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RESUMO 

Introdução: A diabetes é uma doença caracterizada por um aumento 

persistente dos níveis de glicose sanguínea, que atinge cerca de 415 milhões 

de pessoas em todo mundo. Atualmente, 91% dos adultos que sofrem de 

diabetes mellitus apresentam diagnóstico de diabetes tipo 2. A capacidade de 

elaborar uma resposta cognitiva com o avançar da idade tem tendência a ser 

afetada, assim como a velocidade de resposta a estímulos. A presença de DM2 

é um fator de risco de comprometimento cognitivo e demência em idosos, com 

possível afectação da função executiva. O objetivo deste estudo foi verificar os 

efeitos de um programa de exercício físico no tempo de reação e fluência 

verbal de indivíduos de meia-idade e idosos com diabetes tipo 2. Metodologia: 

Foi aplicado um programa de exercício físico com duração de 9 meses, 3 

sessões semanais e uma duração de 75 minutos cada sessão, a um grupo de 

77 indivíduos de meia-idade e idosos com DM2. O programa consistiu numa 

combinação de exercícios aeróbios, resistidos, de equilíbrio/agilidade e 

flexibilidade. Os participantes foram avaliados no início e fim do programa 

através do Deary Liewald reaction time task e Teste de Fluência verbal. 

Resultados: Foram observadas melhorias estatisticamente significativas na 

fluência verbal semântica (p =0,004), e fonémica (p <0,001). No tempo de 

reação observaram-se melhorias estatisticamente significativas no tempo de 

reação simples em tarefa única (p = 0,001) e com dupla tarefa (p = 0,005), na 

contagem da dupla tarefa (p = 0,033) e no tempo de reação de escolha com 

dupla tarefa (p = 0,028). Conclusões: Em indivíduos de meia-idade e idosos 

com diabetes tipo 2, a prática de exercício físico supervisionado parece 

apresentar efeitos benéficos na fluência verbal em diversas medidas de 

velocidade de processamento de informação. Isto poderá contribuir para a 

atenuação de perdas a nível cognitivo e assim promover uma melhor qualidade 

de vida nesta população. 

Palavras-chave 
 

Diabetes tipo 2; Exercício físico; Tempo de reação; Fluência verbal; Aptidão 
cognitiva. 
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ABSTRACT 

Introduction: Diabetes is a disease characterized by a persistent increase in 

blood glucose levels, which affects about 415 million people all over the world. 

Currently, 91% of adults with diabetes mellitus are diagnosed with type 2 

diabetes. The ability to work out a cognitive response with advancing age tends 

to be affected as well as the speed of response to stimuli. The presence of DM2 

is a risk factor for cognitive impairment and dementia in the elderly, with 

possible affectation of the executive function. The objective of this study was to 

verify the effects of a physical exercise program on the reaction time and verbal 

fluency of middle-aged and elderly individuals with type 2 diabetes. 

Methodology: A 9-month physical exercise program, 3 sessions per week and 

a duration of 75 minutes each session, was applied to a group of 77 middle- 

aged and elderly subjects with DM2. The program consisted of a combination of 

aerobic, resisted, balance / agility and flexibility exercises. Participants were 

assessed at the beginning and end of the program through the Deary Liewald 

reaction time task and Verbal Fluency Test. Results: There were statistically 

significant improvements in semantic verbal fluency (p = 0.004) and phonemic 

(p <0.001). In the reaction time, statistically significant improvements were 

observed in single reaction time (p = 0.001) and double task (p = 0.005), in the 

double task count (p = 0.033) and in the reaction time of choice with double task 

(p = 0.028). Conclusions: In middle-aged and elderly individuals with type 2 

diabetes, the practice of supervised exercise seems to have beneficial effects 

on verbal fluency in various measures of information processing speed. This 

may contribute to loss mitigation at the cognitive level and thus promote a better 

quality of life in this population. 

