significativamente. Em relação ao 

subir escadas verificaram-se melhorias significativas (Z=-2,449; p=0,014).   

No que toca ao GE, verificaram-se modificações significativas nas atividades vestir (Z=-

2,646; p=0,08), banho (Z=- 2,236; p= 0,025), subir escadas (Z= -2,333; p=0,020) e 

transferência cadeira-cama (Z= -2,236; p=0,025)  entre os dois momentos. Também nas 

atividades alimentação e deambulação o GE evoluiu positivamente ainda que não 

significativamente. Nas atividades uso da casa de banho e controlo intestinal o desempenho 

manteve-se. Em relação à higiene corporal e controlo vesical o desempenho diminuiu 

ligeiramente. 

Em relação ao score total através da observação pode-se constatar que embora o GC tenha 

evidenciado tendência para evoluir, o GE melhorou significativamente (t=-3,161; p=0,004). 
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Tabela 2 - Resultados da Aplicação do Índice de Barthel 

Variáveis 

Grupo de Controlo Grupo Experimental 

Pré teste Pós teste 
p 

Pré teste Pós teste 
p 

Média± DP Média± DP Média ± DP Média ± DP 

Alimentação 8,06±2,79 7,68±3,72 0,317 9,29±1,78 9,64±1,57 0,564 

Vestir 6,77±4,39 7,50±3,72 0,317 7,86±2,52 9,11±1,95 0,008 

Banho 1,29±2,22 1,96±2,49 0,102 0,71±1,78 1,61±2,38 0,025 

Higiene 
Corporal 

3,71±2,22 3,39±2,38 0,564 4,82±0,95 4,46±1,55 0,317 

Uso casa de 
banho 

7,74±3,84 7,68±3,96 0,317 9,64±1,89 9,64±1,89 1,000 

Controlo 
Intestinal 

9,35±2,14 8,57±3,00 0,046 9,64±1,31 9,64±1,31 1,000 

Controlo 
Vesical 

8,71±2,88 8,21±3,39 0,046 9,64±1,31 9,29±1,78 0,157 

Subir Escadas 6,29±4,08 7,5±4,19 0,014 6,43±3,56 7,68±3,72 0,020 

Transf. 
Cadeira- cama 

11,45±4,86 12,50±5,00 0,059 13,39±3,06 14,29±2,62 0,025 

Deambulação 13,55±3,21 13,39±4,31 0,414 14,29±2,96 14,46±2,83 0,317 

Score TOTAL 77,86± 25,84 78,39± 30,85 0,767 
85,34 ± 
12,46 

87,24 ± 
17,71 

0,004 

 

4.4. Discussão 

De acordo com os resultados obtidos através da aplicação do índice de Barthel a fim de 

analisar a influência da intervenção psicomotora na independência/ capacidade de realizar 

as atividades básicas de vida diárias, podemos afirmar que: relativamente à capacidade de 

se alimentar após as 16 semanas verificou-se uma tendência de variação distinta nos dois 

grupos, ou seja o grupo de controlo piorou o seu desempenho enquanto que o grupo 

experimental melhorou. Partindo do princípio que todos os idosos se alimentam diariamente 
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praticando e dando uso a essa capacidade, o que pode explicar o comportamento 

divergente entre os grupos é a submissão ao programa de intervenção psicomotora, o que 

nos poderá  levar a pensar que esta auxília na manutenção/melhoria/retardo da perda. 

Durante o normal processo de envelhecimento verificam-se alterações ao nível da 

coordenação motora, redução do grau de precisão e velocidade de movimento, níveis de  

força, etc. (Alfieri et al., 2010; Sequeira, 2010; Spirduso, 2005), que têm implicações na 

capacidade de realizar os movimentos requeridos para a alimentação. O uso de 

determinada capacidade contribui para atrasar a sua deterioração. Sendo a tarefa de se 

alimentar, uma das mais básicas e indespensáveis a sobrevivência é sem dúvida bastante 

praticada. Deste modo o GC embora não sujeito a nenhuma intervenção, evidenciou apenas 

uma ligeira diminuição de desempenho.  

No que concerne à capacidade de se vestir, além do GE que evoluiu ,o GC tendeu também 

a melhorar. No entanto, o grupo sujeito a intervenção melhorou significativamente 

demonstrando assim que o grupo experimental apresenta ainda mais facilidade em realizar 

este tipo de tarefas.  

Os resultados registados pelo GC podem ser explicados pelo fato de no verão o vestuário 

utilizado ser mais leve e fácil de colocar, e em que os idosos que no pré teste (realizado em 

Fevereiro) apenas necessitavam de pequena ajuda, aquando da presença de roupas mais 

faceis conseguem fazê-lo autonomamente. No que toca ao GE  de acordo com as 

alterações verificadas podemos referir que apesar de as roupas serem mais simples de 

vestir a intervenção também contribuiu para o aumento do desempenho de destreza e 

coordenação motora necessárias para a execução desta atividade.  

 Na tarefa banho, tal como na atividade vestir, o GC apresentou tendência para melhorar, 

ao passo que o GE evoluiu significativamente. As melhorias ao nível do GC passam 

fundamentalmente por uma mudança na vontade e empenho dos idosos, pois durante o 

inverno muitos deles recusam-se a tomar banho e quando o fazem são obrigados pelas 

ajudantes de lar tendo estas que os auxiliar. No verão, devido ao aumento da temperatura e 

da transpiração alguns idosos mudam a sua postura e são os próprios a querer tomar 

banho, eventualmente para se refrescarem, fazendo-o autonomamente. No que toca ao GE 

as alterações significativas podem ser resultado da conjugação do aumento da vontade e 

empenho com a intervenção. 

Relativamente à higiene corporal tanto o GC como o GE tendencialmente diminuiram o 

nível de independência. Das tarefas incluídas nesta atividade fazem parte o lavar a face, 

mãos e dentes e fazer a barba. 
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Neste tipo de atividades, por vezes, o funcionamento das instituições não favorece a 

independência dos idosos mesmo daqueles que demonstram ser mais funcionais. Por uma 

questão de segurança, tal como no banho, muitas das vezes são as ajudantes que realizam 

estas tarefas fazendo com que os idosos se acostumem e deixem de realizar a tarefa por 

“preguiça” e acomodação. Assim, é possível que a diminuição do desempenho no GE seja 

explicada mais pela falta de vontade dos idosos em realizar as tarefas do que propriamente 

pela perda de capacidade práxica, até porque na tarefa vestir verificaram-se alterações 

positivas significativas e é uma atividade que envolve também destreza e motricidade fina. 

Em relação ao GC os resultados observados são por um lado resultado da falta de atividade 

psicomotora causada muitas das vezes pela “preguiça” e acomodação referida 

anteriormente bem como da perda de autonomia induzida na realização da tarefa.  

O desempenho na tarefa uso da casa de banho piorou tendencialmente entre os 2 

momentos de avaliação no caso do GC e manteve-se no GE.   

No que concerne ao GC podemos afirmar que houve uma diminuição do nível de 

funcionalidade pois foram vários os indivíduos que experimentaram uma diminuição da 

pontuação obtida nesta tarefa,  podendo esta ter origem na falta de atividade. 

No caso do GE tendo este mantido o desempenho, o que o diferencia do GC é a submissão 

ao programa (onde foi trabalhado o equilíbrio, fator importante para a realização da tarefa 

uso da casa de banho). Assim, podemos dizer que a intervenção psicomotora auxilia na 

manutenção esta tarefa.   

Em relação ao controlo dos esfíncteres verificou –se uma diminuição dos níveis de 

independência estatisticamente significativa no GC. Esta diminuição pode ser explicada pela 

degradação associada ao envelhecimento e potenciada pela falta de atividade/movimento. 

O GE também sofreu uma diminuiçao ao nível do controlo vesical (não tão acentuada como 

no GC), e uma manutenção no controlo intestinal.  

Tendo em conta o programa de intervenção implementado as principais áreas em que se 

esperariam melhorias seriam o vestir, transferência cadeira-cama, uso da casa de banho, 

subir escadas e a deambulação pois são as atividades em que os idosos costumam 

apresentar mais dificuldades e que o seu desempenho depende diretamente de 

capacidades psicomotoras. Já o controlo dos esfíncteres não foi trabalhado nas atividades 

psicomotoras do programa, pelo que não se verificaram grandes alterações. 

Relativamente ao subir escadas os resultados demonstram, surpreendentemente, que 

ambos os grupos evoluiram significativamente aumentando o nível de independência. Os 
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resultados obtidos levantam-nos algumas questões. Com efeito, para realizar a tarefa subir 

escadas é necessário que existam escadas e numa das instituições utilizadas não existem, 

pelo que foi necessário improvisar algumas para fazer a avaliação. Se por um lado a 

ausência de escadas não permitiu treinar esta tarefa no lar sem escadas, a sua presença, 

no lar com escadas, também não estimulou a sua utilização porque os idosos utilizam 

sempre o elevador para evitar situações de queda com possíveis consequências fortemente 

incapacitantes. Apesar do GE ter sido estimulado ao nível do equilíbrio dinâmico, tendo por 

vezes de ultrapassar alguns obstáculos, a verdade é que foram poucas as vezes em que 

tiveram especificamente de subir escadas. No entanto, o grupo melhorou significativamente. 

