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Resumo 

O envelhecimento pode ser definido como o processo dinâmico, progressivo e irreversível, que 

ocorre durante a vida do ser humano, intimamente ligado a fatores biológicos psíquicos e 

sociais, consistindo na perda de capacidade funcional com a idade.  

Sendo a Depressão e o Declínio Cognitivo, coocorrentes ou não, das patologias mais frequentes 

em idosos, a Psicomotricidade atua como um atendimento mais especializado, que visa a saúde 

funcional e o bem-estar psicológico a fim de garantir a qualidade de vida das pessoas mais 

velhas. 

O presente estudo tem por objetivo a avaliação dos efeitos de um Programa de Intervenção 

Psicomotora na sintomatologia depressiva e no perfil cognitivo de pessoas com mais de 60 

anos. Para tal, foi utilizada uma amostra constituída por 68 indivíduos, 33 no grupo de controlo 

e 35 no grupo experimental, com idades compreendidas entre os 60 e os 75 anos (68,15±4,86). 

Para verificar a sintomatologia depressiva utilizou-se a Escala de Depressão Geriátrica e para 

traçar o perfil cognitivo utilizou-se o Mini Exame do Estado Mental. Posteriormente foi 

aplicado um Programa de Intervenção Psicomotora durante seis meses, com a periocidade 

semanal de três vezes por semana. 

Na avaliação de pré-teste a amostra obteve no Mini Exame do Estado Mental um total de 23,06 

(±4,63) que traduz uma ausência de defeito cognitivo, e na Escala de Depressão Geriátrica um 

total de 11,96 (±6,99) que indica um estado de depressão ligeira. 

Os resultados do pós-teste evidenciam diferenças estatisticamente significativas na comparação 

com o pré-teste. No Mini Exame do Estado Mental (t (65) = -2,417; p=,018), onde o Grupo 

Experimental obteve uma melhor prestação, e na Escala de Depressão Geriátrica (t (65) = 2,889; 

p=,005), onde o Grupo Experimental apresenta um menor índice de sintomas depressivos.  

Os resultados deste estudo foram compatíveis com o que nos diz a literatura, reforçando a 

afirmação de que a intervenção psicomotora em adultos tem um papel importante na promoção 

de um envelhecimento saudável, aliando os benefícios da aptidão física aos psíquicos, 

emocionais e sociais. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Gerontopsicomotricidade, Depressão, Perfil Cognitivo. 
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Abstract 

Aging can be defined as a dynamic process, progressive and irreversible, that occurs during the 

lifetime of a human being, intimately connected to biological, psychological and social factors, 

consisting on a loss of functional capability with age.   

Depression and the Cognitive Decline, competitors or not,  are the most frequent pathologies 

in the elderly people, the Psychomotricity is a more specialized care, which aims functional 

health and the psychological well-being, in order to ensure quality of life of aged people. 

The present study aims to evaluate the effects of a Psychomotor Intervention Program in 

depressive symptoms and in the cognitive profile of people above 60 years old. To do this, it 

has been used a sample of 68 individuals, 33 in the control group and 35 in the experimental 

group, aged between 60 and 75 years old (68.15 ± 4.86). To verify depressive symptoms it was 

used the Geriatric Depression Scale (GDS) and to trace the cognitive profile it was used the 

Mini-Mental State Examination (MMSE). Later on, a Psychomotor Intervention Program was 

applied for six months, with a periodicity of three times a week. 

In the pre-test evaluation, the sample, on the MMSE, obtained a total of 23.06 (± 4.63) reflecting 

an absence of cognitive impairment, and in the EDG has attained a total of 11.96 (± 6.99) 

indicating a state of slight depression. 

The post-test results exhibit statistically significant differences comparatively with the pre-test. 

On the MMSE (t (65) = -2.417, p = .018), where the experimental group, obtained a better 

performance, and on the EDG (t (65) = 2.889, p = .005), where the experimental group has a 

lower index of depressive symptoms.  

The results of this study colluded to what the literature states , reinforcing the claim that the 

psychomotor intervention in adults it plays an important role in promoting healthy aging , 

combining the benefits of physical fitness to the psychological , emotional and social . 

 

Keywords: Aging, Gerontopsychomotricity, Depression, Cognitive Profile. 
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1. Introdução 

Num país em que cada vez mais a população se evidencia nas tabelas demográficas como 

envelhecida (INE, 2013), é importante haver uma preocupação com o seu estado físico e mental. 

O avançar da idade traz consequências, que podem não se evidenciar fisicamente, mas 

psiquicamente, como a solidão, a baixa autoestima e o isolamento social que, juntamente com 

outros fatores, como genéticos, doença ou incapacidade (Fonseca, A. 2007), podem culminar 

em sintomas depressivos visíveis de forma somática, comportamental e motivacional (tristeza, 

ansiedade, falta de energia, dificuldade em dormir, falta de disposição, pensar muito no 

passado) (Alexoupoulos, Kiosses, Klimstra, Kalayam, & Bruce, 2002) ou em doenças clínicas 

graves (Stella, Gobbi, Corazza, & Costa, 2002) como a depressão e a demência. 

Podemos definir o envelhecimento como um processo que ocorre durante a vida do ser humano 

que é dinâmico, progressivo e irreversível e está intimamente ligado a fatores externos (Santos, 

2003; Fechine & Trompieri, 2012), consistindo na perda de capacidade funcional com a idade, 

que tem como principais consequências o aumento da prevalência de demências (Ferreira et al, 

2012).  

A literatura diz-nos que, a falta de estimulação e de socialização, a história familiar, os hábitos 

de vida e as condições psiquiátricas, como a depressão, tendem a traduzir-se num Declínio 

Cognitivo (DC) progressivo (Argimon & Stein, 2005; Sánchez Rodríguez & Carro, 2002; 

DSM-5, 2014).  

Torna-se assim importante a identificação de indivíduos com potencial risco de desenvolver 

demência, através de uma avaliação criteriosa (Charchat-Fichman, et al 2005) pois a 

probabilidade de ocorrência conjunta de DC e depressão duplica a cada 5 anos após os 70 anos 

de idade (Alexoupoulos et al, 2002). 

Vários são os testes que existem na literatura que nos permitem avaliar de forma criteriosa o 

DC e a depressão, como o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) de Guerreiro, Silva, Botelho, 

Leitão, Castro-Caldas, & Garcia (1994), o teste do relógio de Duro, Freitas, Alves, Simões, & 

Santana, (2012), a Escala de Avaliação de Demência (DSR) de Jurica, Leitten, & Mattis, (2001), 

a Escala de Depressão Geriátrica (EDG) de Yesavage, Brink, Rose, et al. (1983) e o Inventário 
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de Depressão de Beck de Brochado (2012), entre outros, sendo o MEEM o instrumento mais 

utilizado na avaliação do perfil cognitivo (Scazufca, Almeida, Vallada, Tasse, & Menezes, 

2008) e a EDG a mais fiável para o despiste de sintomatologia depressiva na população mais 

velha (Frade, Barbosa, Cardoso & Nunes, 2015).  

A avaliação tem um caráter pertinente pois permite uma estimulação mais adequada às 

necessidades de cada indivíduo. Deve ser efetuada através de testes específicos e sempre que 

possível, adaptados à população portuguesa (Leitão, Lombo & Ferreira, 2008; Gallucci-Neto, 

Tamelini & Forlenza, 2005). 

Uma das áreas científicas que poderá contribuir para a avaliação e estimulação do indivíduo é 

a Psicomotricidade, pois é uma ciência que estuda o corpo em movimento, estimulando as áreas 

cerebrais (Fonseca, 2005). É a ciência do ser humano, que considera os aspetos biológicos, 

antropológicos, sociológicos e culturais, avaliando todos os aspetos direcionados para o 

indivíduo, fundamentada por três conhecimentos básicos: movimento, intelecto e afeto (Levy, 

2000).  

Quando relacionada com pessoas mais velhas, a Psicomotricidade atua na sua vertente de 

Gerontopsicomotricidade. Esta vertente preocupa-se em recuperar e conservar as condutas 

psicomotoras, melhorar e aprimorar o conhecimento de si e a eficácia nas ações das Atividades 

da Vida Diárias (AVD’s) (Barros, 2000).  

