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Resumo 

 

O aumento da esperança média de vida é uma das maiores conquistas da atualidade, 

todavia as demências e a depressão emergem como algumas das maiores ameaças de saúde 

mental e pública. O crescente número de idosos torna premente a abordagem destes 

problemas e a necessidade de ação, assumindo as intervenções não farmacológicas um tema 

de grande interesse e debate para a comunidade em geral. Face ao exposto, o objetivo do 

presente estudo foi verificar o impacto de dois programas: intervenção psicomotora e treino 

cognitivo, na função cognitiva e depressão em idosos institucionalizados. 

Esta investigação está organizada em 2 estudos. O primeiro estudo teve como objetivo 

verificar o efeito e interação entre a idade, escolaridade, tempo de institucionalização e 

exercício físico na função cognitiva e depressão em Idosos. Contemplou uma amostra de 39 

idosos institucionalizados (33 mulheres e 6 homens), com idades compreendidas entre os 64-

96 anos (82,13±6,66), do distrito de Vila Real. Os instrumentos de avaliação utilizados foram: 

Mini Mental State Examination (MMSE), Escala de Depressão Geriátrica (GDS-27), Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) e um questionário sociodemográfico. Para verificar 

o efeito e a interação entre variáveis, foi aplicado o modelo geral linear (GLM) introduzindo 

como covariável o tempo de institucionalização, e como variáveis fator a idade (< 85 anos; ≥ 

85 anos), a escolaridade (analfabetos; 1º ciclo) e a prática de exercício. Os resultados 

demonstraram um efeito significativo do tempo de institucionalização (p=0,003) na 

depressão; e da escolaridade na função cognitiva (p=0,030). Os resultados da interação 

escolaridade x idade foram significativos na função cognitiva (p=0,010) e na capacidade 

intelectual (p=0,032). Os indivíduos mais velhos e com nível de escolaridade superior 

apresentaram resultados mais elevados na função cognitiva e na capacidade intelectual. 

Podemos concluir que em idosos mais velhos, a escolaridade é a variável mais determinante 

da função cognitiva, enquanto que a depressão depende do tempo de institucionalização. 

O segundo estudo teve como objetivo verificar o impacto de um programa de 

intervenção psicomotora e de um programa de treino cognitivo, na função cognitiva e 

depressão em idosos. A amostra foi dividida em dois grupos: intervenção psicomotora 

(música+movimento) (GM+M, n=20, 80,65±6,59 anos) e treino cognitivo (GTC, n=19, 

83,68±6,54 anos), sujeitos a um período de intervenção de 4 meses, com uma frequência 



 

 

vii 

 

trissemanal, de 90 minutos cada sessão. Ambos os grupos foram submetidos a dois momentos 

de avaliação (pré e pós-teste), tendo sido utilizados o Mini Mental State Examination 

(MMSE), Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR), escala de Depressão Geriátrica 

(GDS-27), e um questionário sociodemográfico. Inicialmente os grupos foram comparados 

não se tendo registado diferenças significativas no pré-teste, e quando comparados os 

resultados do pré com o pós-teste em cada um dos grupos, registaram-se melhorias 

estatisticamente significativas no GM+M na função cognitiva (p=0,000) e na depressão 

(p=0,000); no GTC na função cognitiva (p=0,001), e na capacidade intelectual (p=0,007).  

Como conclusões do nosso estudo, pensamos poder inferir que a aplicação de ambos os 

programas de intervenção foi benéfica. Todavia, os nossos resultados evidenciam o papel da 

música e do movimento, como uma abordagem inovadora e com potencial nesta área 

emergente da saúde mental, atuando simultaneamente como treino cognitivo e como 

antidepressivo, fomentando uma aprendizagem mais ativa, comparativamente ao grupo de 

treino cognitivo. 

 

Palavras-Chave: Idosos; função cognitiva; depressão; corpo/movimento; música. 
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Abstract 

 

The increase in the average life expectancy is one of today’s major accomplishments. 

However, dementia and depression emerge as some of the greatest mental and public health 

threats. The growing number of elderly people hastens the need to approach these problems 

and act, thus assuming the non-pharmacological interventions a subject of great interest and 

debate for the communities in general. In the light of the above, the goal of this study was to 

ascertain the impact of two programmes: a psychomotor intervention and cognitive training, 

both regarding the cognitive function and depression in institutionalized senior citizens. 

This research is organized in two studies. The first one aims at verifying the effect and 

interaction between age, schooling, institutionalisation and physical exercise in the cognitive 

function and depression in the elderly. The study comprised 39 institutionalized senior 

citizens of the district of Vila Real (33 females and 6 males) aged between 64 and 96 

(82,13±6,66). We used as evaluation tools: Mini Mental State Examination (MMSE), 

Geriatric Depression Scale (GDS-27), Raven’s Coloured Progressive Matrices (MPCR) and a 

socio-demographic questionnaire. In order to understand the effect and interaction between 

variables we used the General Linear Model (GLM), introducing the time of 

institutionalization as a co-variable, and age (< 85 years; ≥ 85 years), schooling (illiterate; 1st 

cycle of basic education) and physical exercise as variables. The results revealed a statistically 

significant difference regarding the time of institutionalization when dealing with depression 

(p=0,003); and regarding schooling in the cognitive function (p=0,030). Also, results 

concerning schooling versus age were significantly different in the cognitive function 

(p=0,010) and intellectual ability (p=0,032). Older individuals with higher levels of education 

presented superior results regarding the cognitive function and intellectual ability. We can 

thus infer that when it comes to older seniors schooling is the most decisive variable of the 

cognitive function, while depression depends on the time of institutionalization. 

On the other hand, the second study’s purpose was to verify the impact of a 

psychomotor intervention programme and a cognitive training programme, regarding the 

cognitive function and depression in elderly people. The sample of the experiment was 

divided into two groups: psychomotor intervention (music+movement) (GM+M, n=20, 

80,65±6,59 years) and cognitive training (GTC, n=19, 83,68±6,54 years), subjected to an 
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intervention period of four months, three times a week with a 90 minutes session. Both groups 

were submitted to two distinct evaluation moments (pre and post-test), having been used the 

Mini Mental State Examination (MMSE), Raven’s Coloured Progressive Matrices (MPCR), 

Geriatric Depression Scale (GDS-27) and a socio-demographic questionnaire. The groups 

were initially compared and didn’t reveal significant differences in the pre-test. However, 

when the results of the pre and post-test were compared in each group, there were statistically 

significant improvements concerning the GM+M in the cognitive function (p=0,000) and 

depression (p=0,000); GTC in the cognitive function (p=0,001), and in intellectual ability 

(p=0,007). 

Based on our study’s findings, we believe that the application of both programmes was 

beneficial to our audience. However, our results emphasise the role of music and movement 

as an innovative approach and with potential in the emergent field of mental health, acting 

simultaneously as cognitive training and anti-depressive, and promoting a more active 

learning process when compared to the cognitive training group. 

 

Keywords: Elderly; cognitive function; depression; body/movement; music. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da longevidade e do envelhecimento populacional constitui um enorme 

desafio a que é necessário dar resposta. Este panorama tem despertado atenção dos cidadãos 

colocando novos desafios e oportunidades nas mais diversificadas esferas sociais (Paúl & 

Ribeiro, 2012). 

Desde a última metade do século XX, assiste-se a um contínuo processo de transição 

demográfica da população mundial (INE, 2005). A proporção de pessoas com 60 ou mais 

anos está a crescer exponencialmente (WHO, 2013), nomeadamente nos países mais 

desenvolvidos, observando-se a sua generalização, embora com diferentes ritmos, nos em vias 

de desenvolvimento (Ferri, 2012; INE, 2005; Tabata, 2005). Portugal não é exceção, e 

segundo os Censos de 2011, assiste-se à tendência crescente da população idosa suplantando 

os jovens (19,03% e 14,89% respetivamente) (INE, 2012). 

“Para além do nascimento e da morte, uma das certezas da vida é que todas as pessoas 

envelhecem” (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004, p.82). Envelhecer é uma experiência 

heterogénea (Batistoni & Namba, 2010), um processo complexo e universal, uma realidade 

que é comum a todos os seres vivos, e embora distinto de pessoa para pessoa, é inevitável e 

observável em todos. Revela-se a todos os domínios da vida e a sua compreensão passa pelo 

processo de mudança progressivo na estrutura biopsicossocial (Mota et al., 2004; MS, 2004; 

Paúl, Ribeiro, & Santos, 2010). Apesar desta grande conquista da humanidade, com a idade 

há um declínio natural (Seeley, Stephens, & Tate, 2003), um consequente aumento da 

suscetibilidade e incidência de doenças (Lunenfeld & Stratton, 2013; Mota et al., 2004; Paúl 

& Ribeiro, 2012). 

A manutenção da função cognitiva é tida como um dos fatores associados à saúde e à 

qualidade de vida na velhice (Hertzog, Kramer, Wilson, & Lindenberger, 2009). Envolve 

todos os aspetos de “processamento de informação, perceção, aprendizagem, memória, 

atenção, vigilância, raciocínio e solução de problemas” (Chodzko-Zajko & Moore, 1994, 

p.195). É ainda de ressalvar que o funcionamento psicomotor (tempo de reação, tempo de 

movimento, velocidade de desempenho) tem vindo a ser incutido nesta conceção (Chodzko-

Zajko & Moore, 1994). Com o aumento da idade, o comprometimento cognitivo apresenta 
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uma alta prevalência (Paúl et al., 2010), todavia, os seus efeitos variam de formas leves de 

esquecimento à demência grave e debilitante (Robertson, Savva, & Kenny, 2013). 

As demências e a depressão emergem como algumas das maiores ameaças de saúde 

mental e pública (Paúl & Ribeiro, 2012; Pláteník et al., 2014; Pocinho, 2007; Williams & 

Kemper, 2010), apresentando um impacto profundo na qualidade de vida dos idosos 

(Colasanti, Marianetti, Micacchi, Amabile, & Mina, 2010; Williams & Kemper, 2010). 

No panorama global estima-se a existência de 35,6 milhões de pessoas com demência, 

implicando o surgimento de 1 novo caso a cada 4 segundos (WHO, 2012), alcançando deste 

modo proporções epidémicas. Os últimos dados referenciados pela Associação Alzheimer 

Portugal, apontavam a existência de 153 000 pessoas com demência no continente português, 

sendo que 90 000 eram detentoras da doença de Alzheimer (Alzheimer Portugal, 2009).  

O comprometimento cognitivo e as demências são tidos como a principal causa de 

incapacidade funcional em idosos (Agüero-Torres et al., 1998), e apresentam-se como 

preditores significativos conducentes ao processo de institucionalização (Agüero-Torres, von 

Strauss, Viitanen, Winblad, & Fratiglioni, 2001), face à necessidade crescente de cuidados e 

assistência. A institucionalização é francamente complexa e causadora de grandes mudanças 

na vida do indivíduo. A depressão é prevalente e enfatizada comparativamente aos residentes 

na comunidade (Runcan, 2012), sendo de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2012), caracterizada pela existência de “tristeza, perda de interesse ou prazer, 

sentimentos de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono ou do apetite, sensação de 

cansaço e falta de concentração”. Além desta, o isolamento social, a solidão, o 

distanciamento entre gerações, entre outras (Carmen, 2013), tornam deveras assustadora a 

condição do reformado. Afeta maioritariamente indivíduos com doenças crónicas, agravando 

muitas delas, acarretando grande sofrimento, problemas familiares, podendo mesmo conduzir 

ao aumento da mortalidade (Alexopoulos, 2005). 