De todas as atividades avaliadas esta é uma das que de futuro será menos útil, no 

quotidiano dos idosos pois dentro da instituição não existem escadas ou no caso de haver 

os idosos preferencialmente utilizam o elevador, em relação ao exterior da instituição, dada 

a sua condição funcional a grande maioria raramente sai.  

Relativamente aos resultados do GC é difícil explicar a sua melhoria significativa. No 

entanto, algumas das possíveis causas poderão estar relacionadas com a maior 

familiarização dos idosos com o teste no segundo momento de avaliação, o que aliado ao 

reduzido poder discriminativo do instrumento utilizado poderá ter influenciado os resultados. 

Também o fato da segunda avaliação ter decorrido no verão, aumentado as saídas para o 

exterior e a menor utilização de roupa poderão ter contribuído para a melhoria da 

capacidade de subir escadas no GC. 

 No que se refere à transferência cadeira/cama ambos os grupos melhoraram o seu 

desempenho, porém significativamente no caso do GE. Apesar de ambos os grupos terem 

melhorado apenas o GE que foi sujeito ao programa sendo estimulado ao nível do equilíbrio 

e força evoluiu de forma expressiva, podendo assim afirmar que esse fator foi decisivo para 

as diferenças observadas.  

Finalmente em relação à deambulação os grupos apresentaram tendências de variação 

distintas. O GC de pioria do desempenho e o GE melhoria.  

No que concerne ao GC a diminuição pode ser explicada pela conjugação da falta de 

atividade com o declínio dos níveis de força e equilíbrio característicos do envelhecimento 

(Alfieri et al., 2010; Sequeira, 2010; Spirduso, 2005) e que são fundamentais para a marcha. 

O GE contrariamente ao GC participou no programa de intervenção usufruindo de 

estimulação específica a este nível podendo este fato explicar as diferenças observadas, o 

que nos permite afirmar que a intervenção influencia o desempenho ao nível da 

deambulação.  
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Centrando a discussão na metodologia utilizada e não tanto nos resultados obtidos e tendo 

em conta os objetivos  do estudo de melhorar a independência funcional nomeadamente o 

desempenho ao nível das AVD’s, o programa e as sessões de intervenção psicomotora 

foram estruturadas de modo a facultar estimulação a esse nível. 

Tendo em conta as atividades em causa e o sistema psicomotor humano definiu-se que os 

fatores psicomotores a trabalhar seriam a tonicidade, a equilibração e a estruturação 

espácio-temporal. 

O sistema psicomotor humano é composto por 7 fatores psicomotores (tonicidade, 

equilibração, lateralização, noção do corpo, estruturação espácio temporal, práxia global e 

práxia fina).  

Os fatores encontram-se organizados numa hierarquia de organização e complexidade 

crescente, crescendo o nível de organização neurológica em que os fatores mais complexos 

dependem do grau de integração e organização dos fatores anteriores (Fonseca, 2007). 

Têm entre si uma relação de interdependência pois inter relacionam-se e afetam-se 

mutuamente em que alterações num  fator produz mudanças em todo o sistema psicomotor 

(Fonseca, 2007).  

Relativamente às AVD’s todos os fatores psicomotores (tonicidade, equilibração, 

lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal, práxia global e práxia fina) 

têm um papel importante no seu desenvolvimento, no entanto, neste estudo optámos por 

trabalhar aqueles que de um modo geral os idosos apresentam mais afetados.  

A tonicidade, porque é a base e o suporte de toda a atividade motora e estrutura 

psicomotora, necessária para a realização das diversas formas de movimento/atividade 

motora desde as diversas formas de locomoção às práxias com diferentes níveis de 

complexidade (Fonseca, 2004). É o alicerce da organização psicomotora. Assegura a 

preparação da musculatura para as diferentes formas de atividade postural, auto regula a 

motricidade (Fonseca, 2007).  

A escolha pela equilibração prende-se com o fato de este fator ser o responsável pelo ajuste 

e auto controlo da postura no desenvolvimento dos padrões locomotores (Luria,1981; 

Fonseca, 2007). Serve de suporte a qualquer atividade motora. É um fator fundamental na 

construção do movimento voluntário, sem este, nenhum movimento intencional consegue 

ser realizado de forma eficaz. É também um fator básico na organização psicomotora tal 

como a tonicidade (Fonseca, 2007). 
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A estruturação espácio-temporal como sendo o fator responsável pela auto organização do 

indivíduo perante o mundo (Fonseca, 1995), responsável pelo desenvolvimento da atenção 

seletiva pelo processamento da informação, coordenação espaço-corpo (Fonseca, 2007) foi 

também trabalhado nas sessões com o intuito manter/promover a auto organização e gestão 

do indivíduo no seu dia-a-dia, inclusivamente em relação às tarefas a realizar, 

nomeadamente nas AVD´s. Também Vasconcelos (2003) defende que a noção espacial e 

temporal são fundamentais para a independência nas AVD’s. 

Além dos fatores psicomotores atrás referidos, também a estimulação ao nível das funções 

cognitivas foi um dos objetivos gerais de intervenção deste programa de intervenção. 

Relacionando em particular cada uma das diferentes AVD’s com os objetivos gerais de 

intervenção e o tipo de trabalho realizado podemos afirmar que: a deambulação uma das 

atividades que se esperava que melhora-se com a intervenção depende em grande parte do 

equilíbrio. Este fator demonstra ser fulcral para que o indivíduo se consiga deslocar de forma 

controlada (Shubert, Schrodt, Mercer, Busby-Whitehead, & Giuliani, 2006). Indiretamente 

relacionado com a deambulação temos a capacidade de o individuo se deslocar de forma 

orientada, saber orientar-se em determinado espaço, justificando-se o trabalho desenvolvido 

ao nível da estruturação espacial (Juhel, 2010) e também das funções cognitivas 

nomeadamente atenção e memória. Por essa razão durante as sessões de intervenção 

foram realizados muitos percursos que os idosos tinham de completar livremente, ou 

seguindo determinada orientação de acordo com o objetivo do exercício.  

No que concerne à transferência cadeira-cama além do equilíbrio necessário, é muito 

importante a força tanto ao nível dos membros superiores como inferiores. Deste modo 

reportando-se a tonicidade ao nível de rigidez muscular e sendo o suporte de toda a 

atividade motora durante as sessões além dos exercícios de mobilidade articular, 

flexibilidade e extensibilidade, por vezes as atividades de mobilidade articular eram seguidas 

de mobilizações utilizando pequenos pesos de modo a estimular ou até reforçar a 

musculatura. 

Em relação ao uso da casa de banho os fatores envolvidos reportam-se essencialmente ao 

equilíbrio estático essencial para que o indivíduo se consiga sentar, levantar e arranjar 

sozinho, e à tonicidade mas que sendo um fator de suporte de toda a atividade motora é 

essencial em todas as AVD’s. 

A atividade subir escadas seria uma das em que se esperaria maior evolução, no entanto, 

tendo em conta a organização das infra estruturas e a pouca disponibilidade e vontade dos 
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idosos em se deslocar e sair da instituição, apesar da estimulação, não foi isso que 

aconteceu. De qualquer modo os principais fatores psicomotores dos quais depende são o 

equilíbrio e a estruturação espacial, além disso também os níveis de força dos membros 

inferiores são fundamentais para um desempenho controlado.  

Em relação ao controlo vesical e intestinal embora o processo de eliminação seja 

controlado pelo sistema nervoso autónomo o aparecimento de determinadas doenças ou o 

comprometimento da musculatura dos esfíncteres afeta a sua regulação. Assim de um modo 

geral é regulado por um sistema fisiológico não dependendo exclusivamente de alguma 

capacidade psicomotora específica. Desta forma de todas as AVD’s os controlos dos 

esfíncteres foram aquelas em que não se esperariam alterações tão marcadas com a 

intervenção. 

A atividade vestir depende fundamentalmente da práxia global, da práxia fina e da 

estruturação espacial, fatores estes que não eram fundamentais para a maioria das AVD’s. 

Desta forma preferimos trabalhar apenas os três fatores (tonicidade, equilibração e 

estruturação espácio-temporal) pois estão implicados na maioria das atividades. Apesar de 

tudo, os fatores práxia global e final por vezes foram trabalhados indiretamente em algumas 

atividades de equilíbrio ou estruturação.   

A alimentação dependente essencialmente da coordenação motora e da estruturação 

temporal, sendo esta última não tao ligada ao ato de alimentar em si mas à organização 

perante a refeição.   

No que concerne ao banho e à higiene corporal tanto o equilíbrio como a coordenação 

motora e a capacidade de orientação são fundamentais para a realização adequada e 

controlada das tarefas.  

A tonicidade é um fator fundamental no adequado desempenho e controlo de todas as 

AVD´s. De acordo com o tipo de postura que o individuo tenha de executar deve adaptar o 

grau de rigidez muscular, neste caso em particular tem de se adaptar consoante a AVD 

(alimentação, deambulação, transferência cadeira/cama, etc.). 