Vários estudos concluíram que sessões de Gerontopsicomotricidade baseadas em atividades de 

proprioceção, linguagem verbal, orientação espacial, equilíbrio e estimulação cognitiva, podem 

retardar o DC ou até mesmo melhorar a função cognitiva do geronte. Por outro lado, não há 

muitos estudos que relacionem a diminuição da sintomatologia depressiva com a 

Psicomotricidade (Fonseca, 2001; Nunéz e & González, 2001; Barros, 2000; Garcia & 

González, 2006; Fernández-Prado, Conlon, Mayán-Santos, & Gandoy-Creco, 2012).  

Perante isto, e uma vez que há poucos estudos sobre esta problemática, é nossa preocupação 

verificar se os Programas de Intervenção Psicomotora (PIP) influenciam a sintomatologia 

depressiva e o perfil cognitivo de indivíduos mais velhos. 
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1.1. Objetivos 

O presente estudo tem por objetivo verificar a influência de um Programa de Intervenção 

Psicomotora (PIP) na Função Cognitiva e Sintomas Depressivos em indivíduos dos 60 aos 75 

anos 

1.2. Estrutura 

Após a introdução, onde fazemos o enquadramento do tema e definimos os objetivos de estudo, 

segue-se a revisão da literatura com uma abordagem teórica sobre o envelhecimento, a 

depressão, o perfil cognitivo, bem como o contributo da Gerontopsicomotricidade nesta área de 

intervenção. 

Posteriormente, descrevemos a metodologia utilizada relativa ao tipo de estudo, amostra, 

instrumentos de avaliação e PIP. Em seguida apresentamos os resultados obtidos, bem como a 

sua discussão. Por fim, são apresentadas as conclusões do estudo. 
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2. Revisão da Literatura 

O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e irreversível (Santos, 2003), que 

ocorre durante a vida do ser humano desde o seu nascimento até à sua morte, ligado 

intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais (Fechine & Trompieri, 2012). 

O envelhecimento começa a ser uma preocupação para o indivíduo, ou pessoas próximas, 

quando se apercebem que há uma diminuição das capacidades físicas e psicológicas, que muitas 

vezes leva ao aparecimento de patologias sendo as mais frequentes a depressão, a doença de 

Alzheimer, a doença de Parkinson, o Acidente Vascular Cerebral, a Doença Cardiovascular, as 

Neoplasias e a Síndrome Metabólica (Cancela, 2007) (OMS, 2002).  

Estando a população portuguesa cada vez mais envelhecida, é importante consciencializar as 

pessoas que o envelhecimento não é uma doença ou um fatalismo, como é encarado por muitos, 

e que envelhecer significa apenas viver mais tempo (Portugal, 2012). A terceira idade é um 

estágio de vida como a infância ou a idade adulta, marcado por alterações biopsicossociais 

específicas, associadas ao passar do tempo. É um estágio que pode ser influenciado pelo estilo 

de vida, pelo meio ambiente, pela dieta e pela sociedade em geral (Santos, 2003). 

O envelhecimento da sociedade sucede dado o declínio muito acentuado na natalidade e o 

aumento da esperança média de vida (Carrilho & Patrício - INE, 2010). A população residente 

em Portugal tem envelhecido de uma forma contínua nas últimas quatro décadas (Pinto, 2006), 

prevendo-se para 2050 um aumento da tendência de involução da pirâmide etária, com 35,72% 

de pessoas com 65 e mais anos (Governo de Portugal, 2012).  

Existem várias definições de envelhecimento, que abordam diferentes teorias do 

desenvolvimento humano, como o aspeto biológico, social, psicológico e cultural (Ferreira, 

Maciel, Silva, Sá, & Moreira, 2010). O envelhecimento é diferente entre indivíduos da mesma 

espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Este facto fez com que se desenvolvessem 

diversas teorias de envelhecimento biológico, que podem ser divididas em genéticas e 

estocásticas, que apesar de diferentes entre si, concordam na definição de perda progressiva de 

funcionalidade com a idade, de aumento da suscetibilidade à doença, aumentando a 

probabilidade de morte (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004).  
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A perda progressiva da funcionalidade para realização plena das AVD’s deve-se às alterações 

músculo-esqueléticas, como a diminuição da massa muscular (perda preferencial das fibras 

musculares tipo II) especialmente nos membros inferiores – sarcopénia (Mota, Figueiredo, & 

Duarte, 2004) e às alterações cognitivas como a dificuldade em comunicar eficazmente através 

da linguagem, uma maior dificuldade no raciocínio lógico e organizado, surgindo uma 

lentificação psicomotora (Gabriel & Conoby, 2010), um declínio na memória a curto prazo, de 

trabalho, secundária e implícita (Guzen & Cavalcanti, 2012). 

Para combater a perda de funcionalidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) sugeriu, no 

início do séc. XXI, o conceito de Envelhecimento Ativo que traduz uma sensibilização para a 

participação das pessoas idosas na cidadania, capacitando-as e mantendo-as independentes, 

revelando-se numa maior qualidade de vida, deixando para trás a visão centrada em 

proporcionar aos idosos as necessidades básicas, tornando-os dependentes e inativos, passando 

a vê-los como elementos capazes e ativos na sociedade, porém sem descurar as suas 

necessidades (Paúl & Ribeiro, 2011; Morais, 2007).  

Para proporcionar um Envelhecimento Ativo, são necessários estudos médicos e científicos 

com o objetivo de encontrar estratégias que possibilitem a intervenção dos serviços de saúde 

de uma forma preventiva, que vise uma melhor qualidade de vida e a diminuição de 

incapacidade, pois sendo uma população de risco pelo declínio funcional, é necessário 

tornarmo-nos sabedores do que distingue episódios diferentes no envelhecimento (Pinto, 2006). 

Neste sentido, o envelhecimento ativo exige um trabalho multidimensional, implicando a 

responsabilização e a participação de familiares, técnicos sociais e de saúde, no combate ao 

isolamento social (Paúl & Ribeiro, 2011).  

Uma das principais preocupações na terceira idade é o isolamento social, pois com o fim da 

atividade produtiva, a pessoa perde muitas vezes o contacto com as pessoas e com o ambiente 

o que a angústia, pois tem perceção de que o seu tempo de vida está cada dia mais limitado, 

diminuindo a sua autoestima, podendo culminar num estado depressivo (Steffens & Potter, 

2008).  

Segundo Medeiros (2010) o isolamento social é um dos principais fatores associados a um 

maior risco de desenvolvimento de Depressão, tal como uma baixa condição socioeconómica, 
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a disfunção cognitiva, alguns fármacos e a história familiar de depressão major. De salientar 

ainda, que o género feminino tem uma maior propensão a desenvolver esta doença. 

Segundo o Relatório sobre a Saúde no Mundo 2001: Saúde Mental: Nova Concepção, Nova 

Esperança, da OMS, os índices de depressão têm aumentado nas últimas décadas. De acordo 

com a OMS, os transtornos depressivos evidenciam-se como um dos principais problemas de 

saúde, nos países desenvolvidos. 

Os transtornos depressivos são alterações que ocorrem com bastante frequência na população 

mais velha, sendo as principais queixas apresentadas: o cansaço constante, a falta de ânimo, 

sentimento de culpa, sentimento de inutilidade e impotência, falta de esperança no futuro, dor 

de cabeça, estômago e corpo, alterações do sono, alterações no apetite e consequentemente no 

peso, palpitação, falta de ar (Steffens & Potter, 2008).  

Porém, quando a pessoa se queixa destes sintomas a familiares e mesmo ao médico, há uma 

desvalorização, ficando sem o devido diagnóstico e necessário tratamento, causando 

sofrimento, diminuição da qualidade de vida, podendo levar a outras complicações de saúde 

(Bennabi, Vandel, Papaxanthis, Pozzo, & Haffen, 2013).  

Todos os transtornos depressivos apresentam como características comuns a presença de humor 

triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade funcional da pessoa. O que distingue um, em específico são os 

aspetos de duração, momento ou etiologia presumida (DSM-5, 2014).  