A busca de uma longevidade com qualidade (Ribeiro & Paúl, 2011) é nos dias de hoje 

tema central, sendo tida como preocupação crescente “dar vida aos anos e não apenas anos à 

vida” (Mazo, 2006). A promoção de um envelhecimento ativo é em pleno séc. XXI alvo de 

debate e uma estratégia prioritária, onde à medida que a idade avança os indivíduos têm um 

papel capital na promoção da sua própria saúde, em detrimento de meros recetores passivos 

(Ribeiro & Paúl, 2011). 

É de salientar que muitas das patologias associadas ao envelhecimento se devem à 

inatividade (Ribeiro & Paúl, 2011). Por outro lado, adultos ativos vivem mais anos e 
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encontram-se menos propensos a sofrer de determinadas doenças, como por exemplo 

hipertensão, doença coronária, diabetes, osteoporose, cancro, depressão, entre outros (Phipps, 

Sands, & Marek, 2003). É cada vez mais evidente na literatura, que os indivíduos ativos 

fisicamente apresentam uma funcionalidade cognitiva superior, comparativamente aos mais 

sedentários (Dik, Deeg, Visser, & Jonker, 2003). Além disso, a atividade física encontra-se 

associada a uma melhor circulação cerebral, estimulação neurotrófica e eficiência neural 

(Chodzko-Zajko, 2006). 

À semelhança do nosso corpo, o cérebro também necessita de ser exercitado, fazendo 

jus à célebre frase: “use-o ou perca-o” (Katz & Rubim, 1999), fomentando a real necessidade 

que a mente apresenta de ser exercitada para continuar a funcionar da forma mais adequada 

possível (Ribeiro & Paúl, 2011). De salientar, que um cérebro ativo é conotado como um 

cérebro saudável, tal como preconizam Katz e Rubim (1999), encontrando-se na inatividade a 

responsabilidade de uma reduzida elasticidade cerebral.  

De acordo com Damásio (1995, 2010), o cérebro e o corpo estão intimamente 

interligados, sendo que a saúde física tem uma forte influência na saúde mental, e vice-versa 

(Ribeiro & Paúl, 2011). 

O declínio cognitivo proveniente dos efeitos da passagem do tempo, pode ser 

prevenido, ou até mesmo retardado, mediante o uso e treino adequados das várias funções 

cognitivas. Com base nestas considerações, uma intervenção adequada e atempada, é crucial, 

mediante atividades físicas e cognitivas estimulantes (Daffner, 2010). 

Várias abordagens não farmacológicas estão em voga. Um volume crescente de 

literatura, incluindo meta-análises, vem reconhecendo os benefícios de programas de 

intervenção quer de atividade física (Ahlskog, Geda, Graff-Radford, & Petersen, 2011; 

Erickson & Kramer, 2010; Gligoroska & Manchevska, 2012; Hallal et al., 2012; Kramer & 

Erickson, 2007; Lautenschlager, Cox, & Cyarto, 2012; Middleton, Barnes, Lui, & Yaffe, 

2010; Pitkälä, Savikko, Poysti, Strandberg, & Laakkonen, 2013), quer cognitivos (Apóstolo, 

Cardoso, Marta, & Amaral, 2011; Kelly et al., 2014; Sitzer, Twamley, & Jeste, 2006), 

realçando que ambas as abordagens são importantes para a manutenção da integridade do 

desempenho cognitivo dos idosos, assim como na redução do risco de declínio cognitivo e 

demência (Jak, 2012). 

Existem indícios de que em particular, a música, pode tornar-se um alicerce poderoso, 

atenuando alguns efeitos do envelhecimento no cérebro (Wan & Schlaug, 2010), sendo um 

dos desafios cognitivos mais complexos e exigentes enfrentados pela mente humana (Zatorre, 
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Chen, & Penhune, 2007), assumindo ao longo da última década um papel singular 

relativamente à exploração da natureza e extensão da plasticidade cerebral (Herholz & 

Zatorre, 2012; Peretz & Zatorre, 2005). 

A sua omnipresença é inquestionável, sendo solidária à história da humanidade 

(Catucci, 2001). Atualmente, tem sido utilizada como ferramenta terapêutica (Cervellin & 

Lippi, 2011), e embora a base científica subjacente ainda possa ser pouco compreendida, 

encontra-se associada à promoção da saúde física, psicológica e ao bem-estar (Batt-Rawden, 

2010).  

A música “não é só para os ouvidos”, vai muito mais além, englobando uma 

multiplicidade de conceitos (Peretz & Zatorre, 2003).  

Sabe-se hoje, que esta assume um papel importante na redução efetiva da depressão e 

no atraso da deterioração cognitiva em pacientes idosos (Chu et al., 2014). Além disso, é não-

invasiva e não farmacológica (Raglio et al., 2012), com efeitos colaterais mínimos, 

relativamente barata, e completamente "natural" (Chanda & Levitin, 2013). Promove o 

envolvimento da componente motora, multissensorial, memória, atenção e emoção, como 

parte integrante deste mesmo universo (Kraus, Zatorre, & Strait, 2014), sendo uma ótima 

terapêutica holística (Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013).  

Damásio, numa visão metafórica, assemelha a nossa mente consciente/cérebro, a uma 

orquestra fundada por distintos naipes musicais, cuja consciência não é resultante de uma só 

área, mas da articulação fluída entre esses vários locais cerebrais (Damásio, 2010), 

funcionando como um todo para a realização de um “concerto”.  

A música recruta praticamente todas as funções cognitivas (Zatorre, 2005). De acordo 

com diversos especialistas da área (Levitin, 2006; Zatorre & Halpern, 2005), o ato de 

processamento musical é distribuído por todo o cérebro, como por exemplo, pelo córtex 

auditivo, córtex motor, córtex pré-frontal, córtex somatossensorial, córtex visual, corpo 

caloso, amígdala, núcleo accumbens, hipocampo e cerebelo. 

Encontra-se associada à redução de ansiedade (Loomba, Arora, Shah, Chandrasekar, & 

Molnar, 2012; Stuhlmiller, Lamba, Rooney, Chait, & Dolan, 2009), possibilitando a evocação 

de emoções excecionalmente fortes, tendo influência sobre a regulação do humor psicológico 

(Chanda & Levitin, 2013; Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher, & Zatorre, 2011), aliviando 

ainda os sintomas depressivos (Chan, Chan, & Mok, 2010; Chu et al., 2014). Várias 

investigações concluíram que o intenso prazer advindo do estímulo musical abstrato, é 

mediado pela atividade dopaminérgica, ativando circuitos associados ao prazer e recompensa 
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(Blood & Zatorre, 2001; Herholz & Zatorre, 2012; Koelsch, 2010; Salimpoor, Benovoy, 

Larcher, Dagher, & Zatorre, 2011), especificamente o núcleo accumbens (Zatorre & 

Salimpoor, 2013), que faz parte do sistema límbico. 

É consensual na literatura, que a música e o movimento apresentam uma estreita relação 

(Styns, van Noorden, Moelants, & Leman, 2007). As interações auditivo-motoras, 

especificamente a perceção do ritmo musical, têm estado implicados no desenvolvimento de 

terapias associadas ao movimento (Nombela, Hughes, Owen, & Grahn, 2013). O ritmo é visto 

como um potencial percursor nesta área em expansão (Nombela et al., 2013), exercendo 

influência no comportamento motor (Chen, Zatorre, & Penhune, 2006). 

O corpo é um instrumento fundamental no processo de aprendizagem (Fonseca, 2005). 

A utilização do corpo/movimento está incontestavelmente presente nas nossas ações, nas 

nossas vidas, sendo o meio pelo qual edificamos o nosso mundo! O meio circundante exerce 

um papel condicionante e basilar nas nossas experiências, todavia, “o mundo exterior apenas 

pode penetrar no cérebro através do próprio corpo“ (Damásio, 2010, p. 122).  

O processo de institucionalização é conotado pela maioria dos idosos como um 

"depósito de velhos" (Pavan, Meneghel, & Junges, 2008), onde estes utilizam cada vez menos 

as suas potencialidades corporais, sendo a maior parte do tempo consumido na cama (Volkers 

& Scherder, 2011), ou a assistir televisão (Pavan et al., 2008), num ambiente pobre (Oliveira 

et al., 2014), e de hábitos sedentários (Fiske, Wetherell, & Gatz, 2009; Oliveira et al., 2014; 

Rolland, Kan, & Vellas, 2008; Volkers & Scherder, 2011), comportando em si um rol de 

consequências. 

A sociedade, nomeadamente os lares de idosos, ainda não têm consciência da relevância 

de um estilo de vida ativo, nem das intervenções que visem realçar a melhoria do 

funcionamento cognitivo e do bem-estar psicológico no idoso. Desta forma, através de uma 

intervenção psicomotora pretendemos atender de modo satisfatório às suas necessidades, 

visando garantir a sua qualidade de vida, tendo sempre por base a autonomia e independência 

(Ferreira, 2000), orientando deste modo a ação para as pessoas que através do movimento, do 

investimento corporal e da experimentação veem a sua condição melhorada (Fonseca & 

Martins, 2001).  

Temos consciência, que qualquer intervenção que vise a promoção de um 

envelhecimento ativo deverá incorporar atividades físicas, cognitivas e sociais, no quotidiano 

do idoso (Miller, Taler, Davidson, & Messier, 2012). A música poderá ser uma das atividades 
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a incluir, contribuindo para a criação de um ambiente enriquecido, e um melhor entendimento 

do ser humano, mantendo-nos ágeis e sobretudo saudáveis (Katz & Rubim, 1999).  

Com base nestes propósitos, o presente trabalho teve como objetivo central verificar o 

efeito de dois programas: intervenção psicomotora e treino cognitivo, na função cognitiva e 

depressão em idosos. 
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2. ESTUDO 1  

 

2.1 Interação entre a idade, escolaridade, tempo de institucionalização e 

exercício físico na função cognitiva e depressão em idosos 

 

2.1.1 Resumo 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito e interação entre a idade, escolaridade, 

tempo de institucionalização e exercício físico na função cognitiva e depressão em Idosos.  

Foi utilizada uma amostra constituída por 39 idosos institucionalizados (33 mulheres e 6 

homens), com idades compreendidas entre os 64-96 anos (82,13±6,66), do distrito de Vila 

Real. Os instrumentos de avaliação utilizados foram: Mini Mental State Examination 

(MMSE), Escala de Depressão Geriátrica (GDS-27), Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven (MPCR) e um questionário sociodemográfico. Para verificar o efeito e a interação 

entre variáveis, foi aplicado o modelo geral linear (GLM) introduzindo como covariável o 

tempo de institucionalização, e como variáveis fator a idade (< 85 anos; ≥ 85 anos), a 

escolaridade (analfabetos; 1º ciclo) e a prática de exercício.  

Os resultados demonstraram um efeito significativo do tempo de institucionalização 

(p=0,003) na depressão; e da escolaridade na função cognitiva (p=0,030). Os resultados da 

interação escolaridade x idade foram significativos na função cognitiva (p=0,010) e na 

capacidade intelectual (p=0,032). 