No que concerne às funções cognitivas tal como em relação à tonicidade não foram 

referidas particularmente em nenhuma atividade, no entanto, embora não de forma 

predominante alterações nas funções de memória, atenção, linguagem e perceção podem 

influenciar o nível de desempenho na execução da AVD’s.  
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Os resultados alcançados revelaram que a intervenção influencia o nível de independência. 

No entanto, o tipo de escala utilizada não permite saber com exatidão o nível de capacidade 

nem as possiveis alterações, pois é pouco precisa podendo incluir diferentes “espectros” de 

capacidade no mesmo “nível” dificultando a análise das possiveis alterações que possam 

ocorrer.  

Apesar de ser de fácil aplicação podendo ser muito útil para fazer uma primeira triagem do 

nível de funcionalidade e da capacidade de realização das AVD’s quando se pretende um 

estudo científico a sua validade fica aquém do esperado. Porém, tendo em conta o objetivo 

do estudo relativamente ao desempenho nas AVD´s foi feita uma pesquisa dos diversos 

tipos de instrumentos existentes e validados para a população portuguesa. São várias as 

escalas existentes relativas as atividades de vida diária no entanto, algumas incluem as 

atividades instrumentais. Como a amostra em causa é referente a idosos que se encontram 

em instituições e não realizam este tipo de tarefas não lhes foi possível aplicar essas 

escalas.  

De entre as escalas existentes que apenas avaliam as atividades básicas (índice de Katz e 

índice de Barthel) ambas são objetivas, de linguagem simples e de fácil aplicação no 

entanto foi escolhido o Índice de Barthel pois avalia um maior número de atividades, sendo 

as atividade extra de interesse ao nível da intervenção psicomotora. De acordo com um 

estudo de Araújo et al. (2007) o índice de Barthel apresenta um elevado nível de fidelidade.  

De futuro, tendo em conta o interesse que tem o estudo das AVD´s considera-se que deverá 

ser criada uma escala com objetivos e utilidade científica. 

 

8. Conclusão  

Com a realização deste estudo podemos concluir que a prática psicomotora influencia o 

desempenho na realização das AVD’s. Diversos estudos realizados até ao momento têm 

demonstrado os efeitos positivos da intervenção psicomotora na manutenção ou até em 

alguns casos melhoria da funcionalidade dos idosos (Morais, 2007; Madera, 2005; Nunez & 

Gonzalez, 2001).  

A intervenção provocou alterações positivas nas tarefas alimentação, vestir, banho, subir 

escadas, transferência cadeira/cama e deambulação, sendo algumas delas significativas. 

Apesar das alterações verificadas no GE de acordo com a avaliação realizada e os 

resultados observados também o GC melhorou em algumas atividades, podendo este fato 
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levantar algumas dúvidas na quantificação do impacto da intervenção. A escala utilizada 

pouco discriminativa poderá estar na origem dessas dificuldades.  

De qualquer modo acreditamos que é fundamental proporcionar estimulação aos idosos, pô-

los a mexer. Embora inevitável o declínio funcional, a falta de uso das capacidades potencia 

ainda mais essa degradação. Apesar de na maioria das vezes a funcionalidade dos idosos 

institucionalizados estar comprometida é importante que as instituições continuem a 

estimular as capacidades remanescentes. Assim considera-se da máxima importância dar 

oportunidade aos idosos através da intervenção psicomotora de contrariar o natural declínio 

de modo a atrasar a perda ou até melhorar a sua funcionalidade e independência. 

Para investigações futuras considera-se pertinente que sejam realizados mais estudos sobre 

o impato da intervenção psicomotora na independência do idoso. Seria importante que 

fossem desenvolvidos programas individuais específicos enfatizando áreas de maior 

distorção, para que os benefícios obtidos possam ser ainda mais significativos.  

Além dos estudos relativos a este tipo de intervenção recomenda-se que sejam efetuadas 

pesquisas ao nível das escalas de avaliação criando instrumentos que tenham utilidade 

científica.  
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IV. Discussão Geral 

Com o aumento exponencial da população idosa, têm proliferado também estudos tendo 

como alvo esta população.  

Inerente ao processo de envelhecimento verificam-se várias alterações decorrentes do 

declínio natural e de processos degenerativos frequentemente associados, que se refletem 

a nível motor, cognitivo e socio afetivo (Chen, et al., 2011) nomeadamente ao nível 

equilíbrio, força, coordenação motora, precisão de movimentos (Alfieri et al., 2010; Sequeira, 

2010) flexibilidade e amplitude articular (Sequeira, 2010; Vale, 2007) bem como das funções 

cognitivas, etc. Estes fatores justificam a crescente preocupação em criar recursos 

terapêuticos que possam auxiliar e adiar estas perdas funcionais nos seus diferentes 

domínios.   

Este estudo pretendeu testar os efeitos da intervenção psicomotora na autonomia e 

independência da população idosa. Através da aplicação de um programa de intervenção 

delineado de acordo com os objetivos propostos, foram realizadas sessões de intervenção 

psicomotora estruturadas com atividades adaptadas à população. 

Considerando que a Psicomotricidade enquanto ciência é relativamente recente, e que a 

sua aplicação à população idosa tem sido progressiva e ainda embrionária, não existem 

estudos publicados que divulguem resultados passíveis de serem comparados com os do 

presente estudo. 

O nível de estimulação resultante das atividades propostas parece ter sido adequado tendo 

em conta os resultados alcançados.  

De facto, parece clara a influência da psicomotricidade em todas as variáveis avaliadas 

(equilíbrio, marcha, função cognitiva e desempenho ao nível das AVD´s) contrariando a 

natural tendência de declínio decorrente do envelhecimento e induzindo melhorias.  

No que toca aos resultados obtidos, em relação ao equilíbrio o GE evoluiu significativamente 

contrariamente ao grupo de controlo que apresentou uma tendência para o declínio sendo-

nos possível afirmar o impacto positivo da intervenção. O mesmo se verificou em relação à 

marcha em que apesar de considerarmos a escala pouco precisa, tendo em conta as 

alterações positivas significativas ao nível do equilíbrio estas foram suficientes para 

identificar alterações no padrão de marcha, melhorando alguns aspetos ao nível da 

segurança, nível de direção, velocidade, etc no caso do GE. O GC apesar da tendência para 

o declínio apresentada ao nível do equilíbrio manteve o desempenho no padrão de marcha. 
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Os idosos em estudo neste grupo são institucionalizados, pouco ativos, permanecendo 

muitas das vezes dias inteiros sentados. No entanto, apesar dos níveis de atividade 

reduzidos, enquanto conseguem caminham em atividade como nas idas à casa de banho, e 

deslocamentos ao refeitório para comer. Pelo baixo índice de estimulação que proporcionam 

estas atividades não interferem na diminuição progressiva da capacidade de equilíbrio, 

parecendo ainda assim ser suficientes  para manter o nível da marcha, segundo a escala de 

equilibrio de Tinetti utilizada.  

No que concerne à função cognitiva os resultados obtidos demonstram melhorias muito 

expressivas ao nível da memória, atenção e cálculo, orientação, retenção, linguagem e 

evocação no GE contrariamente ao grupo que não foi sujeito a estimulação que de modo 

geral evidenciou apenas ligeiras tendências para melhorar. Assim é possível afirmar que a 

intervenção influencia o domínio cognitivo e consequentemente o nível de autonomia.  

Estando as capacidades cognitivas diretamente relacionadas com o nível de autonomia, 

podemos afirmar que as melhorias cognitivas verificadas, os resultados observados terão 

repercussões também no nível de autonomia. 

Derivado do envelhecimento é natural verificar-se um declínio ao nível das capacidades 

cognitivas. No caso dos idosos institucionalizados esta perda pode ser acentuada devido à 

existência de rotinas e planificação diária, normal nas instituições, retirando ao idoso 

liberdade de decisão e capacidade de gestão e organização dos seus dias que a longo 

prazo e na falta de estimulação específica se reflete no nível da autonomia, diminuindo-a.   

A melhoria individual verificada nos idosos trará também benefícios a nível institucional. 

Uma maior autonomia dos utentes não requer a necessidade de tantos cuidados específicos 

a esse nível representando menos encargos para a instituição relativamente a quantidade 

de funcionários bem como ao tipo de apoio e atenção constante prestada.  

No que toca ao desempenho na realização das AVD’s os resultados demonstram uma 

melhoria significativa a este nível por parte do GE, em consequência de evoluções na 

grande maioria das AVD’s. O GC apresentou uma ligeira tendência para evoluir, 

possivelmente devido às pequenas melhorias em algumas atividades; no entanto nessas 

mesmas atividades em que o GC apresentou tendência para evoluir o GE sujeito a 

intervenção melhorou significativamente. Demonstrando-se desta forma o impato da 

intervenção na independência.   

Apesar de ser natural e inevitável a perda de capacidades decorrente do processo de 

envelhecimento, sabe-se que a falta de uso das mesmas potencia ainda mais a sua 
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degradação. Assim, de modo a contrariar essa tendência existe a necessidade de 

estimulação para prevenir/retardar ao máximo a inevitável deterioração. Daí a pertinência da 

atuação da psicomotricidade junto da população idosa.  