O DSM-5 (2014) classifica, entre outros, os transtornos depressivos como i) Transtorno 

depressivo disruptivo da desregulação do humor, tipo de depressão em que a principal 

característica é a irritabilidade crónica grave; ii) Transtorno depressivo maio, tipo de depressão 

mais grave, sendo a que apresenta o maior risco para o suicídio; iii) Transtorno Depressivo 

persistente, quadro depressivo leve, intermitente, em que o indivíduo sofre oscilações de humor 

depressivo, súbitas ou contínuas, de intensidade variável. Esta alteração do humor está 

geralmente ligada a acontecimentos desagradáveis da vida, podendo ser agravada por eles. 

A prevalência de um transtorno depressivo maior na terceira idade é inferior ao verificado 

noutras etapas do desenvolvimento humano, porém, a incidência aumenta quando associada a 
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outras doenças, sobretudo o cancro e distúrbios neurológicos, como a demência (Medeiros, 

2010).  

Com o avançar da idade, uma das principais queixas é a dificuldade de memória, que pode ser 

confundida com um sinal inicial de demência, porém, quando um episódio depressivo maior é 

tratado com sucesso, é frequente os problemas de memória recuperam completamente (DSM-

5, 2014). No entanto, quando a queixa persiste, pode ser indicadora de uma demência 

irreversível (DSM-5, 2014). Assim sendo, torna-se muito importante num quadro de transtorno 

depressivo, um correto diagnóstico.  

A Escala de Depressão Geriátrica é um instrumento extremamente útil, criado especificamente 

para auxiliar no diagnóstico de Transtornos Depressivos, nestas populações (Vaz & Gaspar, 

2011), sendo identificado como o melhor instrumento validado para uso nesta faixa etária 

(Medeiros, 2010). 

Um correto diagnóstico proporciona um tratamento adequado às necessidades da pessoa, que 

pode passar pela psicoterapia, farmacoterapia, Psicomotricidade (Stella, 2002).  

Muitas vezes, o diagnóstico correto permite distinguir se a pessoa tem de facto um Transtorno 

Depressivo, ou se os sintomas são reações emocionais, ao perceber que a sua capacidade 

cognitiva, já não a satisfaz na realização das AVD’s, uma vez que a existência de uma causa 

comum subjacente no Sistema Nervoso Central pode levar tanto à depressão, como ao DC 

(Steibel & Almeida, 2010).  

Num estudo realizado sobre depressão e demência, Steibel & Almeida (2010) apontam para a 

hipótese de que quanto mais grave a depressão, maior o DC e funcional dos idosos. Indicam 

ainda, que a dificuldade de planeamento e execução de tarefas seja talvez o grande responsável 

pela degeneração das outras funções cognitivas, principalmente da memória.  

As consequências da depressão são observadas principalmente pela lentificação psicomotora, 

através do comprometimento a nível motor e cognitivo, nomeadamente na linguagem, 

expressão facial, formulação de ideias, práxia fina e práxia global (alterações na marcha, 

postura e movimentos dos membros (Bennabi et al, 2013). As áreas cognitivas mais afetadas 

são: as funções executivas, a memória e a velocidade de processamento da informação (Steibel 

& Almeida, 2010), a atenção sustentada e motivação (Portella & Marcos, 2002). Várias 
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investigações comprovam que o DC comprovado pelo MEEM está associado à sintomatologia 

depressiva (Vaz & Gaspar, 2011).  

Apesar da pouca bibliografia sobre a intervenção psicomotora, nos transtornos depressivos, 

Stella (2012) afirma que esta ciência atua sobretudo na melhoria da autoestima da pessoa, 

fazendo senti-la que ainda é capaz, que não é inútil e que deve ter respeito e gostar de si própria. 

Através de sessões de relaxamento, a pessoa pode beneficiar de um estado emocional mais 

calmo. Ao promover a noção do corpo a pessoa tem uma noção real da sua imagem ao espelho 

e é motivada a evidenciar os seus aspetos positivos, com o objetivo de melhorar a sua 

autoestima (Stella, 2002).  

Atividades psicomotoras que exijam mais esforço físico, também auxiliam na melhoria da 

autoestima, uma vez que com o decorrer das sessões a pessoa começa a gostar mais do seu 

aspeto físico, sentindo-se melhor consigo mesma (Vasconcelos-Raposo, Fernandes, Mano 

&  Martins, 2009).  

A perda de capacidades cognitivas, também comuns na terceira idade, são reconhecidas como 

um importante problema de saúde pública. Estudos revelam que aproximadamente 17% dos 

idosos apresentam um DC capaz de afetar as AVD’s (Parle, et al., 2010).  

A cognição refere-se aos processos mentais como o pensamento e significados produzidos pelo 

sistema cognitivo. As principais funções do sistema cognitivo são interpretar os aspetos do 

ambiente e processar as informações (raciocinar) (Charchat-Fichman et al 2005).  

Soares, Diniz, & Cattuzo (2013) definiram cognição como as funções e processos que, em 

conjunto, permitem que o indivíduo tome decisões e se comporte de maneira inteligente. Ao 

longo do processo de envelhecimento a pessoa vai sofrendo alterações na cognição (Cancela, 

2007) 

Alguns fatores que poderão influenciar o aparecimento de DC em idosos são o sexo feminino, 

a baixa escolaridade, a condição socioeconómica desfavorável, o baixo nível ocupacional, a 

depressão, a hipertensão arterial, a diabetes, a anemia e as alterações hormonais (Argimon & 

Stein, 2005). 
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O DC é uma condição clínica em que a pessoa apresenta perda de memória, maior do que a 

esperada, no entanto, não satisfaz os critérios para demência. É um estado transitório entre o 

processo de envelhecimento normal e um estado de demência (Hamdan, 2008). O DC leve é 

utilizado para identificar pessoas que não têm demência, mas que têm DC, e por isso um risco 

aumentado de desenvolver demência (Petersen, et al., 2001).  

Os critérios de diagnóstico para o DC leve consistem em queixas de problemas de memória, 

função cognitiva geral preservada, AVD’s intactas e não preencher os critérios de diagnóstico 

de demência: (Winblad, et al., 2004) comprometimento da memória, afasia, apraxia, agnosia, 

perturbação do funcionamento executivo (DSM-5, 2014). 

Quando a perda de memória é maior do que a esperada, o DC é global, o que designamos por 

demência, ou seja, qualquer deterioração mental das habilidades intelectuais, da memória, da 

orientação, do pensamento e do comportamento (Hamdan, 2008). 

As demências caraterizam-se, portanto, por apresentarem múltiplos défices cognitivos, 

sobretudo no que diz respeito à memória. Todos estes défices comprometem o funcionamento 

ocupacional, social, educacional e representam um declínio significativo na qualidade de vida 

da pessoa idosa (DSM-5, 2014). 

As causas apontadas para demência incluem agentes tóxicos (metais pesados, álcool, etc.) 

deficiência nutricional (vitamina B12, ácido fólico niacina e tiamina) depressão, distúrbios 

endócrinos, doenças infeciosas, doenças inflamatórias hidrocefalia e processos expansivos 

(tumores, abcessos, hematomas, etc.) (Hamdan, 2008).  

Os tipos de demência mais comuns são a Doença de Alzheimer, Demência Vascular, Demência 

de Corpos de Lewy e Demência Frontotemporal (Gallucci-Neto et al, 2005).  

Em pessoas com demência, é necessária uma avaliação criteriosa, pois permite quantificar o 

grau de DC, o que é muito importante, especialmente em diagnósticos precoces, quando o DC 

ainda não afetou a funcionalidade e o comportamento da pessoa, sendo possível a intervenção 

terapêutica com o objetivo de retardá-lo (Hamdan, 2008), (Petersen, et al., 2001). 



Capítulo II – Revisão da Literatura 

 

25 

 

Assim, uma avaliação poderá auxiliar na diferenciação de demência, DC leve, distúrbios 

psiquiátricos, e outras síndromes neuro-psicológicas focais como amnésia, apraxia, agnosias, 

etc. (Hamdan, 2008). 