Os indivíduos mais velhos e com nível de escolaridade superior apresentaram resultados 

mais elevados na função cognitiva e na capacidade intelectual. Podemos concluir que em 

idosos mais velhos, a escolaridade é a variável mais determinante da função cognitiva, 

enquanto que a depressão depende do tempo de institucionalização.  

 

Palavras-chave: Idosos; Função Cognitiva; Depressão; Escolaridade; 

Institucionalização; Exercício Físico. 
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2.1.2 INTRODUÇÃO 

Na área da saúde mental, as doenças neuropsiquiátricas, como as demências e a 

depressão assumem um papel de grande destaque, com o avançar da idade (Pláteník et al., 

2014; Pocinho, 2007; Williams & Kemper, 2010), ameaçando a independência e a qualidade 

de vida dos idosos (Colasanti, Marianetti, Micacchi, Amabile, & Mina, 2010; Williams & 

Kemper, 2010). 

As mudanças ocorridas na função cognitiva (processamento de informação, perceção, 

aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio e solução de problemas) (Chodzko-

Zajko & Moore, 1994), na terceira idade, conduzem a um comprometimento cognitivo (Paúl, 

Ribeiro, & Santos, 2010), como consequência das alterações quer a nível estrutural quer 

funcional do cérebro, em particular da memória (Vidal, Martinez, Pereira, & Martínez-Patiño, 

2011). Estudos realizados neste âmbito comprovaram que o hipocampo, o cerebelo e o córtex 

pré-frontal são as zonas cerebrais que apresentam um maior decréscimo (Raz et al., 2005). 

Com o decorrer da idade, não se registam apenas alterações a nível cognitivo, mas 

também, transformações no funcionamento psicomotor, com implicações no tempo de reação, 

tempo de movimento e velocidade de desempenho (Chodzko-Zajko & Moore, 1994). 

Apesar da grande heterogeneidade deste fenómeno entre os idosos, a reserva cognitiva é 

um dos fatores que contribui para acentuar as diferenças individuais, apresentando uma 

proteção parcial contra os efeitos do envelhecimento (Bastin et al., 2012). Neste contexto, é 

consensual na literatura, o papel fulcral da educação (Kramer, Bherer, Colcombe, Dong, & 

Greenough, 2004; Sattler, Toro, Schönknecht, & Schröder, 2012), e sua influência no 

funcionamento cognitivo (O’Bryant et al., 2007).  

O quadro de depressão é de igual modo um problema grave de saúde mental e pública 

(Dillon et al., 2011; Luppa et al., 2012; Pocinho, Farate, Dias, Lee, & Yesavage, 2009), tendo 

sido associado com o comprometimento cognitivo e funcional (Dillon et al., 2011; 

Reppermund et al., 2011), destacando-se principalmente os domínios da velocidade de 

processamento de informação, memória episódica e funções executivas (Story, Potter, Attix, 

Welsh-Bohmer, & Steffens, 2008). Os baixos níveis de alfabetização (Teixeira, Vasconcelos-

Raposo, Fernandes, & Brustad, 2013), a progressiva perda do papel do idoso na sociedade, o 

luto, o sentimento de isolamento social, assim como a institucionalização são considerados 

como fatores adjuvantes ao desenvolvimento de sintomatologia depressiva (Carmen, 2013; 

Fox, 1999; Huang, Dong, Lu, Yue, & Liu, 2010; Runcan, 2012; Stroth et al., 2010), 
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especialmente em idades mais avançadas (Gustafson et al., 2013; Stek, Gussekloo, Beekman, 

van Tilburg, & Westendorp, 2004). 

Os efeitos positivos do exercício físico têm sido amplamente documentados, tornando-

se uma “necessidade absoluta” (Antunes et al., 2006), e uma estratégia eficaz para a 

promoção da saúde em geral (Cassilhas et al., 2012; Heyn, Abreu, & Ottenbacher, 2004; 

Hötting & Röder, 2013; Intlekofer & Cotman, 2013; Lautenschlager, Cox, & Cyarto, 2012; 

Vidoni et al., 2012). A prática de atividade física regular tem sido associada a uma série de 

efeitos benéficos na saúde física e mental (Phipps, Sands, & Marek, 2003; Stroth et al., 2010; 

WHO, 2010), e a inatividade física considerada como o quarto fator de risco para a 

mortalidade global (WHO, 2010). Atua como um fator neuroprotetor, proporcionando 

melhorias significativas na função cognitiva global em indivíduos que apresentam declínios 

cognitivos leves ou demência (Heyn et al., 2004). Várias investigações salientam a sua ação 

benéfica sobre a cognição (Colcombe & Kramer, 2003; Hötting & Röder, 2013; WHO, 2010), 

sendo de destacar, em particular, o contributo do exercício aeróbio, o qual produz benefícios 

ao nível do funcionamento cognitivo, especialmente na função executiva em pessoas idosas 

(Colcombe & Kramer, 2003), assim como, na modulação da depressão (Deslandes, 2013; 

Underwood et al., 2013). A literatura indica claramente, que a prática de exercício é vista 

como um “remédio natural” e uma ferramenta eficaz para a saúde (Hallal et al., 2012; Lima 

et al., 2011). 

Neste contexto, e de acordo com os resultados dos estudos realizados, temos como 

objetivo verificar o efeito e interação entre a idade, escolaridade, institucionalização e 

exercício físico na função cognitiva e depressão em idosos. 

 

2.1.3 METODOLOGIA 

2.1.3.1 Amostra 

Foi utilizada uma amostra de conveniência constituída por 39 idosos institucionalizados 

(33 mulheres e 6 homens), com idades compreendidas entre os 64-96 anos (82,13±6,66), do 

distrito de Vila Real. Relativamente ao estado civil, verificou-se que 66,7% eram viúvos, 

20,5% eram solteiros e os restantes 12,8% casados. Quanto ao nível de escolaridade, 48,7% 

dos participantes eram analfabetos e 51,3% detentor do ensino primário. O tempo de 

institucionalização variou entre 1 e 108 meses (32,21 ± 32,48).  
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No que diz respeito à prática de exercício, apenas 51,3% eram praticantes regulares com 

uma frequência bissemanal, 120 min/semana. Foi definido como critério de inclusão na 

amostra ter idade igual ou superior a 60 anos, e como de exclusão apresentarem qualquer tipo 

de défice que impossibilitasse responder aos questionários. Todos os indivíduos deram 

consentimento informado por escrito, de modo a participarem no estudo. 

 

2.1.3.2 Instrumentos e Procedimentos 

Função cognitiva. A avaliação da função cognitiva foi realizada através do teste Mini 

Mental State Examination (MMSE), desenvolvido por Folstein et al., (1975), e adaptado à 

população portuguesa por Guerreiro et al., (1994). É um instrumento conhecido e amplamente 

utilizado em rastreios de deterioração cognitiva e de quadros demenciais, sendo a sua 

aplicação bastante rápida (sensivelmente 15 min) e fácil (Folstein, Folstein, & McHugh, 

1975). O MMSE abrange a avaliação de diferentes domínios cognitivos, nomeadamente: a 

orientação, atenção, memória, linguagem e a habilidade visuoconstrutiva (Bernard & 

Goldman, 2010). A sua pontuação máxima é de 30 pontos, sendo que valores mais elevados 

indicam um melhor desempenho cognitivo. Foram estabelecidos os seguintes valores de corte, 

tendo por base que existe défice cognitivo em: Analfabetos ≤15; 1 a 11 anos de escolaridade 

≤22; Escolaridade superior a 11 anos ≤27) (Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro, & Martins, 

2009). O teste foi aplicado individualmente a cada idoso pelo investigador responsável de 

caso. O coeficiente de consistência interna foi calculado utilizando o valor do Alpha de 

Cronbach, tendo sido obtido o valor de 0,873, o que revela uma elevada consistência interna 

(Tabachnick & Fidell, 1996).  

Depressão. A Escala de Depressão Geriátrica (GDS-27) foi desenvolvida por Yesavage 

et al., em 1983, e validada para a população portuguesa por Pocinho e colaboradores (2009), 

sendo utilizada no rastreio da depressão e criada especificamente para a população idosa 

(Pocinho et al., 2009; Yesavage et al., 1983). A GDS-27 é composta por 27 itens de respostas 

dicotómicas (sim ou não) e avalia o modo como o idoso se tem sentido ultimamente, em 

especial ao longo da última semana. A identificação de 11 ou mais sintomas nesta versão é 

utilizada como ponto de corte entre ausência e presença de depressão (Pocinho et al., 2009). O 

instrumento foi aplicado individualmente. Foi calculada a consistência interna do teste através 

do Alpha de Cronbach, tendo sido obtido o valor de 0,857, o que revela uma elevada 

consistência interna (Tabachnick & Fidell, 1996).  
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Capacidade intelectual. As Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) foram 

desenvolvidas por John Raven em 1947 e avaliam a capacidade intelectual, na componente 

não-verbal (Angelini, Alves, Custodio, Duarte, & Duarte, 1999; Brites, 2009; Raven, 1956a, 

1956b, 2000; M. M. R. Simões, 2000). Foram validadas para português por Simões (2000, 

2012), sendo compostas por 36 itens, divididos em 3 séries de 12 problemas, dispostos 

segundo uma ordem de dificuldade crescente (A, Ab e B). O teste consiste na apresentação de 

uma imagem incompleta, à qual o indivíduo tem de escolher uma das seis alternativas 

possíveis de modo a completar o desenho, através da capacidade de raciocínio, por analogia. 

Cada item respondido corretamente é cotado com 1, e 0 pontos quando incorretamente, 

variando a cotação final entre 0-36, fornecendo três resultados: o bruto, o percentil e a 

classificação qualitativa (Raven, 1956a, 1956b). O teste foi aplicado individualmente a cada 

indivíduo, em forma de caderno, em contexto de mesa, encontrando-se cada idoso, em frente 

ao avaliador, tendo como limite de tempo 30 minutos. Foi calculada a consistência interna da 

escala através do Alpha de Cronbach, tendo sido obtido o valor de 0,531, o que revela uma 

consistência interna baixa (Tabachnick & Fidell, 1996).  

Questionário Sociodemográfico. Para avaliação das variáveis sociodemográficas 

(idade, género, estado civil, escolaridade, tempo de institucionalização, prática de exercício 

físico, frequência e tempo semanal, histórico clínico básico) foi aplicado um questionário, 

preenchido pelo investigador responsável, devido à elevada iliteracia por parte da amostra. 

 

2.1.3.3 Análise estatística 

Foi aplicado o modelo geral linear (GLM), de forma a verificar a interação entre 

variáveis, introduzindo como covariável o tempo de institucionalização, e como variáveis 

fator a idade (< 85 anos; ≥ 85 anos), a escolaridade (analfabetos; 1º ciclo) e exercício físico 

(praticantes e não praticantes). O nível de significância foi de 5% (p≤0,05). 

 

2.1.4 RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta a análise descritiva das variáveis dependentes deste estudo.  