Este estudo demonstrou que a intervenção psicomotora influencia a independência funcional 

e autonomia dos idosos que se encontram institucionalizados. Isto faz-nos acreditar que é 

possível e pertinente promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de todos os 

idosos, mesmo daqueles que se encontram mais fragilizados e limitados funcionalmente e 

que muitas das vezes a sociedade coloca em instituições como que potenciando ainda mais 

a exclusão social e sem objetivos futuros. Além disso, este tipo de estimulação é muito 

importante pois promove melhorias ao nível da autonomia e independência, indiretamente 

implicadas na privacidade e individualidade de cada um.  

Aquando da institucionalização e principalmente quando os idosos apresentam limitações ao 

nível da autonomia e independência, especialmente quando necessitam de auxílio nas 

atividades relativas ao banho, vestir e ao controlo dos esfíncteres, veem a sua privacidade e 

intimidade invadida e exposta. Também no caso dos idosos minimamente independentes as 

rotinas impostas pela instituição e a partilha de espaços nomeadamente de quartos afetam 

bastante a privacidade de cada um.  

O fato de a intervenção contribuir para a melhoria dos níveis de autonomia e independência 

faz com que os idosos necessitem de menos apoio de terceiros diminuindo a invasão de 

privacidade.   

Tendo em conta o referido anteriormente podemos afirmar que as questões da autonomia e 

independência não podem ser analisadas isoladamente pois evoluções a este nível 

refletem-se no bem estar geral e na melhoria da qualidade de vida.  

De acordo com o descrito e sabendo que existem recursos terapêuticos que podem 

promover o adiamento ou até melhoria de algumas das perdas associadas ao 

envelhecimento considera-se pertinente que nas instituições os idosos usufruam deste tipo 

de atividades, de índole técnica, dinamizada por profissionais especializados, fundamentada 

em objetivos bem definidos e passiveis de obtenção de resultados concretos.  

Este trabalho permitiu explorar a temática da intervenção psicomotora aplicada ao idoso, 

ainda muito pouco estudada mas que de futuro tendo em conta a evolução social e 

demográfica considera-se muito pertinente a sua análise. Sugere-se que de futuro sejam 

realizados mais estudos sobre o impato da intervenção em psicomotricidade na população 

idosa e mais especificamente, em idosos que residem em meios diferentes do rural.  
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A investigação na área da intervenção psicomotora com idosos é ainda bastante escassa, e 

este trabalho, em particular, utilizou uma amostra de idosos residentes no meio rural  do 

interior do país. Estes têm um baixo nível de escolaridade e maioritariamente tiveram 

profissões ligadas à agricultura e pecuária. Derivado do meio rural onde vivem não têm 

acesso a certas vivências como atividades socioculturais. Estas características 

sociodemográficas podem constituir um entrave à extrapolação dos resultados, pelo que se 

sugere a implementação do mesmo programa ou similar em contexto sociodemográfico 

diferencial.  
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V. Conclusão Geral 

Após a realização deste trabalho as principais conclusões obtidas enfatizam a importância 

da aplicação da psicomotricidade na população idosa nomeadamente na que se encontra 

institucionalizada. Podemos citar as principais conclusões obtidas neste estudo afirmando 

que a intervenção psicomotora: 

- Promove um aumento significativo da capacidade de equilíbrio e controlo postural; 

- Desenvolve capacidades ao nível da marcha;  

- Induz alterações significativas ao nível das funções cognitivas; 

- Melhora o desempenho ao nível das atividades de vida diária e consequentemente o nível 

de independência funcional.  

- Promove a manutenção e/ou recuperação da autonomia e independência.   

Embora de um modo geral os idosos que estão institucionalizados apresentem 

frequentemente afetações várias ao nível da sua autonomia e independência funcional, 

considera-se fundamental estimulálos retardando ao máximo a inevitável perda.  

Os idosos, quando sujeitos a programas de intervenção estruturados e direcionados com 

objetivos específicos adequados às problemáticas e às necessidades dos indivíduos 

apresentam alterações significativas de comportamento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Referências Bibliográficas  



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

70 
 

VI. Referências Bibliográficas   

 

Abreu, I. D., Forlenza, O. V., & Barros, H. L. (2005). Demência de Alzheimer: correlação 

entre memória e autonomia. Revista de Psiquiatria Clínica, 32(3), 131-136. 

Adelantado, P. P. (2008). El contenido de la Psicomotricidad. Reflexiones para la 
delimitación de su ámbito teórico y práctico. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 62 (22,2),19-34. 
 
Agostinho, P. (2004). Perspectiva psicossomática do envelhecimento. Revista  
Portuguesa de Psicossomática, 6(1), 31-36.  
 
Alfieri, F. M., Riberto, M., Gatz, L. S., Ribeiro, C. P., Lopes, J. A., Santarém, J. M., & 
Battistella, L. R.. (2010). Functional mobility and balance in community-11 dwelling elderly 
submitted to multisensory versus strength exercises. Clinical Interventions in Aging, 5, 181–
185.  
 
Andrade, W. et al. (2011). Estudo descritivo sobre a fragilidade de idosos assistidos em uma 
unidade de saúde da família. Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro. 1(4), 470-
481. 
 
Arai, H., Ouchi, Y., Yokode, M., Ito, H., Uematsu, H., Eto, F., Oshima,S., Ota, K., Saito, Y., 
Sasaki, H., Tsubota K., Fukuyama, H., Honda,Y., Iguchi, A., Toba, K., Hosoi, T., & Kita, T. 
(2012). Toward the realization of a better aged society: Messages from gerontology and 
geriatrics. Geriatrics and Gerontology International, 12,16-22.  
 
Aragón, M. (2007). Intervención Psicomotriz en Ancianos. Manual de Psicomotricidad. 
Madrid: Edições Pirâmide.  
 
Araújo, M. O., & Ceolim, M. F. (2007). Avaliação do grau de independência de idosos 
residentes em instituições de longa permanência. Revista da Escola de Enfermagem USP , 
41(3), 378-385. 
 
Araújo, F., Ribeiro, J. L., Oliveira, A., & Pinto, C. (2007). Validação do Índice de Barthel 
numa amostra de idosos não institucionalizados. Revista Portuguesa de Saúde Pública, 25 
(2).  
 
Arida, R.M., Scorza, F.A., Gomes da Silva,S., Cysneiros, R.M., & Cavalheiro, E.A. (2011) 
Exercise paradigms to study brain injury recovery in rodents. American journal of physical 
medicine & rehabilitation / Association of Academic Physiatrists. 90(6),452-65. 
 
Aubert, E. & Albaret, J.M. (2001). Aspects Psychomoteurs du Vieillissement Normal. In: 
Aubert, E., Albaret, J.M. (Eds.) Vieillissement et Psychomotricité. Collection Psychomotricité. 
Solal Éditeur. Marseille. 
 
Associação Portuguesa de Psicomotricidade (s/d a). Psicomotricidade em Portugal. Página 
da internet da Associação Portuguesa de Psicomotricidade. Acedido a 20 de Maio de 2013, 
em http://www.appsicomotricidade.pt/content/psicomotricidade  
 
Associação Portuguesa de Psicomotricidade (s/d b). História da APP. Página da internet da 
Associação Portuguesa de Psicomotricidade. Acedido a 20 de Maio de 2013, em 
http://www.appsicomotricidade.pt/content/hist%C3%B3ria  



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

71 
 

Azevedo, E. R., Macedo, L. S., Paraízo, M. F., Oberg, T. D., Lima, N. M., & Cacho, E. W. 
(2008). Correlação do déficit de equilíbrio, comprometimento motor e independência 
funcional em indivíduos hemiparéticos crônicos. Revista Acta Fisiátrica ,15 (4), 225-228 
 
Baltes, P. B. & Smith, J. (2003). New frontiers in the future of aging: From successful aging 
of the young old to the dilemmas of the fourth age. Gerontology, 49, 123-135. 
 
Barreiros, J. (2006). Envelhecimento, degeneração, desuso e lentidão psicomotora. In J. 
Barreiros, M. Espanha & P.P. Correia (Eds.), Actividade Física e Envelhecimento (89-103). 
Cruz-Quebrada: FMH edições.  
 
Barros, D.R. (2000). Gerontomotricidade e as Condutas Psicomotoras. In: Ferreira, C.A.M.. 
Psicomotricidade – Da Educação Infantil à Gerontologia. São Paulo: Editora Lovise. 
 
Bavelier, D. and Neville, H.J. (2002). Cross-modal plasticity: Where and how? Nature 
Reviews Neuroscience 3:443-452. 
 
Berg, K.O., Wood-Dauphinee, S.L., Williams, J.I., & Gayton, D. (1986). Measuring balance in 
the elderly: preliminary development of an instrument.  Physiotherapy Canada, 41,304-311.  
 
Breher, L., Kramer, A.F., Peterson, M.S., Colcombe, S.J., Erickson, K.I., & Becic, E. (2006). 
Testing the limits of cognitive plasticity in older adults: Application to attentional control. Acta 
Psychologica. 
 
Bernard, P. L., Ninot, G., Allard, C., Herbaux, I., & Jeandel, C. (2008). Prévention de la perte 
d’autonomie par l’information et l’action : la méthode Posture – Equilibration – Motricité et 
Education pour la Santé (PEM-ES). La Revue de Gériatrie, 33(2).  
 