A deteção precoce de DC leve é fundamental para a intervenção na prevenção de demência 

(Petersen, et al., 2001). 

Em pessoas com DC leve a intervenção terapêutica através de estimulação cognitiva é 

fundamental, pois potencia a cognição, melhora a autonomia e minimiza o impacto dos défices 

(Costa & Sequeira, 2013). 

A Gerontopsicomotricidade é uma área de intervenção que auxilia nestas problemáticas, uma 

vez que através da estimulação cognitiva com o objetivo de promover a capacidade de 

raciocínio, concentração, atenção e memória; e do treino físico através da manutenção da 

capacidade funcional, a pessoa fomenta a sua cognição sente-se útil, capaz e autónoma elevando 

a sua autoestima e qualidade de vida (Barros, 2000).  

A Gerontopsicomotricidade atua no DC e na sintomatologia depressiva com um caracter de 

avaliação, prevenção e intervenção terapêutica (Fonseca, 2001; Morais, 2007; Probst, Knapen, 

Poot, & Vancampfort, 2010). 

Dado o envelhecimento da população, as pessoas mais velhas, destacam-se com importância 

para a intervenção psicomotora. Torna-se pertinente o conhecimento de estratégias que 

possibilitem a melhoria da funcionalidade e da qualidade de vida destas pessoas, através da 

elaboração de PIP individualizados para uma intervenção eficaz. 

Segundo (Rodríguez, 2003) a Gerontopsicomotricidade apresenta três níveis de intervenção: i) 

a Educação Psicomotora destinada a idosos saudáveis com o objetivo de prevenir patologias 

resultantes no processo de envelhecimento; ii) a Reeducação Psicomotora direcionada a idosos 

que apresentem ligeiros défices cognitivos ou défices na capacidade funcional, tendo como 

objetivo a manutenção da capacidade funcional, mantendo as habilidades preservadas e 

estimulando as que estão em fase de deterioração; iii) e a Terapia Psicomotora para idosos que 

têm um diagnóstico, com o objetivo de superar as dificuldades, de forma a retardar os efeitos 

da patologia, promovendo a autonomia para a realização plena das AVD’s. 
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A Gerontopsicomotricidade tem como principal objetivo, manter as capacidades psicomotoras 

e desenvolver formas de adaptação às alterações corporais, psicológicas, emocionais e 

psicossociais, evidenciadas em algumas pessoas, através da manutenção ou reabilitação dos 

sete fatores psicomotores (Morais, 2007): Os fatores psicomotores são definidos por Fonseca 

V. (2007) como os 7 elementos básicos da Psicomotricidade. São eles a Tonicidade como uma 

estrutura básica que prepara e guia a atividade osteomotora, controlando a modelação articular 

e garantindo o ajustamento plástico e integrativo da amplitude dos movimentos; a Equilibração 

como função determinante na construção do movimento voluntário, condição indispensável de 

ajustamento postural e gravitacional, sem o qual nenhum movimento intencional pode ser 

atingido; a Lateralização como uma progressiva especialização dos dois hemisférios como 

resultado das funções socio-históricas do trabalho e da linguagem; a Noção do Corpo como 

representação mental que consiste na integração das partes do corpo que participam no 

movimento e das relações que elas têm de estabelecer entre si e os outros; a Estruturação 

Espácio-Temporal que envolve a tomada de consciência da situação do próprio corpo no 

espaço, e da situação das coisas entre si e a possibilidade, para o sujeito, de se organizar perante 

o que o cerca; a Praxia Global que envolve os movimentos de todo o corpo e de grandes 

segmentos corporais e põe em jogo a organização da atividade consciente e a sua programação, 

regulação e verificação; e a Praxia Fina que envolve os movimentos precisos das mãos e dos 

dedos evidenciando a velocidade e a precisão dos movimentos finos e a facilidade de 

reprogramação de ações, à medida que as informações táctilo-perceptivas se ajustam às 

informações visuais. 

Barros (2000) e Rio (2004) afirmam que os exercícios psicomotores de estimulação cognitiva 

promovem o bem-estar e atenuam a perda de material neurológico, retardando o DC 

consequente do envelhecimento. Assim sessões de Gerontopsicomotricidade baseadas em 

atividades de proprioceção, linguagem verbal, equilíbrio, exercícios cerebrais, e de 

socialização, podem aumentar as habilidades cognitivas e consequentemente retardar o DC 

(Barros, 2000; Borges, Aprahamian, Radanovic & Florenza, 2010). 

Probst et al (2010) defendem que em pacientes com sintomatologia depressiva, a intervenção 

psicomotora deve promover tarefas que sejam controladas pelo próprio, nas quais obtenha 

sucesso e reforçar com feedbacks positivos. Deve ainda promover atividades que estimulem a 

expressão dos sentimentos e incentivar à atividade física para melhoria do autoconceito.  
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A Psicomotricidade tem-se revelado uma ciência extremamente útil na prevenção e na 

intervenção terapêutica de uma série de doenças da velhice, tais como disfunções psicomotoras, 

artrite, artroses, problemas posturais e doenças emocionais como a depressão (Levy, 2000), 

revelando-se a intervenção psicomotora numa utilidade para esta população (Rio, 2004).  

Vítor da Fonseca (2005) define a Psicomotricidade como o campo transdisciplinar que estuda 

e investiga as relações e as influências recíprocas e sistémicas entre o psiquismo e a 

motricidade, tendo como principal objetivo de estudo verificar a influência entre a motricidade 

e o psiquismo humanos, assumindo a unidade, a diversidade e a complexidade transcendente 

da condição humana. 

Entenda-se por psiquismo todo o funcionamento mental tais como as sensações, perceções, 

imagens, emoções, afetos, medos, projeções, aspirações, e toda a totalidade dos processos 

cognitivos: atenção, processamento e integração multissensorial, planificação, regulação, 

controlo e execução motora. E por motricidade, o conjunto de expressões mentais e corporais 

(função tónica, postural, somatognosica e práxica) não podendo ser entendidos apenas nos seus 

efeitos extrassomáticos (Fonseca, 2005).  

Através do lúdico e da sensibilização corporal acompanhada de verbalização, a 

Psicomotricidade proporciona dinâmicas que ajudam a pessoa a despertar para um 

envelhecimento mais consciente e com mais qualidade (Morais, 2007). 

A necessidade de promover a qualidade de vida na população mais velha tem contribuído para 

o desenvolvimento de programas de reabilitação específicos para esta população (Guerreiro, 

2005). 

A Intervenção Psicomotora no idoso com DC e depressão torna-se pertinente nas suas vertentes, 

preventiva e terapêutica, pois trabalha as capacidades funcionais, independência e autonomia 

da pessoa, que no seu conjunto, interferem com na função cognitiva e com a sintomatologia 

depressiva (Borges et al, 2010; Morais, 2007; Fonseca, 2001), permitindo uma melhor 

adaptação às mudanças que o envelhecimento acarreta, além de que melhorar a autoconfiança 

e autoestima (Vasconcelos, 2003).  

A idade por si só, não é um fator que necessite de intervenção, porém a perda de capacidades 

cognitivas, consequente do avançar da idade, pode ser retardada através de programas de 
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reabilitação, dai a importância da intervenção precoce, através destes programas, nas pessoas 

que perdem habilidades cognitivas com o objetivo de prolongar a sua qualidade de vida e 

melhorar o desempenho nas AVD’s de modo a minimizarem a ajuda de terceiros (Guerreiro, 

2005). 

A Psicomotricidade tem uma visão holística do indivíduo valorizando a permanente interação 

entre a motricidade, o psiquismo e o meio (Martins, 2001), através de métodos de relaxamento, 

estimulação vestibular e propriocetiva, equilíbrio estático e dinâmico, estimulação cognitiva 

(atenção, concentração, observação e memória), explorações visuomotoras, atividades de 

verbalização e programação (Vasconcelos, 2003; Fonseca, 2001), devem-se criar PIP’s, 

baseados nestes métodos e adaptados às necessidades de cada indivíduo (Núnez & González, 

2001). 