Na amostra total (N=39), a maioria dos idosos apresentou défice cognitivo (82,1%). No 

respeitante à capacidade intelectual, apenas 5,1% apresentaram um desempenho cognitivo 
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“intelectualmente médio”, os restantes situaram-se entre “abaixo da média” (66,7%) e 

“intelectualmente deficiente” (28,2%). Os resultados da GDS indicaram evidências da 

presença de depressão em 69,2% dos idosos. 

 

Tabela 1 Análise Descritiva dos dados do MMSE, GDS e MPCR 

 Min. Máx. Média DP Freq. % 

Função Cognitiva (MMSE) 2 28 13,49 5,74   

 Défice cognitivo -- -- -- -- 32 82,1 

Sem défice cognitivo -- -- -- -- 7 17,9 

Depressão (GDS) 4 25 14,82 5,97   

Com depressão -- -- -- -- 27 69,2 

Ausência depressão -- -- -- -- 12 30,8 

Capacidade Intelectual (MPCR) 

Resultado bruto 
6 17 11,90 2,94 

  

Percentil 5 50 15,64 11,65 -- -- 

  Classificação       

 - Intelectualmente médio -- -- -- -- 2 5,1 

 - Abaixo da média -- -- -- -- 26 66,7 

 - Intelectualmente deficiente -- -- -- -- 11 28,2 

 

Tabela 2 Média e Desvio Padrão das variáveis significativas resultantes da análise descritiva 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 3 apresenta os efeitos principais e as interações obtidos pela GLM. Tal como 

se pode constatar, os resultados demonstraram um efeito significativo da escolaridade na 

função cognitiva (p=0,030); e do tempo de institucionalização (p=0,003) na depressão. 

Relativamente aos resultados da interação escolaridade x idade estes foram significativos na 

função cognitiva (p=0,010), e na capacidade intelectual (p=0,032).  

 

 

 MMSE MPCR GDS 

 M+DP M+DP M+DP 

Prática de Exercício     

   Sim (n= 20)      13,15±5,07 12,30±2,00 16,15±6,22 

   Não (n= 19) 13,84±6,48 11,47±3,70 13,42±5,51 

Idade    

    <85 anos  (n=27) 12,96±4,74 11,41±2,79 14,33±6,16 

    ≥ 85 anos (n=12) 14,67±7,63 13,00±3,07 15,92±5,60 

Nível Escolaridade    

   Analfabetos (n= 19) 11,79±4,70 11,63±2,93 15,63±5,50 

   1º Ciclo (n= 20) 15,10±6,27 12,15±3,00 14,05±6,43 
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Tabela 3 Efeitos principais e interações das variáveis independentes no MMSE, MPCR e GDS 

 Função 

Cognitiva 

Capacidade 

Intelectual 
Depressão 

Efeitos Principais    

-Idade 0,709 0,094 0,412 

-Escolaridade 0,030* 0,194 0,290 

-Tempo de institucionalização (meses) 0,652 0,572 0,003* 

-Exercício Físico 0,528 0,069 0,272 

Interações 2 níveis    

- Escolaridade × Idade 0,010* 0,032* 0,612 

- Escolaridade x Exercício 0,771 0,382 0,909 

- Idade x Exercício 0,949 0,671 0,729 

          p≤0,05* 

 

Verificou-se ainda que os indivíduos mais velhos (≥85 anos) e com nível de 

escolaridade superior (1º ciclo) revelaram desempenhos superiores na função cognitiva e na 

capacidade intelectual geral (ver tabela 2; figura 1 e 2). 

 

 

Figura 1 Interação da escolaridade 

x Idade no MMSE 

 

 

Figura 2 Interação da escolaridade 

x Idade nas MPCR 

 

2.1.5 DISCUSSÃO 

O presente estudo revelou que a maioria dos idosos institucionalizados apresentou 

comprometimento das habilidades cognitivas, assim como uma elevada incidência de 

sintomatologia depressiva, resultados merecedores de atenção face ao atual panorama de 

envelhecimento da população, em Portugal (INE, 2012). O nosso estudo evidenciou um efeito 

significativo do tempo de institucionalização na depressão, o que corrobora resultados de 

outras investigações as quais ressalvam que este é um problema comum que acomete 

indivíduos que vivem permanentemente numa unidade institucional (Pimentel, Afonso, & 
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Pereira, 2012; Pinto, Cravador, Ferreira, Marques, & Cunha-Oliveira, 2009; Runcan, 2012). 

Sabemos que idosos institucionalizados são mais suscetíveis a doenças psiquiátricas, e 

vulneráveis à depressão (Runcan, 2012), apresentando de igual modo um maior declínio 

cognitivo comparativamente aos que permanecem na comunidade (Akdag, Telci, & Cavlak, 

2013; Harmand et al., 2014). Estas condições são comuns e ocorrem frequentemente em 

conjunto (Korostiy & Dubenko, 2012), sendo notório o impacto negativo sobre a saúde (Ford, 

2014). Os nossos resultados, confirmam esta realidade, à semelhança de um estudo levado a 

cabo por Oliveira e colaboradores, e demonstram que a grande maioria das instituições 

apresenta um ambiente empobrecido (Oliveira et al., 2014), responsável pelo agravamento do 

declínio cognitivo e da depressão, devido ao número reduzido de atividades cognitivas, físicas 

e sociais, e ao predomínio de hábitos sedentários (Fiske, Wetherell, & Gatz, 2009; Rolland, 

Kan, & Vellas, 2008).  

Apesar da nossa amostra apresentar uma escolaridade baixa, da análise dos resultados 

obtidos podemos referir um efeito do nível de escolaridade na pontuação do MMSE, 

confirmando a tendência de estudos anteriores (Huang & Zhou, 2013; Meng & D’Arcy, 2012; 

Valenzuela & Sachdev, 2009). É de notar o seu papel como um dos agentes responsáveis no 

desempenho da função cognitiva, sendo esperado que, quanto mais elevado, melhor a 

pontuação em tal teste neuropsicológico (Yao, Zeng, & Sun, 2009). Nesta linha de ação e 

pensamento, alguns autores sublinham que é um fator a ter em conta pelas múltiplas 

experiências que proporciona, afirmando ainda que determinadas experiências de vida (i.e. 

educação, ocupação e lazer) se encontram associadas com um menor declínio cognitivo (taxas 

mais lentas de declínio da memória), e a uma redução do risco de demência (Deary et al., 

2009; Stern, 2009, 2012). Existem evidências robustas de que uma educação de alto nível no 

início de vida está relacionada com uma redução significativa na prevalência e incidência de 

demência (Meng & D’Arcy, 2012), sendo de salientar que a conclusão do 1º ciclo aumenta 

significativamente os valores de cognição (Huang & Zhou, 2013). 

Apesar da literatura referenciar um comprometimento cognitivo e demência com a 

idade (De Deyn et al., 2011; Paúl et al., 2010), tal facto não se verificou no nosso estudo 

quando se testou o efeito isolado de tal variável, sendo esta consistentemente referida como o 

mais importante fator de risco (Robertson, Savva, & Kenny, 2013). Nessa lógica, Paúl e 

colaboradores (2010) afirmaram ainda que com o avançar da idade é quase universal um certo 

grau de comprometimento cognitivo, sendo este notório, maioritariamente, em idosos-velhos. 
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A capacidade intelectual, designada também por inteligência geral ou fator g, apresenta 

menores desempenhos em idades avançadas (Van der Elst et al., 2013).  

Constatámos uma interação idade x escolaridade, retratando que os indivíduos mais 

velhos e com nível de escolaridade superior, apresentaram resultados mais elevados nas 

habilidades cognitivas, avaliadas pelos MMSE e MPCR, respetivamente. Tal ponto, poderá 

ser justificado devido ao impacto do papel da educação de acordo com a hipótese de reserva 

cognitiva. Baseado nesta conceção, uma variedade de autores tem suportado que a educação 

mostra efeitos protetores sobre a reserva cognitiva (Huang & Zhou, 2013; Meng & D’Arcy, 

2012; Milgram, Siwak-Tapp, Araujo, & Head, 2006; Ngandu et al., 2007; Pimenta, Bicalho, 

Romano-Silva, Moraes, & Rezende, 2013), sendo esta eficaz na vitalidade cognitiva na idade 

adulta tardia (Kramer et al., 2004). É assim expectável, que níveis educacionais mais elevados 

se reflitam numa maior eficiência e capacidade neural (Scarmeas, Albert, Manly, & Stern, 

2006; Tucker & Stern, 2011), sendo de salientar que indivíduos cognitivamente ativos, 

desenvolvem formas mais eficientes relativamente à execução de tarefas mentais (Fjell, 

McEvoy, Holland, Dale, & Walhovd, 2014).  

Embora não se verifique um efeito significativo do exercício físico na depressão e na 

função cognitiva, pesquisas recentes comprovam que a sua prática está claramente associada à 

preservação da cognição durante o processo de envelhecimento, assim como a um decréscimo 

dos sintomas depressivos (Miller, Taler, Davidson, & Messier, 2012; Teixeira et al., 2013). 

Os nossos resultados parecem entrar em discordância com a literatura existente, podendo 

ressalvar-se ainda que apesar da maioria destes idosos (51,3%) apresentarem uma prática 

bissemanal (120 min/semana), estes resultados não cumprem os requisitos das guidelines do 

American College of Sports Medicine e da American Heart Association, preconizando tais 

diretrizes um mínimo de 30 minutos de intensidade moderada de exercício aeróbio, 5 dias por 

semana (Nelson et al., 2007; WHO, 2010). Estes não cumprem as recomendações, sendo 

considerados segundo Ciucurel e Iconaru (2012), como a faixa etária com hábitos de vida 

mais sedentários comparativamente à restante população. 

Como síntese geral, estes resultados permitem-nos concluir que em idosos mais velhos, 

a escolaridade é a variável mais determinante da função cognitiva, enquanto que o efeito do 

tempo de institucionalização se faz sentir na depressão. Devido ao aumento da esperança 

média de vida e de forma a prevenir a demência, e os meios económicos e de saúde, será 

importante dotar os indivíduos com um nível de escolaridade superior. A institucionalização 
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não é certamente a melhor forma de incluir os idosos, na medida em que é um fator de 

aumento da depressão.  

Sugerimos ainda, perante a atual realidade, a realização de mais estudos no âmbito desta 

temática, dada a inconsistência de alguns dos resultados alcançados comparativamente às 

investigações existentes. É ainda de salientar que não podemos generalizar os nossos 

resultados dada a limitação da amostra, enfatizando ainda o reduzido número de sujeitos do 

género masculino. 