Bernhardi, M. R. (2005). Envejecimento: Cambios Bioquímicos y Funcionales del Sistema 
Nervioso Central. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 43(4), 297-304. 
 
Berruezo, P. P. (2001). El contenido de la psicomotricidad. Reflexiones para la delimitación 
de su ámbito teórico y práctico. Revista de Psicomotricidad y TécnicasCorporales, 1(1).  
 
Bertelli, R., Vasconcelos-Raposo, J., Bianchi, J. J., Fernandes, H. M., & Cruz, E. C. (2011). 
Associação entre a actividade física, envelhecimento e demência. Acta Medica Portuguesa, 
24(5), 771-774. 
 
Borborema, J. M. (2013). Neuroplasticidade frente atividade fisica em ratos: exercício em 
esteira e exercício acrobático. São Paulo: Universidade de São Paulo. 
 
Borges, S., Aprahamian, I., Radanovic, M., & Forlenza, O. (2010). Pricomotricidade e 
retrogênese: considerações sobre o envelhecimento e a doença de Alzheimer. Revista de 
Psiquiatria Clínica. São Paulo, 37 (3), 131-137. 
 
Caporicci, S., & Neto, M. (2011). Estudo comparativo de idosos ativos e inativos através da 
avaliação das atividades da vida diária e medição da qualidade de vida. Motricidade, 7(2), 
15-24. 
 
Cardão, S. (2009). O idoso institucionalizado. Lisboa: Coisas de Ler.  
 
Cardoso, A. S., Japiassú, A. T., Cardoso, L. S., & Levandoski, G. (2007). O processo de 
envelhecimento do sistema nervoso e possiveis influências da atividade física. Publicativo 
UEPG Ciências Biológicas e da Saúde , 13 (3/4), 29-44. 



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

72 
 

 
Carmo, N. M., Mendes, E. L., & Brito, C. J. (2008). Influência da atividade física nas 
atividades da vida diária de idosas. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento 
Humano, 5(2), 16-23.  
 
Carrilho, M. J., & Patrício, L. (2010). Revista de Estudos Demográficos nº 48. Lisboa: 
Instituto Nacional de Estatística.  
 
Castiglia, R., Pires, M., & Boccardi, D. (2006). Interação social do idoso frente a um 
programa de formação pessoal. Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, 
38-50. 
 
Chatfield, M., Matthews, F. E., Brayne, C. (2007). Using the Mini-Mental State Examination 
for tracking cognition in the older population based on longitudinal data. Journal of the 
American Geriatry Society, 55, 1066–1071. 
 
Chaves, M. L. (2008). Testes de avaliação cognitiva: Mini-exame do estado mental. Página 
da Internet da Academia Brasileira de Neurologia. Acedido a 20 de Abril de 2013 em 
http://cadastro.abneuro.org/site/arquivos_cont/8.pdf  
 
Chéron, G., & Bengoetxea, A. (2006). Vieillissement et contrôle cérébral de l’exercice. 
Science & Sports 21, 204-208.  
 
Chichorro, A. Marques, C. & Ferreira, S. (2006). Respostas sociais – 
nomenclaturas/conceitos. Ed: Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da Criança. 
Lisboa. 
 
Christensen, U., Stovring, N., Schultz-Larsen, K., Schroll, M., & Avlund, K. (2006). Functional 
ability at age 75: is there an impact of physical inactivity from middle age to early old age?   
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16,245-51. 
 
Cordeiro, J. C. D. (2009). Manual de Psiquiatria Clínica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 
 
Cramer, C. S., Sur, M., Dobkin, B. H., O’Brien, C., Sanger, T. D., Trojanowski, J. Q., et al. 
(2011). Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain - Journal of neurology , 134, 
1591–1609. 
 

Damásio, A. (1995). O Erro de Descartes. Emoção, Razão e Cérebro Humano, 12ª edição, 
Lisboa: Publicações Europa-América. 
 
Direção Geral de Saúde (2004). Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. 
Lisboa: Ministério da Saúde. 
 
Direção Geral da Segurança Social (2013). Proteção Social das Pessoas Idosas. Direção 
Geral da Segurança Social. 
 
Doyo, W., Kozakai, R., Kim, H.Y., Ando, F. & Shimoka, H. (2011). Spatiotemporal 
components of the 3-D gait analysis of community-dwelling middle-aged and elderly 
Japanese: Age- and sex-related differences. Geriatrics and Gerontology International , 11, 
39-49. 
 
Duca, G. F., Silva, M. C. & Hallal, P. C. (2009). Incapacidade funcional para atividades 
básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Revista de Saúde Pública , 43(5),796-805. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0838


Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

73 
 

 
Duarte, Y. A., Andrade, C. L. & Lebrão, M. L. (2007). O Índex de Katz na avaliação da 
funcionalidade dos idosos. Revista da Escola de Enfermagem da USP , 41(2), 317-25. 
 
European Forum of Psychomotricity (2001). European commission policy, principles and 
guideliness to european research and projet to organisation and development planning for 
the science and research commission of the EFP. European Forum of Psychomotricity.  
 
European Forum of Psychomotricity (s/d a). Members. Página da internet do Fórum Europeu 
de Psicomotricidade. Acedido a 20 de Maio de 2013 em http://psychomot.org/members/  
 
European Forum of Psychomotricity (s/d b). History. Página da internet do Fórum Europeu 
de Psicomotricidade. Acedido a 20 de Maio de 2013 em http://psychomot.org/efp/history/  
 
European Forum of Psychomotricity (s/d c). Statutes. Página da internet do Fórum Europeu 
de Psicomotricidade. Acedido a 15 de Setembro de 2013 em 
http://psychomot.org/efp/statutes/  
 
Elsawy, B., & Higgins, K. E. (2011). The Geriatric Assessment. American Academy of Family 
Physicians , 83(1), 48-56. 
 
Fechine, B., & Trompieri, N. (2012). O processo de envelhecimento: as principais alterações 
que acontecem com o idoso com o passar dos anos. InterSciencePlace – Revista Científica 
Internacional, 1 (7). 
 
Ferreira, C. A. M. (2000). Psicomotricidade da educação infantil a gerontologia. São Paulo: 
Lovise. 
 
Figueiredo, D. (2007). Cuidadores familiares ao idoso dependente. Lisboa: Climepsi. 
 
Folstein, M.F., Folstein, S.E., McHugh, P.E. (1975). “Mini-Mental State” – a practical method 
for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research , 
12: 189– 198.  

  
Fonseca, V. (2001). Para uma epistemologia da psicomotricidade. In V. da Fonseca & R. 
Martins (Ed.), Progressos em psicomotricidade (13-28). Cruz Quebrada: FMH Edições.  
 
Fonseca, V. (2001b). Gerontopsicomotricidade: Uma Abordagem ao Conceito da 
Retrogénese. Progressos em Psicomotricidade (177-219). Lisboa: Edições FMH.  
 
Fonseca, V. (2004). Psicomotricidade. Perspetivas multidisciplinares. Porto Alegre: Artmed 
 
Fonseca, V. (2005). Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Lisboa: Âncora. 
 
Fonseca, V. (2007). Manual de Observação Psicomotora. Lisboa: Âncora Editora. 
 
Fonseca, V. (2009). Psicomotricidade: Filogênese, ontogêse e retrogênese (3ª ed.). Rio de 
Janeiro: Wak Editora.  
 
Fonseca, V., & Martins, R. (2001). Progressos em Psicomotricidade. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana.  
 
Fontaine, R. (2000). Psicologia do Envelhecimento. Lisboa: Climepsi Editores 
 

http://psychomot.org/efp/history/


Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

74 
 

Franchi, K., & Junior, R. (2005). Actividade Física: Uma necessidade para a boa saúde na 3ª 
Idade, Revista Brasileira Saúde, 18 (3): 52-156.  
 
Freitas, E. V., Py, L., Cançado, F. A. X., & Gorzoni, M. L. (2006). Tratado de Geriatria e 
Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Kogan. 
 
Fries J. (2002). Reducing disability in older age. Journal of the American Medical 
Association. 288(24): 3164-3166.  
 
Gandolpho, M.A. & Ferrari, M.A.C. (2006). A enfermagem cuidando do idoso: reflexões 
bioéticas. In: O Mundo da Saúde, 30(3). São Paulo (ano 30). 
 
Goh, J. O., & Park, D. C. (2009). Neuroplasticity and cognitive aging: The scaffolding theory 
of aging and cognition. Restorative Neurology and Neuroscience , 27(5), 391-403. 
 
Gonçalves, M. P., Tomaz, C., & Sangoi, C. (2006). Considerações sobre envelhecimento, 
memória e atividade física. Revista Brasileira de Ciência e Movimento , 14(2), 95-102. 
 
Gontijo, J. V., Penha, D. S., Fonseca, A. R., & Augusto, V. G. (2012). Cognitive and 
functional status of elderly people of a long stay institution of the municipality Divinópolis, 
Minas Gerais State, Brazil. Acta Scientiarum. Health Sciences , 34, 251-256. 
 
Governo de Portugal (2012). Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações. Lisboa:Governo de Portugal. 
 
Guedes, J. (2012). Viver num Lar de Idosos: Identidade em Risco ou Identidade  
Riscada?,1ª Edição, Lisboa: Coisas de Ler Edições. 
 