Evidenciando-se a necessidade de intervenção psicomotora nesta faixa etária, os PIP são 

pertinentes, na mediação que fazem entre a motricidade, o psiquismo, as emoções e o meio 

envolvente (Martins, 2001) através de atividades de expressão corporal, relaxação e exploração 

do meio, não tendo o objetivo de destacar o rendimento motor, mas sim potenciar o corpo como 

instrumento que age sobre o mundo e se relaciona com os outros (Fonseca, 2001).  

Fonseca (2001) diz-nos ainda que os PIP devem ter uma base lúdica para motivar os seus 

participantes e para poder ser incluído na ocupação de tempos livres da pessoa, sendo 

recomendada uma periocidade mínima de 3 vezes por semana (Barros, 2000). 

Num estudo realizado por (Núnez & González, 2001) os gerontes participaram durante cerca 

de um ano em sessões de estimulação cognitiva onde trabalhavam a noção do corpo e o 

equilíbrio, o movimento expressivo e a adaptação rítmica, coordenação visuomotora, a 

tonicidade, a comunicação verbal e ainda as praxias e a cognição através de diferentes jogos e 

atividades. Os resultados mostram que houve uma melhoria na satisfação, motivação e 

autoestima, autonomia e funcionalidade, e também melhorias ao nível da capacidade de 

resolução de problemas, raciocínio e planificação.  

Garcia & González (2006) avaliaram a plasticidade cognitiva e os efeitos do treino cognitivo e 

verificaram que independentemente do estado cognitivo inicial, todos os indivíduos que 

participaram no programa, apresentaram uma melhoria do desempenho cognitivo.  
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Também Fernández-Prado et al, (2012) aplicaram um programa de estimulação cognitiva a 

gerontes, constituído por sessões de grupo estruturadas, com atividades de orientação temporal 

e espacial, atenção, associação, memória, linguagem, calculo, lógica e pensamento criativo, 

recorrendo à dinâmica grupal e à interação entre os participantes como ferramenta para 

aumentar os resultados e promover as capacidades de interação social. Os resultados do 

programa evidenciaram uma melhoria nas competências cognitivas, bem como na qualidade de 

vida dos participantes do programa.  

É importante ter consciência de que a intervenção psicomotora não vai tratar ou anular o 

aparecimento de declínio cognitivo, o objetivo dos PIP é retardar a perda das habilidades 

cognitivas, ou quando já existem, maximizar as funções cognitivas intactas e aumentar os 

recursos daquelas que embora diminuídas, não estejam completamente perdidas de modo a 

prolongar a independência e a funcionalidade da pessoa (Guerreiro, 2005).  
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3. Metodologia 

Neste capítulo descrevemos todos os procedimentos desenvolvidos para a justificação do 

objetivo a que nos propusemos: verificar se existem alterações quanto à sintomatologia 

depressiva e ao DC, em indivíduos entre os 60 e os 75 anos, após frequentarem um PIP. Assim, 

abordaremos o tipo e desenho de estudo, descrição da amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

instrumentos de avaliação, PIP e tratamento estatístico. 

3.1. Tipo de Estudo/ Desenho de estudo 

Tendo em conta os objetivos propostos, trata-se de um estudo experimental, com um Grupo de 

Controlo (GC) e um Grupo Experimental (GE) sendo o último submetido a intervenção. A 

Figura 1 mostra-nos o desenho de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Desenho de Estudo 
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3.2. Amostra 

Foi utilizada uma amostra de conveniência, constituída por pessoas que frequentavam o projeto 

“Mexa-se! pela sua saúde.”. A amostra foi dividida em dois grupos. O GE foi submetido a um 

PIP durante seis meses e o GC não foi submetido a qualquer tipo de intervenção. 

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra segundo idade, grupo, género, escolaridade, 

profissão e estado civil. 

Tabela 2: 
 Caracterização da amostra segundo género, idade, escolaridade, profissão e estado civil 

 N Min. Máx. Frequência % Média de idade √ 

Idade 67 60 75   68,15 4,866 

Grupo 

    Experimental 
67 

  34 50,7 66,7  

    Controlo   33 49,3 65,9  

Género 

     Feminino 
67 

  49 73,1   

     Masculino   18 26,9   

Escolaridade 

    Sem escolaridade 
67 

  7 10,4   

    Com escolaridade   60 89,6   

Profissão 

    Reformado 

67 

  48 71,6   

    Ativo   10 14,9   

    Desempregado   2 3,0   

    Doméstico   7 10,4   

Estado Civil 

    Solteiro 

67 

  4 6,0   

    Casado   45 67,2   

    Viúvo   16 23,9   

    Divorciado   2 3,0   

A amostra é constituída por 67 indivíduos, com uma frequência de 33 sujeitos no GC e 34 no 

GE, com idades compreendidas entre os 60 e os 75 anos (68,15±4,86). Quanto à estatística 

descritiva da amostra, 67,2% eram casados, 73,1% do sexo feminino, 10,4% eram analfabetos 

e 71,6% eram reformados.  

Todos os sujeitos incluídos no presente estudo obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: 

assinar o consentimento informado de autorização do tratamento de dados, ter entre 60 e 75 

anos, fazerem a avaliação pré-teste e pós-teste através da EGD e MEEM. Como critérios de 

exclusão definiram-se os seguintes: ter depressão maior diagnosticada; não terem faltas 
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superiores a 10% das sessões aplicadas, todos os que não se enquadraram nos critérios de 

inclusão. 

Dos 80 inscritos no PIP, 67 cumpriam os critérios de inclusão e 12 foram excluídos por não 

cumprirem os critérios de inclusão.  

 

3.3. Instrumentos de Avaliação 

Para avaliação do perfil cognitivo foi utilizado o MEEM (anexo 3) de Folstein e Mchugh 

(1975), que nos dá uma avaliação do estado mental, aferido para a população portuguesa por 

Guerreiro et al (1994). Este teste avalia as seguintes funções cognitivas: orientação, retenção, 

atenção e cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva. A cotação varia entre 0 e 30 

pontos, atribuindo-se para cada resposta correta a cotação de 1 ponto. Segundo os autores do 

MEEM os valores de corte para a população portuguesa a partir dos quais se considera a 

existência de défice cognitivo são os apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: 

Valores de corte do MEEM 

Valores de corte do MEEM 

Escolaridade Pontuação Perfil 

Analfabetos Pontuação ≤ 15 Defeito cognitivo 

1 a 11 anos de escolaridade Pontuação ≤ 22 Defeito cognitivo 

Escolaridade superior a 11 anos Pontuação ≤ 27 Defeito cognitivo 

Nota. Fonte: Teles, 2008. 

Para a avaliação do estado depressivo foi aplicada a EDG (Anexo 4) de Yesavage et al (1983) 

traduzida, aferida e validada à população portuguesa por Veríssimo em 1988 que avalia o grau 

de depressão da pessoa idosa. Consiste numa escala de avaliação composta por trinta itens, com 

resposta dicotómica de sim ou não, aos quais o indivíduo deve responder, consoante o que tem 

sentido na semana transata. A pontuação é calculada com base no somatório de respostas sim e 

no somatório das respostas não, como descreve a Tabela 3. 
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Tabela: 3 

Cálculo da pontuação da EDG  

Cálculo da pontuação da EDG 

1ponto para as respostas Sim nas questões 2-4, 6, 8, 10-14, 16-18, 20, 22-26, 28 

1ponto para as respostas Não nas questões: 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30 

Nota. Fonte: Medeiros, 2010. 

O grau de depressão assenta nos valores de corte apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 

Valores de corte da EDG 

Valores de corte da EDG 

Pontuação Perfil 

0-10 Ausência de depressão 

11-20 Depressão ligeira 

21-30 Depressão grave 

Nota. Fonte: Medeiros, 2010. 

3.4. Definição das Variáveis 

Como variável independente definimos o PIP e como variáveis dependentes definimos o 

MEEM e as funções cognitivas que avalia, e a EDG. 