Perante os atuais resultados, consideramos de suma importância a urgência de novas 

pesquisas, devendo as mesmas concentrar esforços que sirvam de base ao desenvolvimento de 

futuros programas de intervenção que visem prevenir ou retardar o declínio cognitivo e os 

níveis de depressão. 
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3. ESTUDO 2  

 

3.1 Efeito de dois programas: intervenção psicomotora e treino cognitivo, na 

função cognitiva e depressão em idosos 

 

3.1.1 Resumo 

O presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos de dois programas de 

intervenção (música+movimento e treino cognitivo), na função cognitiva e depressão em 

idosos. Um total de 39 idosos (33 mulheres e 6 homens) institucionalizados do distrito de Vila 

Real, com idades compreendidas entre os 64-96 anos, foi dividido em dois grupos: grupo de 

intervenção psicomotora (música+movimento) (GM+M, n=20, 80,65±6,59 anos) e grupo de 

treino cognitivo (GTC, n=19, 83,68±6,54 anos), sujeitos a um período de intervenção de 4 

meses, com uma frequência trissemanal, de 90 minutos cada sessão. Ambos os grupos foram 

submetidos a um pré-teste e um pós-teste, tendo sido utilizados o Mini Mental State 

Examination (MMSE), Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR), escala de 

Depressão Geriátrica (GDS-27), e um questionário sociodemográfico. Inicialmente os grupos 

foram comparados não se tendo registado diferenças significativas no pré-teste, e quando 

comparados os resultados do pré com o pós-teste em cada um dos grupos, registaram-se 

melhorias estatisticamente significativas no GM+M na função cognitiva (p=0,000) e na 

depressão (p=0,000); no GTC na função cognitiva (p=0,001), e na capacidade intelectual 

(p=0,007). Concluindo, os resultados demonstram que ambas as intervenções foram 

benéficas, evidenciando o papel da música e do movimento, como uma abordagem inovadora 

e com potencial nesta área emergente da saúde mental, atuando simultaneamente como treino 

cognitivo e como antidepressivo, fomentando uma aprendizagem mais ativa, 

comparativamente ao GTC. 

 

Palavras-chave: Idosos; Função Cognitiva; Depressão; Corpo/Movimento; Música. 
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3.1.2 INTRODUÇÃO 

A população mundial está a envelhecer e os dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE, 2012) confirmam que Portugal acompanha a mesma tendência. Apesar do aumento da 

esperança média de vida, a perspetiva não é encorajadora, porque ao aumento da idade está 

associada uma maior fragilidade e consequentemente mais doenças, tais como as demências e 

a depressão (Sequeira, 2010; Wang, Xu, & Pei, 2012; WHO, 2012).  

Neste sentido, a busca por uma longevidade com qualidade (Ribeiro & Paúl, 2011), 

vivendo mais e melhor, através de um envelhecimento ativo, é o lema dos dias de hoje. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, um estilo de vida ativo é um dos principais 

caminhos e áreas de foco para a prevenção de doenças, manutenção das funções cognitivas e 

integração na sociedade (WHO, 2004), representando a inatividade, o quarto fator de risco 

para a mortalidade global (WHO, 2010). 

De acordo com as recomendações do American College of Sports Medicine e a 

American Heart Association, a atividade física (AF) é considerada como uma das estratégias 

mais promissoras na melhoria da saúde, tal como é sustentado por um corpo crescente da 

literatura (Ahlskog, Geda, Graff-Radford, & Petersen, 2011; Erickson & Kramer, 2010; 

Gligoroska & Manchevska, 2012; Hallal et al., 2012; Kramer & Erickson, 2007; 

Lautenschlager, Cox, & Cyarto, 2012; Middleton, Barnes, Lui, & Yaffe, 2010; Pitkälä, 

Savikko, Poysti, Strandberg, & Laakkonen, 2013), aconselhando a atividade aeróbia de 

intensidade moderada (Nelson et al., 2007) incluindo a terceira idade. À luz das evidências, a 

AF não só aumenta a força, aptidão física e funcional, como também tem implicações ao nível 

das funções cognitivas (Colcombe & Kramer, 2003), apresentando um efeito protetor 

relativamente a estas novas epidemias do séc. XXI, atenuando o declínio cognitivo, risco de 

demência, e os níveis de depressão (Lautenschlager, Almeida, Flicker, & Janca, 2004; WHO, 

2012). Pesquisas recentes demostram que a sua prática regular se encontra associada a um 

aumento da oxigenação do cérebro o que pode melhorar o sistema nervoso central 

(Lautenschlager et al., 2004). Além disso, é de destacar o contributo no aumento de processos 

relacionados à neurogénese e angiogénese, favorecendo a plasticidade do cérebro adulto e a 

manutenção do desempenho cognitivo em idades avançadas (Santos, Silva, Almeida, & 

Oliveira, 2013).  

Diversas investigações, incluindo estudos de meta-análise vêm assim legitimando os 

benefícios de programas de intervenção quer de atividade física, quer cognitivos (Kelly et al., 
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2014; Sitzer, Twamley, & Jeste, 2006), fomentando que o declínio cognitivo proveniente dos 

efeitos da passagem do tempo, pode ser prevenido, ou até mesmo retardado, mediante o uso e 

treino adequados das várias funções cognitivas. Com base nestas considerações, uma 

intervenção adequada e atempada, é crucial, concluindo que um ambiente cognitivamente 

estimulante, contribui para a manutenção ou aumento da reserva de habilidades cognitivas 

(Alain, Zendel, Hutka, & Bidelman, 2014) e redução da sintomatologia depressiva (Apóstolo, 

Cardoso, Marta, & Amaral, 2011; Santos et al., 2013). 

Ao longo dos últimos anos, diversas investigações têm ganho notoriedade, sugerindo 

que apesar do avançar da idade, um cérebro maduro não é imutável, é muito mais plástico e 

ágil do que se pensava anteriormente (Erickson & Kramer, 2010; Erickson, Miller, & 

Roecklein, 2012), apresentando capacidade de adaptação a novas exigências (Hötting & 

Röder, 2013). 

Nos dias de hoje, a música oferece uma oportunidade única para entendermos melhor a 

organização e processamento do cérebro humano, tendo vindo a ser cada vez mais estudada 

(Kraus, Zatorre, & Strait, 2014; Peretz & Zatorre, 2003; Peretz & Zatorre, 2005; Salimpoor, 

Benovoy, Larcher, Dagher, & Zatorre, 2011a), destacando o seu contributo na integração 

fisiológica, psicológica e emocional do indivíduo (Sung, Chang, Lee, & Lee, 2006). De 

acordo com Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher, e Zatorre (2011b), a música, enquanto 

estímulo prazeroso é usado frequentemente para afetar estados emocionais, podendo ser uma 

ferramenta útil para a melhoria da qualidade de vida a incorporar em contextos institucionais 

(Cuddy & Duffin, 2005; Sung et al., 2006).  

Pesquisas anteriores demonstraram que a música reduz efetivamente a depressão e 

ansiedade em pacientes idosos, e atrasa a deterioração cognitiva (Chu et al., 2014). A maioria 

dos idosos institucionalizados, em particular os com demência (90%), permanece a maior 

parte do tempo em comportamentos passivos (Anderiesen, Scherder, Goossens, & Sonneveld, 

2014), sendo notório o impacto negativo de um ambiente empobrecido (Fiske, Wetherell, & 

Gatz, 2009; Oliveira et al., 2014; Rolland, Kan, & Vellas, 2008; Volkers & Scherder, 2011).  

É consensual na literatura, que a música e o movimento apresentam uma estreita relação 

(Styns, van Noorden, Moelants, & Leman, 2007). Além dos benefícios proporcionados pelo 

exercício, a música parece ter um papel significativo para o sucesso da sua prática (Miranda 

& Godeli, 2002), sendo o ritmo um potencial percursor (Nombela, Hughes, Owen, & Grahn, 

2013), tendo tais factos vindo a ser gradualmente associados com a qualidade de vida, 

melhores padrões de saúde e bem-estar.   
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A relação estreita entre a componente cognitiva e motora tem sido evidenciada por 

diversas investigações (Allen, Buxton, Wong, & Courchesne, 1997; Bugalho, Correa, & 

Viana-Baptista, 2006; Gao et al., 1996; Scherder et al., 2007; Stoodley & Schmahmann, 

2009), revelando uma interligação entre as estruturas cerebrais responsáveis pela realização 

dos movimentos e as funções cognitivas (Bugalho et al., 2006), observados igualmente no 

campo da cognição musical (“entre o corpo e o cérebro decorre uma dança interativa 

contínua” (Damásio, 2010, p. 127)). 

No âmbito desta associação, embora se assista a um crescente número de estudos, 

maioritariamente são realizados em crianças, sendo escassos os que utilizam nos seus 

desenhos experimentais, programas de intervenção com idosos, apelando às potencialidades 

corporais. Como sabemos, “a mente e o corpo, estão inteiramente interligados. A mente 

habita o corpo e, portanto, a saúde física tem uma forte influência na saúde mental, 

verificando-se também o oposto” (Ribeiro & Paúl, 2011, p. 81). 

Uma vez que a longevidade humana é tida como uma realidade incontestável, de forma 

a maximizar e a rentabilizar os gastos em saúde (WHO, 2012), torna-se fundamental explorar 

os potenciais efeitos das intervenções não-farmacológicas, que visem diminuir o risco de 

comprometimento cognitivo e da depressão. Neste contexto e face ao exposto, com o intuito 

de acrescentar algo às intervenções ditas tradicionais, temos como objetivo verificar o efeito 

de dois programas: intervenção psicomotora e treino cognitivo, na função cognitiva e 

depressão em idosos. 

 

3.1.3 METODOLOGIA 

3.1.3.1 Desenho de Estudo 

Esta investigação foi de natureza longitudinal, apresentando um desenho quasi-

experimental. A amostra foi dividida em dois grupos, submetidos a dois tipos de programas 

diferenciados (intervenção psicomotora música+movimento e treino cognitivo), durante 4 

meses (16 semanas), com uma frequência trissemanal, perfazendo um total de 48 sessões, de 

90 minutos cada. Todos os idosos foram avaliados em dois momentos (pré-teste e pós-teste) 

com recurso a um conjunto de testes para o efeito.  
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3.1.3.2 Amostra 

Foi utilizada uma amostra de conveniência constituída por 39 idosos institucionalizados 

(33 mulheres e 6 homens), com idades compreendidas entre os 64-96 anos (82,13±6,66), do 

distrito de Vila Real. Esta foi dividida em dois grupos de intervenção distintos: grupo de 

intervenção psicomotora música + movimento (GM+M, n=20, 80,65±6,59 anos) e grupo de 

treino cognitivo (GTC, n=19, 83,68±6,54 anos).  

Foi definido como critério de inclusão na amostra, ter idade igual ou superior a 60 anos, 

participarem em pelo menos 2/3 das sessões, e não haver contraindicação médica para a 

prática de atividade física para o GM+M; e como de exclusão apresentarem qualquer tipo de 

défice que impossibilitasse responder aos questionários e que impedisse a realização das 

atividades (e. g. perda visual ou auditiva grave). Todos os indivíduos deram consentimento 

informado por escrito, de modo a participarem no estudo. 

 

3.1.3.3 Programas de Intervenção 

Os programas de intervenção desenhados foram projetados com o intuito de estimular 

as diferentes funções cognitivas e reduzir os níveis de depressão. O trabalho foi desenvolvido 

por uma técnica de Reabilitação Psicomotora, em dois lares de idosos do distrito de Vila Real, 

durante 4 meses (16 semanas), com uma frequência trissemanal, perfazendo um total de 48 

sessões, de 90 minutos cada, em dias não consecutivos. 

O programa do GM+M consistiu em tarefas baseadas na música e no corpo/movimento, 

fazendo jus ao papel do corpo aliado à música como instrumento fundamental no processo da 

aprendizagem. No âmago desta abordagem destaca-se o papel do ritmo, tido como um 

potencial percursor ao movimento (Nombela et al., 2013), fundamental para uma abordagem 

musical ativa.  