Guedes, J. M., & Silveira, R. C. (2004). Análise da capacidade funcional da população 
geriátrica institucionalizada na cidade de Passo Fundo - RS. Revista Brasileira de Ciências 
do Envelhecimento Humano, 10-21.  
 
Guerreiro, M., Silva, A.P., Botelho, A., Leitão, O., Castro-Caldas, A., & Garcia, C. (1994). 
Adaptação à população portuguesa da tradução do Mini Mental State Examination (MMSE). 
Coimbra: Reunião da Primavera da Sociedade Portuguesa de Neurologia. 1,9.  
 
Guimarães, R. M., & Cunha, U. G. V. (2004). Sinais e Sintomas em Geriatria. São Paulo: 
Atheneu. 
 
Guitard, S., Basse, I., & Albaret, J. M. (2005). Évaluation de l’efficacité d’un protocole de 
rééducation de l’équilibre. Psychomotricité .  
 
Heuninckx, S., Wenderoth, N., Debaere, F., Peeters, R., & Swinnen, S.P. (2005). Neural 
basis of aging: the penetration of cognition into action control. The Journal of neuroscience: 
the oficial journal of the Society for Neuroscience,  25(29), 6787-96. 
 
Heuninckx, S., Wenderoth, N., & Swinnen, S. P. (2008). Systems Neuroplasticity in the Aging 
Brain: Recruiting Additional Neural Resources for Successful Motor Performance in Elderly 
Persons. The Journal of Neuroscience , 28(1), 91–99. 
 
Hötting, K., & Röder, B. (2013 ). Beneficial effects of physical exercise on neuroplasticity and 
cognition. Neuroscience and Biobehavioral Reviews . 
 
 



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

75 
 

Ideno, Y., Takayama, M., Hayashi, K., Takagi, H., & Sugai, Y. (2012). Evaluation of a 

Japanese version of the Mini-Mental State Examination in elderly persons. Geriatrics & 

Gerontology Internacional. 12(2): 310-6.    

 
Instituto Nacional de Estatística (2013). Estatística Demográficas 2011. Lisboa: Instituto 
Nacional de Estatística.  
 
Instituto Nacional de Estatística. (2013b). Estatísticas Demográficas 2012. Lisboa: Instituto 
Nacional de Estatística. 
 

Instituto da Segurança Social (2013a). Guia Prático - Apoios Sociais - Idosos. Lisboa: 
Instituto da Segurança Social.  
 

Instituto da Segurança Social (s/d). Manual de Processos Chave. Estrutura residencial para 
idosos. Lisboa: Instituto da Segurança Social.  
 
Juhel, J. (2010). La psychomotricité au service de la personne âgée: Réfléchir, agir et mieux 
vivre. Chronique Sociale. Lyon. 
 
Karinkanta, S., Heinonen, A., Sievanen, H., Uusi-Rasi, K., & Kannus, P. (2005). Factors 
Predicting Dynamic Balance and Quality of Life in Home-Dwelling Elderly Womem. 
Gerontology , 51,116–121. 
 
Kavirajan, H.C., & Olazarán, J. (2005). Benefits of motor- cognitive intervention in MCI and 
mild to moderate Alzheimer’s disease. Neurology, 65, 338-339. 
 
Kraft, E. (2012). Cognitive function, physical activity, and aging: Possible biological links and 
implications for multimodal interventions. Aging, Neuropsychology, and Cognition: A Journal 
on Normal and Dysfunctional Development , 19(1-2),248-63. 
 
Leifer, B.P. (2009).“Alzheimer’s Disease: Seeing the Signs Early”. Journal of the American 
Academy of Nurse Practitioners, 21(11), 588-59.  
 
Liubicich, M. E., Candela, F., Magistro, D., Rabaglietti, E., & Ortega, E. (2012). Physical 
functioning: The mediating effect on ADLs and vitality in elderly living in residential care 
facilities. “Act on ageing”: A pilot study. Health , 4(7), 407-414. 
 
Lobo, A., & Pereira, A. (2007). Idoso Institucionalizado: Funcionalidade e Aptidão Física. 
Revista Referência. 
 
Lourenço, R. A., & Veras, R. P. (2006). Mini-Exame do Estado Mental características 
psicométricas em idosos ambulatoriais. Revista de Saúde Pública.  
 
Lord, S.R. (2006). Visual risk factors for falls in older people. Age and Ageing, 35- S2:ii42-
ii45. 
 
Luppa, M., Luck, T., Weyerer, S., Köning, H., Brähle, E., Riedel-Heller, S. G. (2010). 
Prediction of institutionalization in the elderly. A systematic review. Age and Ageing, 39, 31-
38.  
 
Luria, A. R. (1981). Fundamentos de Neurologia. São Paulo. Editora da Universidade de São 
Paulo 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ideno%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22122408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takayama%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22122408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hayashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22122408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takagi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22122408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sugai%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22122408


Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

76 
 

Madigan, E. A., Gordon, N., Fortinsky, R. H., Koroukian, S. M., Piña, I., & Riggs, J. S. (2012). 
Predictors of Functional Capacity Changes in a US Population of Medicare Home Health 
Care Patients with Heart Failure. Archives of Gerontology and Geriatrics , 54(3), 300–306. 
 
Madera, M. R. (2005). A relação interpessoal na psicomotricidade em pessoas com 
demência. A Psicomotricidade, 6,47-55.   
 
Mahoney, F., & Barthel, D. (1965). Functional evaluation the Barthel ADL index. Maryland 
State Medical Journal, 14, 61-65.  
 
Manckoundia, P., Thomas, F., Buatois, S., Guize, L., Jégo, B. Aquino, J. P., Benetos, A. 
(2008). Impact of clinical, psycological and social factos on decreased Tinetti test score in 
community-living elderly subjects: A prospective study with two-year follow-up. Medical 
Science Monitor, 14,6, CR316-322. 
 
Maria, E. & Rodrigues, S. (2009). Quedas no senescente: Equilíbrio e medo de cair. Revista 
da Faculdade de Ciências da Saúde. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 6, 162-
172. 
 
Marques, F., Correia, F., Pires, R., & Pereira, P. A. (2009). Apoio Social em Idosos 
Institucionalizados. Gestão e Desenvolvimento , 17-18, 99-121.  
 
Martins, R. (2001). Questões sobre a identidade da psicomotricidade: as práticas entre o 
instrumental e o relacional. In V. da Fonseca & R. Martins (2001). Progressos em 
psicomotricidade, (29-40). Cruz Quebrada: FMH Edições.  
 
Martins, R. M. L. (2003). Envelhecimento e saúde: um problema social emergente. 
Millenium, 27. Acedido a 25 de Maio de 2013, em 
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium27/14.htm  
 
Mata, F. A. F., Barros, A. L. S., & Lima, C. F. (2008). Avaliação do risco de queda em 
pacientes com doença de Parkinson. Revista de Neurociências, 16 (1), 20-24.  
 
Maximiano, J. (2004). Psicomotricidade e Relaxação em Psiquiatria. Revista do Serviço de 
Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca – Psilogos. 
 
Mazza, M. M. P. R., & Lefèvre, R. (2004). A institucionalização asilar segundo o cuidador 
familiar do idoso. Saúde e sociedade, 13(3), 68-77.  
 
Medeiros, P. (2012). Como estaremos na velhice? Reflexes sobre envelhecimento e 
dependência, abandono e institucionalização. Polémica, 11(3), 439-453. 
 
Michel, S., Roux, J., Albaret, J.M., Soppelsa, R. (2009). L’Examen Géronto-Psychomoteur. 
Un Nouveau Né en Gériatrie. Évolutions Psychomotrices, 84(21), 70-78;  
 
Ministério do Trabalho e Segurança Social. (2006). Respostas sociais - 
nomenclaturas/conceitos. Lisboa: Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da 
Criança.  
 
Montañés, M. & Kist, R. (2011). La actividad física y la psicomotricidade en las personas 
mayores: sus contribuciones para el envejecimiento activo, saludable y satisfactorio. Textos 
& Contextos (Porto Alegre), 10(1), 179-192.  
 



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

77 
 

Mora, F., Segovia, G., & Arco A. (2007). Aging, plasticity and environmental enrichment: 
structural changes and neurotransmitter dynamics in several areas of the brain. Brain 
research reviews, 55(1),78-88.  
 
Morais, A. (2007). Psicomotricidade e Promoção da Qualidade de Vida em Idosos com 
Doença de Alzheimer. A Psicomotricidade, 10, 25-33.  
 
Morgado, J., Rocha, C., Maruta, C., Guerreiro, M., & Martins, I. (2009). Novos valores normativos 
do Mini-mental State Examination. Sinapse, 9, 10-16. 
 
Muangpaisan, W., Petcharat, C., & Srinonprasert, V. (2012). Prevalence of potentially 
reversible conditions in dementia and mild cognitive impairment in a geriatric clinic. Geriatrics 
& Gerontology International, 12, 59-64.  
 
Muir, S.W., Berg, K., Chesworth, B. & Speechley, M. (2008). Use of the Berg Balance Scale 
for Predicting Multiple Falls in Community-Dwelling Elderly People: A Prospective Study. 
Physical Therapy, 88,449-459. 
 