3.5. Procedimentos 

Para a realização deste estudo foi criado um programa inédito, na cidade de Mirandela, o qual 

designamos por “Mexa-se! pela sua saúde.” Este programa consistia na aplicação de um  PIP 

durante seis meses, com a periocidade semanal de três vezes, a pessoas entre os 60 e os 75 anos 

de idade. Para a realização deste projeto fizemos uma primeira abordagem à Junta de Freguesia 

de Mirandela que prontamente nos cedeu um espaço. Seguidamente, recorremos à Câmara 

Municipal de Mirandela, que nos cedeu um espaço maior e com melhores condições para a 

realização do programa, bem como algum do material necessário. 

A angariação da maior parte da amostra foi efetuada através de uma ação de sensibilização 

(Anexo 9) sobre os benefícios das atividades psicomotoras para a saúde nos indivíduos com 

estas idades divulgada em cartazes e jornal local (anexo 10). Foi ainda realizada uma palestra 

por especialistas da área clínica e educacional sobre a importância das atividades psicomotoras 

no controlo da glicemia, colesterol, triglicerídeos e hipertensão. Apresentaram-se ainda 
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informações acerca da influência das mesmas atividades na manutenção da autonomia e 

funcionalidade da pessoa idosa e ainda a relação entre as atividades psicomotoras e a demência. 

Por fim, as coordenadoras do projeto falaram sobre o programa que estava a ser implementado 

e distribuíram as fichas de inscrição (anexo 11). 

Na primeira sessão dividimos os participantes em dois grupos: o GE constituído por 34 

indivíduos e o GC constituído por 33 indivíduos. Todos os participantes assinaram o 

consentimento informado, do respetivo grupo (anexo 1 e 2), As duas sessões seguintes foram 

reservadas às avaliações do Pré-teste, que deu informação sobre o perfil cognitivo e estado 

depressivo. 

A elaboração do PIP foi baseada nos resultados da avaliação de pré-teste e no que diz a literatura 

(Fonseca, 2001; Rio, 2004; Nunéz e & González, 2001; Barros, 2000; Geis, 2003; Guerreiro, 

2005) sobre os aspetos mais relevantes a trabalhar nesta faixa etária. 

Dada a visão holística que a intervenção psicomotora tem sobre o indivíduo, trata-se de um 

plano lúdico que tem em conta a interação entre a motricidade, o psiquismo, as emoções e o 

envolvimento com o meio e com os outros, com o objetivo de motivar as pessoas durante a 

continuidade das sessões.  

Contém atividades de treino da tonicidade e equilibração, tarefas que exigem caracter motor 

global e de informação tatilo-quinestésica, tarefas de promoção da construção de verbalizações 

e programação motora, estimulação da atenção e memória, estimulação vestibular e 

propriocetiva, técnicas de relaxação e atividades e socialização. 
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOMOTORA 

Tempo total da intervenção: 73 sessões                                                                                        Duração média da sessão: 60’ 

Periocidade: 3x/semana                                                                                                                  Psicomotricistas: Joana Breda e Patrícia Silva 

Objetivos Gerais: Melhorar/promover o desempenho das AVD’s; o autoconceito; a autoimagem; o equilíbrio, a atenção e a concentração e a socialização.  

Áreas de 

intervenção 
Objetivos 

 
Atividades Estratégias 

Tonicidade - Fomentar o tónus muscular; 

- Promover a agilidade articular; 

- Trabalhar o equilíbrio estático; 

- Trabalhar o equilíbrio dinâmico; 

 - Caminhadas/corridas; 

- Mobilização articular ativa e passiva; 

- Circuitos Psicomotores que exijam movimentação do 

corpo todo; 

-Elevar uma bola medicinal, seguindo as orientações 

das técnicas; 

- Encontrar um objeto seguindo as indicações das 

técnicas; 

 

 

 

Verbalização 

Demonstração 

Ajuda visual 

Reforço positivo Feedback 

Ajuda física 

 

 

 

 

Equilibração 

Lateralização 

- Promover a Integração Sensorial; 

- Desenvolver a noção de esquerda e direita; 

 - Jogos de necessidade de se colocar à dir./esq. de algo; 

- Encontrar um objeto seguindo as indicações das 

técnicas; 

- Apontar ou levantar partes do corpo solicitadas; 

Noção do Corpo 

- Melhorar o autoconceito e a autoimagem;  

- Promover a autoestima; 

 - Apontar ou levantar partes do corpo solicitadas; 

- Indicar as diferentes partes do corpo dos colegas, 

solicitadas pelas técnicas; 

- Encontrar um objeto seguindo as indicações das 

técnicas; 

- Atividades que envolvam esforço físico; 

Estruturação espácio-

temporal 

- Potenciar a orientação espacial; 

- Promover a orientação temporal; 

- Criar uma rotina terapêutica; 

 - Circuitos Psicomotores; 

- Encontrar um objeto seguindo as indicações das 

técnicas; 

- Desenvolver as todas as sessões com o mesmo 

seguimento; 
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Praxia Global 
- Desenvolver a Coordenação óculo-manual; 

- Desenvolver a Coordenação óculo-pedal; 

 - Circuitos Psicomotores a transportar um objeto sem 

o perder; 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalização 

Demonstração 

Ajuda visual 

Reforço positivo Feedback 

Ajuda física 

Praxia Fina - Melhorar a manipulação fina de objetos; 
 - Construção de puzzles; 

- Manusear objetos pequenos; 

Linguagem 

- Melhorar a capacidade de manifestar as suas 

necessidades básicas; 

- Melhorar a semântica na linguagem 

expressiva; 

- Melhorar a capacidade de resposta a 

questões simples que lhe são colocadas; 

 - Conversas entre o grupo sobre interesses em comum; 

- Ordenar palavras de modo a formar uma frase; 

Atenção 

- Desenvolver a capacidade de atenção a 

estímulos isolados; 

- Promover a concentração na tarefa; 

- Desenvolver a atenção focalizada, mantida, 

alternada, seletiva e dividida; 

- Reduzir a confusão cognitiva; 

 - Circuitos Psicomotores; 

- Conversas entre o grupo sobre interesses em comum; 

- Ordenar palavras de modo a formar uma frase; 

- Apresentar listas de sequências de itens (palavras, 

textos, imagens) e o utente de organizá-los, memorizá-

los; 

- Identificar padrões de rotinas diárias. 

 

Socialização 

- Promover a integração em atividades de 

dinâmica de grupo; 

- Potenciar competências para as relações 

com pares; 

- Promover a capacidade de identificação das 

atividades mais significativas; 

- Potenciar a elaboração de uma lista de 

atividades ocupacionais de interesse; 

- Minimizar o isolamento social; 

- Promover a sociabilização; 

 

- Circuitos Psicomotores em pares; 

- Corrida de estafetas; 

- Conversas entre o grupo sobre interesses em 

comum; 

 

Estimulação 

Cognitiva 

- Desenvolver a capacidade de atenção a 

estímulos isolados; 

- Promover a concentração na tarefa;  

 - Circuitos Psicomotores; 

- Conversas entre o grupo sobre interesses em comum; 

- Ordenar palavras de modo a formar uma frase; 
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- Treino da velocidade do processamento da 

informação e de localizar rapidamente 

informação visual; 

- Melhorar a memória a longo e a curto 

prazo; 

- Melhorar a memória visual, tátil e auditiva; 

- Manutenção da evocação de memória; 

Relaxação 

- Potenciar momentos de relaxação;  

- Potenciar a diminuição dos níveis de 

ansiedade;  

- Promover a identificação de tensões. 

 - Técnicas de relaxação; 

- Conversas entre o grupo sobre interesses em comum; 
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Com base no PIP foram elaborados os planos de sessão. No final dos seis meses foram 

realizadas as avaliações de pós-teste, com as mesmas escalas, a fim de serem comparados os 

resultados. 

3.6.  Tratamento Estatístico 

O tratamento estatístico foi efetuado pelo Statistical Package for the Social Sciences versão 

22.0 e considerado o nível de significância 0.05. Foi feita uma análise descritiva dos dados, 

através da média, desvio padrão e mediana; análise da normalidade, através do Kolmogorov 

Sminov; achatamento de dados através do Kurtosis, a simetria pelo Skewness e a caixa de 

bigodes para identificação e expurgo dos outliers. 