Na conceção deste programa estiveram também subjacentes as teorias levadas a cabo 

por outros investigadores (Chen, Zatorre, & Penhune, 2006; Jeong & Kim, 2007; Nombela et 

al., 2013), os quais incorporaram elementos da música ao movimento, como um meio de 

motivar os idosos. A seleção musical (maioritariamente canções folclóricas tradicionais e 

canções populares) foram selecionadas tendo por base as preferências musicais dos 

participantes. De salientar, que o trabalho foi realizado em contexto grupal, com ênfase na 

interação social.  
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Esta prática englobou uma combinação de experiências, tais como: dinâmicas de grupo, 

jogos, exercícios rítmicos, circuitos rítmicos, coreografias, cantigas de roda, canções 

folclóricas, acompanhamento instrumental, percussão corporal, etc.  

Alternativamente, o programa do GTC recebeu uma intervenção padrão, estando os 

idosos envolvidos numa prática isolada de atividade cognitiva, em contexto tradicional de 

mesa (ex. jogos de tabuleiro, jogos de memória, quebra-cabeças, puzzles, damas, bingos 

imagens/sonoros, estimulação sensorial, …). 

Em ambas as intervenções recorreremos a práticas que assentavam em exercícios 

cognitivamente estimulantes, de natureza lúdica, e a recursos materiais diversificados de 

carácter psicomotor, tais como: sistema de áudio, instrumentos musicais, bolas, arcos, 

bastões, cones, cordas, paraquedas, jogos de tabuleiro, etc, sendo tida sempre a preocupação 

de selecionar estímulos adequados aos indivíduos e adaptados às suas exigências, 

proporcionando-lhes experiências significativas. 

 

3.1.3.4 Instrumentos e Procedimentos 

Função cognitiva. A avaliação da função cognitiva foi realizada através do teste Mini 

Mental State Examination (MMSE), desenvolvido por Folstein et al., (1975), e adaptado à 

população portuguesa por Guerreiro et al., (1994). É um instrumento conhecido e amplamente 

utilizado em rastreios de deterioração cognitiva e de quadros demenciais, sendo a sua 

aplicação bastante rápida (sensivelmente 15 min) e fácil (Folstein, Folstein, & McHugh, 

1975). O MMSE abrange a avaliação de diferentes domínios cognitivos, nomeadamente: a 

orientação, atenção, memória, linguagem e a habilidade visuoconstrutiva (Bernard & 

Goldman, 2010). A sua pontuação máxima é de 30 pontos, sendo que valores mais elevados 

indicam um melhor desempenho cognitivo. Foram estabelecidos os seguintes valores de corte, 

tendo por base que existe défice cognitivo em: Analfabetos ≤15; 1 a 11 anos de escolaridade 

≤22; Escolaridade superior a 11 anos ≤27) (Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro, & Martins, 

2009). O teste foi aplicado individualmente a cada idoso pelo investigador responsável de 

caso. O coeficiente de consistência interna foi calculado utilizando o valor do Alpha de 

Cronbach, tendo sido obtido o valor de 0,884, o que revela uma elevada consistência interna 

(Tabachnick & Fidell, 1996).  

Depressão. A Escala de Depressão Geriátrica (GDS-27) foi desenvolvida por Yesavage 

et al., em 1983, e validada para a população portuguesa por Pocinho e colaboradores (2009), 
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sendo utilizada no rastreio da depressão e criada especificamente para a população idosa 

(Pocinho, Farate, Dias, Lee, & Yesavage, 2009; Yesavage et al., 1983). A GDS-27 é 

composta por 27 itens de respostas dicotómicas (sim ou não) e avalia o modo como o idoso se 

tem sentido ultimamente, em especial ao longo da última semana. A identificação de 11 ou 

mais sintomas nesta versão é utilizada como ponto de corte entre ausência e presença de 

depressão (Pocinho et al., 2009). O instrumento foi aplicado individualmente. Foi calculada a 

consistência interna do teste através do Alpha de Cronbach, tendo sido obtido o valor de 

0,853, o que revela uma elevada consistência interna (Tabachnick & Fidell, 1996).  

Capacidade intelectual. As Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) foram 

desenvolvidas por John Raven em 1947 e avaliam a capacidade intelectual, na componente 

não-verbal (Angelini, Alves, Custodio, Duarte, & Duarte, 1999; Brites, 2009; Raven, 1956a, 

1956b, 2000; Simões, 2000). Foram validadas para português por Simões (2000), sendo 

compostas por 36 itens, divididos em 3 séries de 12 problemas, dispostos segundo uma ordem 

de dificuldade crescente (A, Ab e B). O teste consiste na apresentação de uma imagem 

incompleta, à qual o indivíduo tem de escolher uma das seis alternativas possíveis de modo a 

completar o desenho, através da capacidade de raciocínio, por analogia. Cada item respondido 

corretamente é cotado com 1, e 0 pontos quando incorretamente, variando a cotação final 

entre 0-36, fornecendo três resultados: o bruto, o percentil e a classificação qualitativa 

(Raven, 1956a, 1956b). O teste foi aplicado individualmente a cada indivíduo, de acordo com 

as instruções padrão, em forma de caderno, em contexto de mesa, encontrando-se cada idoso, 

em frente ao avaliador. Foi calculada a consistência interna da escala através do Alpha de 

Cronbach, tendo sido obtido o valor de 0,545, o que revela uma pobre consistência interna 

(Tabachnick & Fidell, 1996). 

Questionário Sociodemográfico. Para avaliação das variáveis sociodemográficas 

(idade, género, estado civil, escolaridade, tempo de institucionalização, prática de exercício 

físico, frequência e tempo semanal, histórico clínico básico) foi aplicado um questionário, 

preenchido pelo investigador responsável, devido à elevada iliteracia por parte da amostra. 

 

3.1.3.5 Análise estatística 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa SPSS 19.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Comprovou-se a normalidade da distribuição dos dados 

através dos coeficientes de Kurtosis e de assimetria. Inicialmente foi efetuada uma análise 
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descritiva dos dados, através das medidas de tendência central e de dispersão. Para comparar 

o GM+M e GTC no pré-teste utilizou-se o T-Test de medidas independentes para variáveis 

contínuas e o Qui-quadrado para variáveis ordinais. Foi utilizado o T-Teste para duas 

amostras emparelhadas (medidas repetidas para variáveis contínuas), a fim de comparar o pré 

e o pós-teste. O nível de significância foi de 5% (p≤0,05). 

 

3.1.4 RESULTADOS 

As características sócio-demográficas dos participantes no início do estudo são 

apresentados na tabela 1. Tal como se pode constatar não foram encontradas diferenças 

significativas no primeiro momento de avaliação (pré-teste), revelando que os grupos eram 

estatisticamente semelhantes quanto à idade, escolaridade, MMSE, MPCR e GDS. 

 

Tabela 1 Comparação dos grupos GM+M e GTC no pré-teste 

Características 
GM+M  

(n= 20) 
GTC  

(n= 19) 
p 

Idade (anos) 80,65±6,59 83,68±6,54 0,158
a 

Nível escolaridade   0,421
b 

- Analfabetos 11 (55%) 8 (42,1%)  

- 1º ciclo 9 (45 %) 11 (57,9%)  

Função cognitiva (MMSE) 13,15±5,07 13,84±6,48 0,712
a 

Capacidade Intelectual (MPCR) 12,30±2,00 11,47±3,69 0,395ª
 

Depressão (GDS) 16,15±6,22 13,42±5,51 0,156
a 

    p ≤0,05* 
a) T-teste  

b) Qui-quadrado  

 

Os resultados da comparação entre o pré-teste e o pós-teste nos grupos GM+M e GTC 

na função cognitiva, capacidade intelectual e depressão são apresentados na tabela 2.  

Analisando os resultados constatamos que o programa do GM+M apresentou melhorias 

significativas na função cognitiva (p= 0,000), tendo-se verificado diferenças nos domínios da 

orientação (p=0,000), retenção (p=0,008), evocação (p=0,008) e linguagem (p=0,000); no que 

diz respeito à sintomatologia depressiva houve reduções significativas (p= 0,000) no final do 

programa na pontuação da GDS, em comparação com os dados iniciais. Relativamente ao 

GTC, os resultados demonstraram um efeito significativo na função cognitiva (p= 0,001), 

sendo verificadas diferenças nos domínios da orientação (p=0,015), retenção (p=0,009), 

evocação (p=0,004) e linguagem (p=0,009); e na capacidade intelectual (p= 0,007). 
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Tabela 2 Comparação dos resultados obtidos do pré-teste e pós-teste nos dois grupos no MMSE, MPCR e 

GDS 

 
GM+M 

 (n= 20) 
GTC 

(n= 19) 

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

Função Cognitiva (MMSE) 13,15±5,07 18,55±4,93 0,000* 13,84±6,48 18,11±6,18 0,001* 

- Orientação 4,55±2,65 6,55±2,52 0,000* 5,00±3,32 6,74±2,47 0,015* 

- Retenção 2,15±,98 2,80±,41 0,008* 1,79±1,27 2,52±,84 0,009* 

- Atenção e cálculo ,80±1,28 1,20±1,82 0,322 1,21±1,36 1,52±1,95 0,268 

- Evocação ,40±,68 ,90±,96 0,008* ,42±,84 1,00±1,00 0,004* 

- Linguagem 5,25±1,37 7,00±,56 0,000* 5,42±1,54 6,26±1,24 0,006* 

- Habilidade construtiva ,00±,00 ,10±,31 0,163 ,00±,00 ,10±,32 0,163 

Capacidade Intelectual (MPCR) 12,30±2,00 13,10±2,69 0,072 11,47±3,69 14,47±4,40 0,007* 

Depressão (GDS) 16,15±6,22 7,45±4,43 0,000* 13,42±5,51 12,21±5,90 0,314 

p≤0,05* 

GDS-27: varia entre 0 e 27; Quanto maior a pontuação, mais deprimido o sujeito. 

 

3.1.5 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo revelaram que ambos os grupos apresentaram 

melhorias significativas após a intervenção. O programa do GM+M teve impacto na função 

cognitiva e na redução da sintomatologia depressiva, e o GTC na função cognitiva e 

capacidade intelectual. Estes resultados encontram-se em congruência com a literatura 

existente, a qual defende que programas de intervenção (quer cognitivos, quer de atividade 

física, ou a associação de ambos), são eficazes e levam à manutenção e/ou melhorias 

generalizadas no desempenho das habilidades cognitivas, e à redução dos níveis de depressão 

(Apóstolo et al., 2011; Calero & Navarro, 2007; Frantzidis, Ladas, Vivas, Tsolaki, & 

Bamidis, 2014; Lautenschlager et al., 2008; Oliveira et al., 2014; Ozdemir & Akdemir, 2009; 

Papp, Walsh, & Snyder, 2009; Petroianu, Capanema, Silva, & Braga, 2010; Shatil, 2013; 

Underwood et al., 2013; Verrusio et al., 2014). 