Neri, A. L. (2005). Palavras-chave em gerontologia. Campinas: Alínea. 
 
Nogueira, S. L., Ribeiro, R. C., Rosado, L. E., Franceschini, S. C., Ribeiro, A. Q., & Pereira, 
E. T. (2010). Fatores determinantes da capacidade funcional em idosos longevos. Revista 
Brasileira de Fisioterapia , 14 (4), 322-9. 
 
Nunes, B. (2005). A Demência em números. In A doença de Alzheimer e outras  
demências em Portugal. Lisboa: Edições Lidel.  
 
Nunes, B. (2008). Envelhecer com saúde. Guia para melhorar a sua saúde física e psíquica. 
Lisboa: Edições Lidel. 
 
Nunes, D. P., Nakatani, A. Y., Silveira, É. A., Bachion, M. M., & Souza, M. R. (2010). 
Capacidade funcional, condições socioeconômicas e de saúde de idosos atendidos por 
equipes de Saúde da Família de Goiânia (GO, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva , 
15(6),2887-2898.  
 
Nuñez, J. A., & González, J. M. (2001). Programa de Gerontopsicomotricidad en Ancianos 
Institucionalizados. In V. Fonseca & R. Martins (2001.), Progressos em Psicomotricidade, 
(177-219). Cruz Quebrada: FMH edições. 
 
Ohrui, T., Yamada, M., Kubo, H., & Sasaki, H. (2004). Survival rates between males and 
females. Geriatrics and Gerontology International , 4(1), 68-70.  
 
Ogunniyi, A., Gureje, O., Kola, L., & Afolabi, E. (2006). Functional disability among elderly 
Nigerians: results from the Ibadan Study of Ageing. Journal of the American Geriatry Society, 
54(11), 1784–1789.  
 
Olalla, L.G. (2009). Reapropiación y conciencia corporal en la tercera edad a través de la 
psicomotricidad. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, 33(9), 
27-34.  
 
Olave-Sepúlveda, C., & Ubilla-Bustamante, P. (2011). Programa de activación psicomotriz 
en adultos mayores institucionalizados con deterioro cognitivo y depresión. Psicogeriatría , 
pp. 3 (4), 173-176.  
 



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

78 
 

Oliveira, J. H. B. (2005). Psicologia do envelhecimento e do idoso. Porto: Legis Editora.  
 
Oliveira, R., Cacho, E. W. A., & Borges, G. (2006). Post-stroke motor and functional 
evaluations: A clinical correlation using Fugl-Meyer assessment scale, Berg balance scale 
and Barthel index. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 64 (3b).  
 
Organização Mundial de Saúde (2013). Estatísticas Mundiais de Saúde. Organização 
Mundial de Saúde.  
 
Orrell, M. (2003). Efficacy of an evidence-based Cognitive Stimulation Therapy programme 
for people with dementia: Randomised controlled trial. British Journal of Psychology, 183, 
248-254. 
 
Ortiz, L. A., Ballesteros, J. C. & Carrasco, M. M. (2006). Psiquiatria Geriátrica.2.ª Edição. 
Barcelona: Elsevier. 
 
Ovando, L. M., & Couto, T. V. (2010). Atividades psicomotoras como intervenção no 
desempenho funcional de idosos hospitalizados. O Mundo da Saúde, 34(2),176-182.  
 
Palloni, A., & Peláez, M. (2003). Histórico e natureza do estudo. In Lebrão, M. L. & Duarte, 
Y.A.O. O Projeto SABE no município de São Paulo: uma abordagem inicial. (15-32). Brasília: 
Organização Pan-América da Saúde.  
 
Pascual-Leone, A., Amedi, A., Fregni, F., Merabet, L.B. (2005). The Plastic Human Brain 
Cortex. Annual Review of Neuroscience, 28,377-401. 
 
Paúl, C. & Ribeiro, O. (2012). Manual de Gerontologia. Porto: Edições Lidel.  
 
Paúl, C. & Fonseca, A. (2005). Envelhecer em Portugal (Psicologia, saúde e prestação de 
cuidados). Lisboa: Climepsi Editores. 
 
Pereira, F. (2012). Teoria e Prática da Gerontologia. Um guia para Cuidadores de Idosos. 
Viseu: Psicossoma. 
 
Pereira, B. (2004). Gerontopsicomotricidade: envelhecer melhor - da quantidade à 
qualidade. A Psicomotricidade (4), 88-93.  
 
Perlini, N. M. O., Leite, M.T.,& Furini, A. C. (2007). Em busca de uma instituição para a 
pessoa idosa morar: motivos apontados por familiares. Revista da Escola de Enfermagem 
da USP, 41(2), 229-236.  
 
Pfitzenmeyer, P., Mourey, F., Troussard, C.M. & Bonneval, P. (2001). Rehabilitation of 
serious postural insufficiency after falling in very elderly subjects. Archives of Gerontology 
and Geriatrics, 33, 211–218. 
 
Pimentel, L. (2005). O lugar do idoso na família: contextos e trajetórias. Coimbra: Quarteto 
Editora. 

 
Richard, J. & Mateev- Dirkx, E. (2004). Psychogérontologie. Paris: Masson.  
 
Ricci, N.A., Kubota, M.T.,& Cordeiro, R.C. (2005). Concordância de observações sobre a ca-
pacidade funcional de idosos em assistência domiciliar. Revista de Saúde Pública ,39,53-59. 
 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.annualreviews.org%2Fjournal%2Fneuro&ei=EyeXUpSxJ_Pb7AbajoCoBA&usg=AFQjCNHnC0NswqmVny3fte7iYao8Haq2rA&bvm=bv.57155469,d.Yms


Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

79 
 

Rodríguez, E. L. (2003). Intervención psicomotriz en pacientes con demencia. Revista 
Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales.  
 
Rosa, T.E.C., Benicio, M.H.D., Latorre, M.R.D.O., & Ramos, L.R. (2003). Determinants of 
functional capacity among elderly. Revista de  Salud Publica, 37, 40–48. 
 
Ryburn, B., Wells, Y., & Foreman, P. (2009). Enabling independence: restorative approaches 
to home care provision for frail older adults. Health & Social Care in the Community, 17,225–
234. 
 
Sá, L. V., & Oliveira, R. A. (2007). Autonomia: Uma abordagem interdisciplinar. Saúde, Ética 

& Justiça , 12(1/2),5-14. 

Saint-Cast, A. (2004). Modalidades de avaliação do perfil psicomotor da criança. A 
Psicomotricidade, 4, 7-21. 
 
Sanglard, R., Henriques, G., Ribeiro, A., Corrêa, A. & Pereira, J. (2004). Alterações dos 
parâmetros da marcha em função das queixas de instabilidade postural e quedas em idosos. 
Fitness e Performance Journal, 3(3), 149-156.  
 
Santos, A., Ramos, N., Estêvão, P., Lopes, A., & Pascoalinho, J. (2005). Instrumentos de 
Medida úteis no contexto da Avaliação em Fisioterapia. Re (Habilitar) Revista da Escola 
Superior de Saúde de Alcoitão, 1, 131-156. 
 
Schlindwein-Zanini, R. (2010). Demência no idoso: aspectos neuropsicológicos. Revista 

Neurociências , 18(2), 220-226. 

Schultz, S. E., & Schultz, D. P. (2004). História da Psicologia Moderna. Thomson Pioneira. 
 
Seidler, R.D., Bernard, J.A, Burutolu TB, Fling BW, Gordon MT, Gwin JT, et al. (2010) Motor 
control and aging: links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects. 
Neuroscience and biobehavioral reviews, 34(5),721-33. 
 
Senol, V., Soyuer, F., & Argün, M. (2013). Quality of life of elderly nursing home residents 
and its correlates in Kayseri. A descriptive-analytical design: A cross-sectional study. Health , 
5(2), 212-221 . 
 
Sequeira, C. (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. Lisboa: Lidel. 
 
Sequeira, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto Editora.  
 
Sheppard, R. J. (2003). Envelhecimento, actividade física e saúde. São Paulo: Phorte  
 
Shineman, D. W., Salthouse, T. A., Launer, L. J., Hof, P. R., Bartzokis, G., Kleiman, R., et al. 
(2010). Therapeutics for cognitive aging. Annals of the New York Academy of Sciences .  
 
Shubert, T.E., Schrodt, L. A., Mercer, V.S., Busby-Whitehead, J., & Giuliani, C.A. (2006). Are 
scores on balance screening tests associated with mobility in older adults? Journal of 
Geriatric Physical Therapy. 29(1),35-9. 
 
Silva, B. T., Santos, S. S., Silva, M. R., & Sousa, L. D. (2009). Percepção das pessoas 
idosas sobre a institucionalização: Reflexão acerca do cuidado de enfermagem.  Revista da 
Rede de Enfermagem do Nordeste, 10 (4), 118-125. 
 



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

80 
 

Silva, A., Almeida, G. J. M., Cassilhas, R. C., Cohen, M., Peccin, M. S., Tufik, S., Mello, M. 
T. (2007). Equilíbrio, coordenação e agilidade de idosos submetidos à prática de exercícios 
físicos resistidos. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 14, (2).  
 