Para comparação das subescalas do MEEM entre os dois momentos de avaliação foi efetuado 

o teste Mann-Whitney; para a comparação entre o valor total do MEEM e da EDG foi efetuada 

uma ANOVA a dois fatores (Grupo x Momento). 
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4. Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados desta investigação segundo os objetivos 

propostos.  

A Tabela 5 apresenta os resultados do pé-teste: valores da média, desvio padrão, mínimo e 

máximo dos resultados obtidos no MEEM e na EDG. É apresentada também a mediana das 

funções cognitivas avaliadas pelo MEEM pelo GC e pelo GE. Apresenta ainda a comparação 

dos instrumentos de avaliação em função do grupo. 

Tabela 5 
Análise descritiva dos resultados e teste t do MEEM e EDG no pré-teste. 

 Grupo de Controlo  Grupo Experimental  

 n= 33  n= 34  

 Média±DP Min. Máx.  Média±DP Min. Máx. p 

MEEM total 24,30±3,95 16 30  21,85±4,98 7 30 ,030* 

Orientação 9,00 ƍ±1,46 4 10  9,00 ƍ ±1,56  3 10 ,922 

Retenção 3,00 ƍ±,24 2 3  3,00 ƍ ±,56 1 3 ,077 

Atenção e 

Cálculo 
4,00 ƍ±1,49 0 5  3,00 ƍ±1,54 0 5 ,012* 

Evocação 2,00 ƍ±,81 0 3  1,00 ƍ ±,90 0 3 ,002* 

Linguagem 7,00 ƍ±1,19 4 8  6,00 ƍ ±1,32 3 8 ,397 

Habilidade 

Construtiva 
,496ƍ±1,0 0 1  ,507 ƍ ±,50 0 1 ,270 

EDG total 12,45±5,64 2 25  11,47 ±8,16 0 25 ,567 
Nota: aValores da mediana por serem variáveis sem distribuição normal. 

*Valores significativos p<0.05 

Após a análise descritiva dos resultados de pré-teste salientamos diferenças estatisticamente 

significativas no valor total do MEEM (t (65) = 2,226; p=.030), apresentando o GC valores 

superiores relativamente ao GE (24,30 vs. 21,85); e nas funções cognitivas Atenção e Cálculo 

(t/U (368) p=.012) e Evocação (t/U (322) p=.002) apresentando também o GC melhores 

resultados em oposição ao GE.  

Relativamente ao pré-teste, a Tabela 5 mostra-nos uma prestação melhor do GC em ambos os 

testes.  

No MEEM o valor médio obtido pelo GC é 24,30(±3,96) enquanto que o GE obteve um valor 

médio de 21,85(±4,98). Uma diferença estatisticamente significativa com um p=,030. Nas 

funções cognitivas avaliadas pelo MEEM, também é evidenciada diferença estatisticamente 
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significativa, com o GC a obter melhores resultados: na Atenção e Cálculo (GC=3,67(±1,49) 

vs. GE=2,71(±1,54 p=,012) e na Evocação (GC=1,97(±,81 vs. GE=1,29(±,90 p=,002).  

Na EDG os dois grupos apresentam uma ausência de estado depressivo (GC=12,45(±5,64); 

GE=11,47(±8,162).  

Apesar dos resultados médios dos grupos não apresentarem defeito cognitivo nem depressão, o 

GE evidência valores mais próximos de sofrer estas patologias.  

A Figura 2 apresenta a variação da mediana dos dois grupos em avaliação em função do 

momento de avaliação. 
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Figura 2. Variação dos valores da mediana nas funções cognitivas do MEEM entre os dois momentos de 

avaliação       

     Diferenças estatisticamente significativas  

A Figura 2 mostra-nos a variação da mediana dos dois grupos em avaliação em função do 

momento de avaliação. O GE evidencia diferenças nas funções cognitivas atenção e cálculo, 

linguagem e habilidade construtiva, obtendo melhores resultados após a intervenção 

Psicomotora. É ainda importante realçar que o GC baixou a sua prestação na avaliação pós-

teste nas funções cognitivas atenção e cálculo, evocação e linguagem. 

A Tabela 6 apresenta-nos os resultados do MEEM, das funções cognitivas que avalia e da EDG 

após o GE ter sido sujeito a intervenção Psicomotora. 

Tabela 6:  

Comparação dos dados do pós-teste entre o GC e o GE 

 Grupo de Controlo  Grupo Experimental  

 n= 33  n= 34  

 Média±DP Min. Max.  Média±DP Min. Max. p 

MEEM total 21,06±4,99 7 30  23,76±4,22 11 30 ,018* 

Orientação 8,00ƍ±2,47 2 10  8,15ƍ±1,88 3 10 ,249 

Retenção 3,00ƍ±,67 1 3  2,71ƍ±,579 1 3 ,175 

Atenção e 

Cálculo 
3,00ƍ±1,54 0 5  3,65ƍ±1,54 0 5 ,048* 

Evocação 1,00ƍ±,99 0 3  1,62ƍ±1,13 0 3 ,370 

Linguagem 6,00ƍ±1,11 4 8  6,82ƍ±1,19 5 8 ,046* 

Habilidade 

Construtiva 
1,00ƍ±,51 0 1  ,62ƍ±,44 0 1 ,552 

EDG total 14,42±5,61 5 26  9,79±7,30 0 23 ,005* 
Nota: aValores da mediana por serem variáveis sem distribuição normal. 

*Valores significativos p<0.05 

 

Relativamente ao pós-teste, a Tabela 6 mostra-nos resultados melhores no GE em ambos os 

instrumentos de avaliação.  
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Existem diferenças estatisticamente significativas, entre os grupos, nos resultados totais do 

MEEM (t (65) = -2,417; p=,018) (GC=21,06 vs. GE=23,00) o que traduz uma melhor prestação 

no GE;  

O mesmo ocorre nos resultados totais da EDG (t (65) = 2,889; p=,005) (GC=14,42vs. GE=9,79) 

onde verificamos um menor índice de sintomas depressivos no GE. 

É importante salientar que nas funções cognitivas Atenção e Cálculo (t/U (407) p=.048) e 

Linguagem (t/U (407) p=.046) são verificadas diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois grupos, com o GE a apresentar melhores resultados. 

Os resultados médios dos grupos, relativamente ao MEEM não apresentam defeito cognitivo, 

porém o GC apresenta um resultado geral da EDG no pós teste de 14,42(±5,61) o que traduz um 

estado de depressão ligeira. 

A Figura 3 mostra-nos a variação dos valores médios dos resultados do MEEM e da EDG nos 

dois momentos de avaliação. 

 

  

Figura 3. Variação dos valores médios dos resultados do MEEM e da EDG nos dois momentos de 

avaliação 

 

A Figura 3 mostra-nos a influência positiva do PIP, pois quando comparados os grupos, o GE 

melhorou significativamente os resultados gerais do MEEM e da EDG. 
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5. Discussão dos Resultados 

Propusemo-nos a verificar a influência de um Programa de Intervenção Psicomotora na função 

cognitiva e na sintomatologia depressiva de pessoas entre os 60 e os 75 anos. Analisando os 

resultados globais obtidos é possível afirmar que dentro dos indivíduos que constituem a 

amostra, o grupo submetido a intervenção psicomotora melhorou a sua performance na 

avaliação de pós-teste, quer no MEEM, quer na EDG, o que vai ao encontro da literatura 

existente, sendo esperado que as pessoas que participem em atividades de proprioceção, 

linguagem verbal, orientação espacial, equilíbrio, exercícios cerebrais, socialização e relaxação 

aumentem as habilidades cognitivas e consequentemente retardem o DC, bem como promovam 

o autoconceito e a autoestima de modo a minimizar a sintomatologia depressiva (Núnez & 

González, 2001; Garcia & González, 2006; Fernández-Prado, et al 2012). 

As habilidades cognitivas dos participantes foram avaliadas através do MEEM, sugerido por 

vários autores como o instrumento mais utilizado na avaliação do perfil cognitivo.  