No referente aos valores médios do MMSE, verificou-se uma melhoria significativa no 

desempenho, em ambos os grupos, não só no score total como nos itens da orientação, 

retenção, evocação e linguagem, indicando-nos um efeito significativo dos programas na 

função cognitiva dos idosos. Os resultados do GM+M apoiam a hipótese de que uma 

intervenção que utilizou a música associada ao movimento possibilita, à semelhança do GTC 

(trabalho de mesa), efeitos positivos na função cognitiva, tal como documenta a literatura 

(Chu et al., 2014; Eggermont, 2014; Hong & Choi, 2011; Särkämö et al., 2013), questionando 

o comportamento passivo vivenciado pelos idosos nas instituições (Anderiesen et al., 2014). 
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As justificações apresentadas pelos defensores desta perspetiva argumentam que a música 

recruta praticamente todas as funções cognitivas (Zatorre, 2005). O processamento musical é 

distribuído por todo o cérebro, envolvendo diferentes regiões, incluindo a totalidade dos 

lobos, estruturas corticais e subcorticais (Levitin, 2006; Levitin & Tirovolas, 2009). Autores 

como Chu et al., (2014), fundamentam o contributo da natureza rítmica a qual se reflete 

positivamente nas questões de orientação temporal/espacial, retenção, evocação, linguagem e 

atenção e cálculo.  

A música aumenta a atividade dos indivíduos, permitindo uma melhoria nos processos 

atencionais e da memória (Cuddy & Duffin, 2005; Simmons-Stern, Budson, & Ally, 2010). 

Os processos comunicativos, nas instituições, são praticamente inexistentes, sendo de destacar 

o seu contributo na preservação e estimulação da linguagem (Leão & Flusser, 2008), em 

particular o papel do canto, o qual auxilia na orientação dos idosos para a realidade (Chu et 

al., 2014). Certas habilidades musicais, como a memória para a música familiar baseada nas 

preferências, parecem ser poupadas pelas demências, fruto de uma codificação mais holística 

(Cuddy & Duffin, 2005; Simmons-Stern et al., 2010).  

Nos restantes domínios, atenção e cálculo e habilidade visuo-construtiva, apesar de 

haver melhorias, não há diferenças significativas. Relativamente ao primeiro ponto 

mencionado, tal facto reflete os achados de outras investigações, referindo que a atenção é das 

funções cognitivas básicas mais afetadas (Glisky, 2007). Diversos autores referem ainda que 

indivíduos mais velhos se deparam com défices significativos ao nível da memória de 

trabalho (e.g. cálculo, envolvendo manipulação ativa da informação) (Belleville, Sylvain-Roy, 

de Boysson, & Ménard, 2008; Glisky, 2007). Com as demências, as habilidades visuo-

construtivas são comprometidas, tendendo a piorar com a sua progressão (Nagaratnam, 

Nagaratnam, & O'Mara, 2014), sendo a apraxia construtiva um marcador sensível associado a 

este tipo de doenças (Cormack, Aarsland, Ballard, Corbett, & Tovée, 2004), o que caracteriza 

grande parte da nossa amostra.  

Quanto aos resultados referentes à capacidade intelectual, também designada por 

inteligência geral e fator G (Van der Elst et al., 2013), foram encontradas diferenças 

significativas apenas no GTC. Tal facto talvez se deva à abordagem utilizada por este grupo 

restrita apenas a atividades de mesa (materiais mais manipulativos: jogos tabuleiro, quebra-

cabeças de raciocínio espacial, puzzles, …) mais similares com a capacidade de raciocínio e 

resolução de problemas, avaliados pelo teste em questão (Brites, 2009). Nos últimos anos, 

tem sido analisada em particular como uma medida de inteligência fluida (Schweizer, 
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Goldhammer, Rauch, & Moosbrugger, 2007; Yuan, Steedle, Shavelson, Alonzo, & Oppezzo, 

2006), e autores como Cox e colaboradores (2014) e Duncan, Emslie, Williams, Johnson, e 

Freer (1996), consideram-na em grande parte um reflexo da integridade dos lobos frontais, 

que também declinam com a idade.  

Os nossos resultados mostraram uma redução drástica dos níveis de sintomatologia 

depressiva no GM+M, contrapondo com o GTC no qual se observaram apenas variações 

mínimas no total da GDS. Um possível fator explicativo para a discrepância apresentada 

poderá dizer respeito ao tipo de intervenção em causa, uma vez que o GM+M se centrou na 

vivência de experiências musicais com recurso ao movimento. Por si só, existe uma forte 

relação entre a atividade física e depressão, sendo que indivíduos mais ativos apresentam uma 

menor incidência (Chodzko-Zajko et al., 2009; Teixeira, Vasconcelos-Raposo, Fernandes, & 

Brustad, 2013), ainda mais quando se encontra associada a componente musical (Verrusio et 

al., 2014). Autores como Miranda e Godeli (2002) acrescentam que no contexto da atividade 

física, a música é tida como um aspeto precioso, considerada um facilitador na sua execução, 

tornando o esforço físico menor e mais agradável, podendo beneficiar a participação dos 

idosos comparativamente ao exercício tradicional (Foster, Golden, Duncan, & Earhart, 2013; 

Satoh et al., 2014).  

Uma outra hipótese possível, poder-se-á centrar nos efeitos da música com base nas 

preferências/música familiar sobre a regulação do humor psicológico (Chanda & Levitin, 

2013; Salimpoor et al., 2011a), evocando respostas mais positivas, que por sua vez se refletirá 

na depressão (Chan, Chan, & Mok, 2010; Chu et al., 2014). De acordo com Chu et al., (2014) 

a estimulação auditiva pode “distrair” os idosos de sentimentos desagradáveis, 

proporcionando-lhes um estímulo mais agradável em detrimento de pensamentos depressivos. 

Além disso, também tem um papel importante nas interações sociais (Herholz & Zatorre, 

2012), na promoção de sentimentos de pertença, camaradagem, e bem-estar psicológico 

(Jeong & Kim, 2007), ativando circuitos associados ao prazer e recompensa (Blood & 

Zatorre, 2001; Herholz & Zatorre, 2012).  

A utilização de instrumentos musicais permitiu ainda uma oportunidade enriquecedora 

para a expressão de emoções, conduzindo a um equilíbrio emocional (Chu et al., 2014). 

De salientar, que a música atua como um catalisador no incentivo da atividade motora, 

sendo um fenómeno poderoso, à qual a maioria dos indivíduos responde de forma espontânea 

e intuitiva com palmas, batimento de pés, estalando os dedos, etc (Chen, Penhune, & Zatorre, 

2007; Large, 2000; Sung et al., 2006). 
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Ao longo dos últimos tempos, têm-se explorado uma ligação estreita e natural entre os 

sistemas auditivo e motor (Chen, Penhune, & Zatorre, 2008; Chen, Rae, & Watkins, 2012; 

Chen et al., 2006; Nombela et al., 2013), sugerindo a existência de áreas do cérebro 

envolvidas no processamento do ritmo que se encontram interrelacionadas com o movimento, 

nomeadamente o córtex pré-motor, área motora suplementar, gânglios basais e cerebelo 

(Bengtsson et al., 2009; Chen et al., 2008; Chen, Penhune, & Zatorre, 2009), este último, 

igualmente envolvido em associações sensório-motoras, monitorando padrões rítmicos e 

adequando o comportamento às mudanças de andamentos (Bijsterbosch et al., 2010).  

Estudos elaborados com recurso a ressonância magnética funcional têm mostrado que a 

cognição, emoção, perceção e funções motoras estão interligados (Goldshtrom, Korman, 

Goldshtrom, & Bendavid, 2011; Kraus et al., 2014). 

Os resultados positivos das duas intervenções sugerem uma nova abordagem na 

promoção da saúde mental dos idosos institucionalizados, através da utilização de atividades 

que utilizem uma ligação indissolúvel entre o movimento e a música (Peretz & Zatorre, 

2003). O canal de comunicação proporcionado pela “música e movimento” (Sung et al., 

2006), tendo por base a associação existente de atividades físicas, cognitivas e sociais (Kim et 

al., 2011), é razão comum e indispensável a um equilíbrio harmonioso entre corpo-mente 

(Chen, Lin, & Jane, 2009; Sequeira, 2010), criando um ambiente enriquecedor e propício à 

máxima preconizada por Damásio (2010), no qual o nosso cérebro é esculpido e moldado 

pelas experiências vivenciadas.  

Por fim, cabe ainda ressalvar que este estudo apresenta algumas limitações relativas ao 

tamanho e representatividade da amostra. Sugere-se para futuras investigações, a realização 

de pesquisas adicionais na área, a fim de replicar este estudo com uma amostra mais alargada 

e uma intervenção de maior duração. 
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4. CONCLUSÕES E PROPOSTAS FUTURAS 

 

4.1 Conclusões 

No término da nossa investigação, serão apresentadas as principais conclusões do 

trabalho realizado. 

De forma a dar resposta ao objetivo geral, verificar o efeito de um programa de 

intervenção psicomotora e de um programa de treino cognitivo, na função cognitiva e 

depressão em idosos, foram realizados dois estudos. 

No primeiro estudo, foi analisada a interação entre a idade, escolaridade, tempo de 

institucionalização e exercício físico na função cognitiva e depressão em idosos. Os 

resultados evidenciam um efeito do nível de escolaridade na função cognitiva, e do tempo de 

institucionalização na depressão, confirmando a tendência de estudos anteriores. Apesar da 

literatura referenciar um comprometimento cognitivo e demência com a idade, sendo esta 

consistentemente referida como o mais importante fator de risco, tal facto não se verificou 

quando se testou o efeito isolado desta variável. Em suma, os indivíduos mais velhos e com 

nível de escolaridade superior, apresentaram resultados mais elevados na função cognitiva e 

na capacidade intelectual, comprovando o impacto do papel da educação e a hipótese de 

reserva cognitiva. 

No segundo estudo, foram comparados os resultados do pré com o pós-teste em cada 

um dos grupos: intervenção psicomotora (música + movimento) e treino cognitivo, na função 

cognitiva e depressão em idosos. Os resultados demonstram que ambas as intervenções foram 

benéficas, uma vez que o programa do GM+M teve impacto na função cognitiva (no score 

total como nos itens da orientação, retenção, evocação e linguagem) e na redução da 

sintomatologia depressiva, e o do GTC na função cognitiva (no score total como nos itens da 

orientação, retenção, evocação e linguagem) e capacidade intelectual. Não obstante, é de 

salientar o papel da música e do movimento, como uma abordagem inovadora e com 

potencial nesta área emergente da saúde mental, atuando simultaneamente como treino 

cognitivo e como antidepressivo, fomentando uma aprendizagem mais ativa, 

comparativamente ao grupo de treino cognitivo. 

Em síntese, os resultados do presente estudo, remetem-nos para uma reflexão sobre as 

abordagens utilizadas, questionando o comportamento passivo vivenciado pelos idosos nas 
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instituições. Podemos concluir que a aplicação de programas de intervenção psicomotora deve 

ser uma opção a ser considerada no trabalho realizado com idosos, designadamente em 

contexto institucional, de forma a prevenir ou até mesmo a retardar o declínio das várias 

funções cognitivas e reduzir os níveis de depressão. Por outro lado, realçam a importância da 

promoção de estilos de vida ativos, mediante um entendimento do ser humano de acordo com 

uma perspetiva mais holística. 