Silva, C.A.G., Martins, B.L., Porto, C.P., Scherer, R.M.P. & Areosa, S.V.C. (2011). 
Institucionalização: relações dos idosos com a família. IV Jornada de pesquisa em 
Psicologia: desafios atuais nas práticas da psicologia.   
 
Silva, E. C. (2011). A relação corpo-mente: a mente como ideia do corpo na ética de 
Benedictus de Spinoza. Revista Conatus- Filosofia de Spinoza , 5 (9). 
 
Silveira, S. C., Faro, A. C., & Oliveira, C. L. (2011). Atividade Física, manutenção da 
capacidade funcional e da autonomia em idosos: revisão de literatura e interfaces do 
cuidado. Estudos Interdisciplinares Envelhecimento , 16(1), 61-77.  
 
Soares, E. (2006). Memória e Envelhecimento: Aspectos neuropsicológicos e estratégias 
preventivas. Obtido em 10 de Novembro de 2013, de Portal dos Psicólogos. 
 
Soler Vila, A. (2005). Envejecimiento activo. Una intervención a través del cuerpo y del 
movimiento. Entre líneas: Revista especializada en psicomotricidad. 17, 5-12. 
 
Sousa, L., Figueiredo, D., & Cerqueira, M. (2004). Envelhecer em Família: os cuidados 
familiares na velhice. 1ª Edição, Porto: Ambar.  
 
Sousa, L. & Figueiredo, D. (2003). (In) dependência na população idosa: Um estudo 
exploratório na população portuguesa. Psychologica, 33, 109-122. 
 
Spirduso, W. (1995). Issues of Quantaty and Quality of live. In H. K. Publisher (Ed.), Physical 
Dimensions of Aging. Illinois.  
 
Spidurso, W. (2005). Dimensões físicas do envelhecimento. São Paulo: Edições Manole.  
 
Slepoj, V. (2000). As relações de família. Lisboa: Editorial Presença  
 
Sequeira, C. (2010). Cuidar de Idosos com Dependência Física e Mental. Lisboa: Lidel 
 
Sequeira, C. (2007). Cuidar de idosos dependentes. Coimbra: Quarteto Editora.  
 
Teixeira, I. N. (2008). O envelhecimento cortical e a reorganização neural após o acidente 
vascular encefálico (AVE): implicações para a reabilitação. Ciência & Saúde Coletiva, 
13(Sup 2), 2171-2178. 
 
Tinetti, M. E. (1986). Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly 
patients. The Journal of the American Geriatric Society, 34 (2), 119-126.  
 
Tuzzo, R., & Mila, R. (2008). La formación de psicomotricistas en el campo del 
envejecimiento y vejez. Interfases necesarias. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado , 62 (22), 221-231. 
 
Vale, R. G. (2007). Exercícios de flexibilidade para o idoso. Fisioterapia Geriátrica .  
 
Vance, D.E., Roberson, A.J., McGuinness, T.M., & Fazeli, P.L. (2010). How neuroplasticity 
and cognitive reserve protect cognitive functioning. Journal of Psychosocial Nursing & Mental 
Health Services.  



Capítulo 6 – Referências Bibliográficas  

 

81 
 

 
Vance, D. E., Kaur, J., Fazeli, P. L., Talley, M. H., Yuen, H. K., Kitchin, B., et al. (2012). 
Neuroplasticity and Successful Cognitive Aging: A Brief Overview for Nursing. Journal of 
Neuroscience Nursing . 
 
Vaz, E. (2008). A Velhice na Primeira Pessoa. Penafiel: Editora Novembro. 
 
Vaz Serra, A. (2006). O que significa envelhecer. In H. Firmino, A. Leuchner, & J. Barreto 
(Eds.), Psicogeriatria (21-33). Coimbra: Psiquiatria Clínica. 
 
Vasconcelos, M. M. (2003). A Psicomotricidade como promotora da qualidade de vida na 
terceira idade. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales , 12.  
 
Velasco (2006). Aprendendo a envelhecer À luz da psicomotricidade. São Paulo. Editora 
Phorte  
 
Vergara, I., Bilbao, A., Orive, M., Garcia-Gutierrez, S., Navarro, G., & Quintana, J. M. (2012). 
Validation of the Spanish version of the Lawton IADL Scale for its application in elderly 
people. Health and Quality of Life Outcomes , 10,130. 
 
Vila, A. S. (2006). La Psicomotricidad – Una propuesta eficaz para la dinamización corporal 
de las personas mayores. Lecciones de Gerontologia, 58. 
 
World Health Organisation (2010). Global recommendations on physical activity for health. 
WHO Geneva, Press. 
 
World Medical Association (2013). Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical 

Research Involving Human Beings. Retrieved on October 4, 2014, in 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

Yamada, Y. et al. (2012). Formal home help services and institutionalization. Archives of 
Gerontology and Geriatrics, 54, 52-56. 
 
Yamamoto, M., Izumi, K., & Aso, Y. (2012). Relationship between Cognition and Activities of 
Daily Living in Elderly Women with Mild Cognitive Impairment in Japan. International Journal 
of Clinical Medicine , 3, 251-253. 
 
Yang, Y., & George, L. (2005). Functional Disability: disability transitions and depressive 
symptoms in late life. Journal of Aging and Health, 17, 263-292. 
 
Ziegler, G., Dahnke, R., & Gaser, C. (2012). Models of the aging brain structure and 
individual decline. Frontiers in neuroinformatics, 6,3. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 – Anexos  

 

83 
 

 

VII. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7 – Anexos  

 

84 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  
(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

 

Designação do Estudo: 

 Vai fazer parte da amostra de um estudo no qual irá ser submetido a uma avaliação 
em 2 períodos distintos: momento inicial e após 4 meses. Essa avaliação consta do 
seguinte: 
 
- Avaliação do Equilíbrio: aplicação da Escala de Equilíbrio de Tinetti e da Escala de 
Equilíbrio de Berg.  
 
- Questionários aplicados: Questionário Sociodemográfico, Mini – Mental State Examination 
e o Índice de Barthel. 
 
- Possibilidade de registo audiovisual de algumas das sessões de avaliação psicomotora. 
 
Todo a informação obtida através das avaliações e de registo audiovisual, será apenas 
utilizada para efeitos de investigação à qual o voluntário se propõe. A identidade do 
voluntário será sempre protegida.  
 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo do voluntário) 

_______________________________________________________________, compreendi 

a explicação que me foi fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar, bem 

como do estudo em que serei incluído. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que 

julguei necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória.  

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objetivos, os 

métodos, os benefícios previstos e os riscos potenciais. Além disso, foi-me afirmado que 

tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha participação no estudo, sem qualquer 

prejuízo próprio. 

Por isso, consinto que me seja aplicado o protocolo proposto pelo investigador.  
 

Data:  ____ / _________________ / 2013 

Assinatura do voluntário:_________________________________________ 

O responsável: 

Nome:  

Assinatura: 
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Programa de Intervenção Psicomotora 

População: 56 Idosos (37 género feminino; 19 género masculino); Idade média: 84, 05 ± 7,02 

Período de Intervenção: 16 semanas (Março - Junho) 

Número de sessões: 47; Periodicidade: 3x p’ semana; Duração da sessão: 60min 

Áreas de 
Intervenção 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Estratégias 
Objetivos a longo 

prazo 

Tonicidade 

Otimizar os níveis de rigidez 
muscular de suporte e de ação de 
modo a preparar a musculatura 
para as variadas formas de 
atividade postural e práxica 
 

- Aumentar os níveis de mobilidade articular 
- Potenciar a flexibilidade e a extensibilidade 
- Fomentar a sensibilidade ao peso 
- Estimular a realização de movimentos 
coordenados e alternados 
- Promover um aumento da consciência corporal 
- Proporcionar um aumento dos níveis de relaxação 
- Coordenação 

Verbalização 
 

Demonstração 
 

Descoberta Guiada 
 

Reforço Positivo 
 

Análise e 
decomposição das 

tarefas 
 

Ajuda Física 
 

Redução de 
estímulos distráteis 

 

Promover melhorias 
ao nível da 

autonomia e 
independência 

funcional 

Equilíbrio 
Desenvolver ajustamentos 
posturais anti gravíticos, o 
controlo postural e o equilíbrio 

- Promover o equilíbrio dinâmico 
- Aumentar o auto controlo postural e o equilíbrio 
estático 
- Desenvolver a segurança gravitacional 
- Melhorar o nível de marcha 

Estruturação 
Espácio temporal 

Desenvolver a orientação e 
organização espacial e temporal 
 
 

- Melhorar a orientação temporal ao nível das datas 
- Promover a capacidade de orientação ao nível 
das horas e conhecimento de sequências de 
eventos 
- Aumentar os níveis de perceção 
- Estimular a capacidade de localização geográfica 
e de orientação nos deslocamentos 

Cognição 

 
Desenvolver as funções 
cognitivas ao nível da atenção, 
memória e cálculo 

- Estimular a memória de curto e de longo prazo 
- Potenciar o raciocínio (rapidez e capacidade de 
associação) 
- Aumentar os níveis de atenção e concentração 
- Promover a capacidade de expressão; 

 