O resultado total do MEEM demonstra uma ausência de defeito cognitivo em toda a amostra, 

porém o GC evidencia uma melhor performance (p=,030).  

Após a intervenção psicomotora verificamos que ambos os grupos apresentam resultados que 

se traduzem em ausência de defeito cognitivo, porém invertidos. Ou seja, o GE melhorou a sua 

prestação, enquanto o GC apresenta resultados inferiores com uma diferença estatisticamente 

significativa (p=,018). 

Para realizar o estudo comparativo entre os dois grupos, recorremos não apenas aos resultados 

globais, mas também aos resultados obtidos em cada função cognitiva que o MEEM avalia, os 

quais passamos a apresentar. 

Relativamente à Orientação, quer o GE quer o GC baixaram os resultados, ou seja, o PIP não 

teve qualquer impacto nesta função cognitiva, o que se pode dever aos objetivos gerais do 

mesmo terem sido mais focalizados na promoção da atenção e concentração, estimulação 

cognitiva e na promoção do autoconceito e autoimagem. 

Na Retenção toda a amostra manteve os resultados, não evidenciando relação com o PIP. 
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Na função cognitiva Atenção e Cálculo o GE melhorou a sua prestação, enquanto o GC piorou 

na mesma avaliação, facto que se pode dever ao PIP, pois a literatura diz-nos que as atividades 

que estimulem a atenção e a memória minimizam o risco de DC na população mais velha e o 

PIP incidiu sobretudo na melhoria da atenção, concentração, treino do equilíbrio. 

Relativamente à memória (Evocação), este estudo não conseguiu provar uma melhoria devido 

à intervenção psicomotora, porém o GE manteve os seus resultados enquanto o GC piorou a 

sua prestação, ou seja, não há uma relação direta na melhoria da memória devido à intervenção 

psicomotora, contudo, podemos afirmar que retarda os problemas de memória. 

Na função cognitiva Linguagem o GE evidencia resultados superiores no pós-teste, enquanto o 

GC baixou a sua prestação. Este resultado pode dever-se ao PIP uma vez que foram trabalhados 

objetivos específicos relacionados com esta habilidade cognitiva, como a promoção da 

capacidade de manifestar as suas necessidades básicas e sentimentos; fomentar a semântica na 

linguagem expressiva; melhorar a capacidade de resposta a questões simples da rotina diária, e 

eram promovidas as conversas entre os participantes e atividades que envolvessem a 

socialização entre os mesmos. 

Por fim, a Habilidade Construtiva, ambos os grupos aumentaram os seus resultados, ou seja, 

não há relação entre este aumento e o PIP. 

A melhor performance global do GE nos resultados do MEEM pode dever-se ao PIP, uma vez 

que analisadas as habilidades cognitivas individualmente, verificamos que naquelas em que a 

intervenção psicomotora teve maior incidência (equilíbrio, promoção da capacidade da atenção 

a estímulos isolados e concentração, socialização, estimulação cognitiva), o GE melhorou os 

seus resultados nas habilidades cognitivas correspondentes (Atenção e Cálculo e Linguagem). 

Os resultados obtidos no MEEM vão ao encontro de Barros (2000) e Borges et al (2010) 

afirmam, ou seja, que atividades psicomotoras que envolvam estimulação cognitiva, 

manutenção/ reeducação do equilíbrio e da postura, exercícios cerebrais que estimulem a 

capacidade de raciocínio e socialização, melhoram a função cognitiva e retardam o DC 

consequente do avançar dos anos. 

Para avaliar o estado depressivo, recorremos à Escala de Depressão Geriátrica, a mais utilizada 

no despiste de depressão nesta população (Frade, et al 2015). 
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Quanto à sintomatologia depressiva o GE também melhorou os resultados na EDG passando 

de um estado global de depressão ligeira a um resultado que se traduz em ausência de depressão, 

enquanto o GC manteve a condição global de depressão ligeira agravando o resultado.  

Embora não haja estudos que nos permitam afirmar que a melhor prestação do GE na EDG 

após a intervenção psicomotora se deva ao PIP, sugerimos este facto, uma vez que os objetivos 

específicos incidiam na promoção do autoconceito, autoimagem e na socialização e foram 

praticadas tarefas que o próprio sujeito controlava, nas quais obtinha sucesso, atividades onde 

lhes era possível expressar os seus sentimentos e socializar com outros indivíduos sem nunca 

descurar o feedback positivo, dado pelas técnicas que aplicaram o PIP. Probst et al (2010) 

dizem-nos que o facto de serem utilizadas estas estratégias durante um programa de 

intervenção, minimiza a sintomatologia depressiva em sujeitos mais velhos.  

Podemos afirmar que a melhor prestação do GE se deveu ao Programa de Intervenção 

Psicomotora, pois a amostra era homogénea, e o que alterou a rotina dos participantes foi 

precisamente o facto de o GE ter sido sujeito a intervenção psicomotora, enquanto o GC não 

teve qualquer interveniência. 
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6. Conclusão 

O PIP aplicado revelou que a intervenção psicomotora retarda o DC, nomeadamente 

melhorando as habilidades cognitivas, Atenção e Cálculo e Linguagem e manutenção da 

Evocação. Mostrou ainda que a Psicomotricidade pode ser eficaz na redução da sintomatologia 

depressiva através de atividades lúdicas de expressão corporal, relaxação e exploração do meio, 

que promovam sobretudo a autoestima e o autoconceito, a concentração e a atenção e um estado 

calmo. 

Mostrou ainda a pertinência da avaliação psicomotora, uma vez que, para além da importância 

do diagnóstico precoce, pudemos ir ao encontro das necessidades específicas de cada pessoa, 

obtendo um resultado mais fidedigno. 

Concluímos que a Gerontopsicomotricidade assume um papel muito importante na velhice, pois 

tem uma visão holística do indivíduo e proporciona uma atividade de carácter lúdico que faz a 

interação entre motricidade, o psiquismo, as emoções e o meio envolvente, com o objetivo de 

potenciar o individuo na sua ação com o próprio e com o que o cerca. 
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7. Limitações do estudo e sugestões futuras de investigação 

7.1. Limitações do estudo 

Durante a realização deste estudo deparamo-nos com algumas limitações que passamos a 

apresentar, nomeadamente a dificuldade em conseguir um espaço, uma vez que procurávamos 

um lugar amplo e livre; em conseguir material adaptado às atividades que desenvolvemos; na 

angariação da amostra, uma vez que as pessoas mais velhas desconheciam a Psicomotricidade, 

aparecendo pessoas muito novas interessadas em querer participar nas sessões; na seleção dos 

instrumentos de avaliação dada a inexistência de instrumentos validados específicos da 

Gerontopsicomotricidade; na avaliação pois era demorada e era necessária alguma persistência 

para manter as pessoas motivadas; na aquisição de bibliografia sobre a temática da 

Psicomotricidade relacionada com a depressão em pessoas mais velha; 

7.2. Sugestões de investigação/ intervenção futuras 

Verificada a falta de instrumentos de avaliação validados que permitam identificar com 

fiabilidade, apenas áreas específicas da Psicomotricidade, sugerimos a investigação de novos 

instrumentos de avaliação e validação/adaptação à população portuguesa. 

Uma vez também verificada a importância da avaliação precoce de potenciais sujeitos a 

desenvolver demências, sugerimos a implementação de PIP lúdicos que se incluam na ocupação 

dos tempos livres do quotidiano da pessoa, promovidos pelas Juntas de Freguesia e/ou Câmaras 

Municipais também com o objetivo de combater o isolamento social e promover o 

envelhecimento ativo e saudável, maximizando a qualidade de vida e minimizando o impacto 

da prevalência de DC e Depressão nas pessoas mais velhas. 
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9. Anexos 

A. Consentimento Informado – Grupo Experimental 
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B. Consentimento Informado – Grupo de Controlo 
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C. Mini Exame do Estado Mental 
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D. Escala de Depressão Geriátrica 
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E. Ação de Sensibilização/Sessão de abertura 
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F. Publicitação no jornal local 
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G. Ficha de Inscrição 

 