 

4.2 Sugestões e Propostas Futuras 

No desfecho do presente trabalho, torna-se importante refletir um pouco sobre o estudo 

efetuado, especialmente pensando de que forma o poderíamos aprofundar. Concluíu-se que 

seria interessante: 

 Proceder ao acompanhamento dos idosos em estudo (follow-up), com o intuito de 

verificar a manutenção do impacto dos programas na função cognitiva e depressão, a 

longo prazo. 

 Realizar estudos similares, utilizando uma amostra de idosos de dimensões mais 

alargada, e considerando ambos os géneros (masculino vs feminino). 

 Lançar um alerta e sensibilizar sobre a importância das intervenções não 

farmacológicas e o seu contributo para uma melhoria da qualidade de vida, 

proporcionando vivências e experiências que sejam significativas aos idosos. Com 

isto, parece-nos de extrema importância a introdução de programas de intervenção nas 

rotinas dos lares, que visem a promoção de estilos de vida mais ativos. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Pedido autorização em estudo 

Exmº Sr. Presidente da Direção 

 
Assunto: Pedido de colaboração em estudo. 

 
Eu, Ana Isabel Pinto de Matos, licenciada em Reabilitação Psicomotora pela 

Universidade de Trás-os-Montes e Ato Douro, e atualmente a frequentar o 2º ano do 

Mestrado em Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso, venho por este meio 

solicitar a Vossa Excelência colaboração no estudo intitulado: “Efeito de dois 

programas: intervenção psicomotora e treino cognitivo, na Função Cognitiva e 

Depressão em Idosos”. Desta forma, pretendia realizar este estudo na vossa 

instituição, sendo que o mesmo irá contemplar as seguintes fases: 

 Recolha de dados iniciais: aplicação de um questionário sociodemográfico, 

Mini Mental State Examination, Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e a 

Escala de Depressão Geriátrica; 

 Aplicação de um programa de intervenção ao longo de 16 semanas, com 3 

sessões semanais de 45 min. cada; 

 Recolha de dados finais. 

É ainda de salientar que a participação dos Idosos é voluntária e será garantido 

o anonimato. Os resultados serão unicamente para fins académicos e científicos. 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 

Vila Real, 19 de novembro de 2013 

 

(A Mestranda) 

 

___________________________ 

 

 (Ana Isabel Pinto de Matos) 

 

(A Orientadora) 

 

________________________ 

 

(Professora Doutora Eduarda Coelho) 

 



 

 

60 

 

Anexo 2 – Consentimento Livre e informado 

 

 

Consentimento Livre e Informado 

Declaro que tomei conhecimento acerca dos objetivos do estudo intitulado: “Efeito de 

dois programas: intervenção psicomotora e treino cognitivo, na Função Cognitiva e 

Depressão em Idosos”, inserido no âmbito do Projeto de Mestrado em Gerontologia: 

Atividade Física e Saúde no Idoso, o qual decorrerá na Associação Miguel Torga em São 

Martinho de Anta. 

Fui de igual modo informado (a) que a minha participação é absolutamente voluntária, 

sendo garantido o anonimato. Os resultados serão unicamente para fins académicos e 

científicos. 

Diante do exposto, declaro que concordo em participar no referido estudo.  

 

 

Vila Real, _____, de _________________ de _____ 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do (a) participante) 

 

_________________________________________  

(Ana Isabel Pinto de Matos) 

 

 

 

 

Indicador 
Direito 
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Anexo 3 – Questionário Sócio Demográfico 
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Anexo 4 – Mini Mental State Examination 
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Anexo 5 – Escala de Depressão Geriátrica 
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Anexo 6 – Exemplos de Atividades  

 
 

 

Atividades Descrição / Estratégias Objetivos Esquema Material 

 

 

 

Instrução Inicial 

Sentados, dispostos em círculo, a técnica cumprimenta o grupo, fazendo uma 

retrospetiva da sessão anterior, bem como retratam aspetos referentes à mesma. 

São ainda questionados acerca de questões temporais e espaciais (ano, mês, dia 

mês/semana, estação, hora, localização geográfica). 

 

-Captar a atenção do grupo; 

-Promover a interação; 

-Fomentar a capacidade de recordar 

(memória); 

-Promover a orientação espácio-temporal.  

 

 

 

 

 

-quadro de 

velcro com 

peças 

G
M

+
M

 

“Percurso 

topográfico 

rítmico” 

 

É fornecido aos clientes a planta da sala com diferentes percursos desenhados, os 

quais deverão ser memorizados e reproduzidos pelos mesmos, ao ritmo de 

música/instrumento musical (ex. pandeireta).  

 

-Estimular a atenção e concentração; 

-Trabalhar a estruturação espácio-temporal 

mediante deslocamentos rítmicos; 

-Trabalhar leituras espaciais por 

interpretação topográfica; 

-Estimular a componente visuo-espacial;  

-Fomentar a memória; 

-Estimular a adequação rítmica do 

movimento (integração auditivo-motora). 

 
 

-planta da sala 

-música ou 

instrumentos 

musicais (ex. 

pandeireta) 
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Canção e 

dança 

tradicional:  

 

“Indo eu a 

caminho de 

Viseu” 

 

 

 

Clientes dispostos em círculo, formando pares 

adjacentes. Estes deverão: 

-na parte instrumental, marchar, no mesmo local;  

-nos 1º e 2º versos: andar em roda, com as mãos 

dadas, para a direita (16 passos), invertendo 

posteriormente o seu sentido (16 passos); 

-nos 1º e 2º versos do refrão, a roda pára e os pares 

voltam-se um para o outro batendo palmas: “Ora zus 

truz truz” (3 palmas), “Ora zas traz traz” (3 palmas), 

com o elemento do outro par. 

-nos 3º e 4º versos os elementos da roda dão as mãos: 

“Ora chega, chega, chega”, deslocando-se ao centro; 

“Ora arreda, lá para trás”, voltando à posição 

inicial. 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Trabalhar o cálculo; 

-Fomentar a estruturação espácio-

temporal; 

-Trabalhar a memória; 

-Fomentar a linguagem. 

 

-instrumento 

musical; 

-portátil; 

-colunas. 

“Corpo 

percutido, 

corpo 

musical” 

 

 

É percutido um ritmo, que o grupo deverá observar e escutar. Posteriormente 

deverão reproduzi-lo em uníssono, à semelhança de um eco, através do próprio 

corpo. Estes irão tornar-se cada vez mais complexos à medida que se vão 

acrescentando novos batimentos corporais/sequências rítmicas. 
 

Variante 1: O exercício poderá ainda ser realizado em diferentes andamentos 

(rápido, moderado e lento) e dinâmicas (forte (ff) e fraco (pp)).  
 

Variante 2: É percutida uma sequência rítmica de movimentos. O grupo deverá 

realizá-los mas invertendo a instrução, explorando os diversos segmentos corporais. 

Se a técnica percutir um ritmo: 

-batendo palmas: deverão realizar o mesmo nº de batimentos mas com os pés, e 

vice-versa;  

-batimentos nas costas: deverão repercutir esses mesmos movimentos mas à frente 

na barriga, e vice-versa; 

-batimentos no peito: deverão efetuar os batimentos nas coxas, e vice-versa. 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Fomentar a Memória;  

-Promover a Estruturação rítmica. 
 

- 
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“Bola 

relógio 

rítmico” 

 

 

Sentados/em pé, dispostos em círculo, é atribuída uma bola a cada 2 idosos, de 

forma alternada. A técnica marca o ritmo “1-2-3” em voz alta (podendo também 

usar o auxílio de um instrumento de percussão). Aquando da pronúncia do 3º 

tempo, todos os idosos, em uníssono, deverão passá-la para o colega imediatamente 

à sua direita. Quando a técnica pronunciar “mudança", deverão inverter o sentido 

da atividade. 

 

Variante 1: poder-se-á realizar a atividade com a alternância do ritmo mais lento e 

mais rápido.   

 

Variante 2: os idosos que não tiverem na sua posse a bola, no 1º e 2º tempos batem 

palmas, antes de a receber. 

 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Fomentar a perceção rítmica; 

-Estimular a adequação rítmica do 

movimento.  

-1 bola para 

cada 2 idosos 

G
T

C
 

   

Quebra-

cabeças 

 

“Tangram” 

É atribuído aos clientes um Tangram, constituído por 7 formas, bem como 

imagens/figuras modelo. Estes deverão proceder à reprodução das diversas 

silhuetas apresentadas, sendo que para a sua realização é indispensável a utilização 

de todas as figuras geométricas. 

 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Desenvolver a perceção visual; 

-Promover a orientação visuo-espacial; 

-Estimular a capacidade de abstração; 

-Fomentar a flexibilidade cognitiva; 

-Promover a criatividade. 

 

 

-tangram 

“Notícia de 

jornal - 

contos” 

Dispostos em círculo. A técnica lê um texto aos clientes, devagar e assegurando que 

estes estão atentos. Posteriormente, serão questionados acerca do mesmo, tendo de 

responder de acordo com o texto referido. 

 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Trabalhar a memória recente; 

-Estimular a linguagem; 

-Fomentar a compreensão de ordens, 

nomeação, evocação categorial, 

vocabulário e léxico. 

 

 

-noticias 

jornal/contos. 
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Observações: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

“Dominó” 

 

Clientes dispostos em círculo. No centro da mesa encontram-se 28 peças 

"baralhadas", sendo atribuídas a cada participante 7. A atividade será iniciada no 

sentido dos ponteiros do relógio, por aquele que tiver na sua posse a peça 6-6, 

devendo para tal colocá-la no centro da mesa. Estes deverão, cada um na sua vez, 

colocar as peças de forma a juntar números iguais, tentando encaixar alguma das 

suas peças nas que estão na extremidade do jogo, passando assim a vez ao jogador 

seguinte. Caso o elemento a jogar não tenha uma peça correspondente, poderá 

retirá-las do baralho das que não foram atribuídas inicialmente e que se encontram 

colocadas de parte. Vence aquele que conseguir colocar todas as suas peças 

primeiramente em jogo. 

 

Variante: poder-se-á realizar a mesma atividade, todavia apelando a outras 

componentes: dominó de cores, formas geométricas, profissões, sombras, … 

 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Fomentar a memória de trabalho e a 

memoria a curto prazo; 

-Promover o cálculo. 

-Fomentar a perceção visual; 

-Promover o pensamento crítico. 

-Trabalhar a flexibilidade cognitiva. 

 

-dominó 

pintas 

Sabedoria 

popular 

 

“Sabe ou 

não sabe?” 

 

É atribuído aos clientes 1 cubo, que estes deverão lançar e responder a uma 

determinada categoria de perguntas (provérbios, adivinhas, curiosidades, geografia 

de Portugal e gastronomia regional, …), de acordo com a face sorteada. 

-Estimular a capacidade de atenção e 

concentração; 

-Fomentar a memória; 

-Promover a compreensão verbal; 

-Trabalhar a abstração lógica. 
 

-1 cubo com 

faces de 

diferentes 

cores 

-cartões de 

diversas 

categorias 

 

 

Instrução final 

A técnica interage com os clientes fazendo algumas apreciações acerca de como 

esta decorreu. É ainda pedido aos clientes uma apreciação da mesma (o que 

mais/menos gostaram, dificuldades sentidas). 

-Percecionar o estado emocional dos 

clientes; 

-Obter os feedbacks relativos à sessão. 

-Dar término à mesma. 
 

-- 

 