 
 

Keywords 
 

Type 2 diabetes; Physical exercise; Reaction time; Verbal fluency; Cognitive 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O envelhecimento é um processo que atinge todos os seres humanos, 

sendo caraterizado por um declínio progressivo da eficiência fisiológica de 

células e tecidos, que aumenta o risco de doença e morte.1 

A maior longevidade da população, juntamente com as alterações no 

estilo de vida, sobretudo o tão comum sedentarismo e as mudanças no padrão 

de alimentação, contribuem para o aumento do perfil de risco para doenças 

crónicas, como a Diabetes Mellitus (DM).2 

Quando o processo de envelhecimento se encontra associado a uma 

doença crónica, como a DM, provoca no individuo prejuízos ainda maiores.3 

A DM é uma doença crónica que se manifesta por elevados níveis de 

glicose no sangue (hiperglicemia). A diabetes do Tipo 2 (DM2) é caracterizada 

por uma resistência à utilização eficaz da insulina produzida ao nível do 

pâncreas.4,5 Apresenta maior taxa de prevalência em relação aos restantes 

tipos mais comuns, Gestacional e Tipo 1. Atualmente, 91% dos adultos que 

sofrem de DM apresentam diagnóstico de DM2. A DM2 está associada, além 

da idade avançada, a diversos fatores de risco como o excesso de peso 

corporal, inactividade física, má nutrição, genética, histórico de diabetes na 

família e antecedentes de DM Gestacional. Representa um grave problema de 

saúde pública, de elevada prevalência e com elevados custos de tratamento a 

nível mundial.4 

Para além das suas complicações metabólicas esta doença é conhecida 

por afetar diversas capacidades físicas e cognitivas do portador, o que é 

naturalmente agravado pelo avançar da idade e acompanhado de perdas 

associadas a todo o processo de envelhecimento, levando a prejuízos ainda 

maiores.3 

São vários os portadores da doença que desconhecem a sua situação 

por longos períodos de tempo, pois os sintomas são menos marcados que em 

outros tipos de DM.4, 5 

Os portadores de DM revelam um maior risco para desenvolvimento de 

diversos problemas de saúde incapacitantes, em comparação a indivíduos sem 

DM. Os elevados níveis de glicose sanguínea resultam em lesões nos tecidos, 
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principalmente nos rins, olhos, nervos periféricos e sistema vascular. As 

principais complicações crónicas associadas à DM são a Neuropatia e 

Amputação, Retinopatia, Nefropatia e Doença cardiovascular.6 

O número de caso de DM tem apresentado um rápido aumento. É de 

esperar que o número aumente de 415 milhões em 2015, para 642 milhões em 

2040, em todo o mundo.4 O aumento do número de indivíduos com DM2 está 

associado ao envelhecimento da população, desenvolvimento económico, 

aumento da urbanização, dietas menos saudáveis e redução da atividade 

física.4-6 No ano de 2015, a prevalência estimada da DM na população 

portuguesa para pessoas com idade compreendida entre 20 e 79 anos era de 

13, 3%, o impacto do envelhecimento reflectiu-se no aumento da taxa de 

prevalência. Quanto ao género, existe uma diferença estatisticamente 

significativa,15,9% nos homens e 10, 9% nas mulheres.6 

A DM e complicações associadas são a maior causa de morte  em 

alguns países em todo o mundo, no ano de 2015, 5 milhões de adultos 

morreram devido a esta doença.4 No caso de Portugal, a DM tem estado na 

origem de 4,0% das mortes ocorridas em 2015, verificando-se uma diminuição 

comparativamente aos 8 anos anteriores.6 

Os sintomas do envelhecimento humano são acompanhados por 

mudanças estruturais e funcionais na regiões cerebrais, juntamente com o 

declínio das funções cognitivas.1 A cognição é fundamental para a 

independência funcional dos indivíduos à medida que envelhecem, incluindo se 

podem por exemplo, viver de forma independente, gerir finanças e tomar 

medicamentos. De forma intacta é vital para a comunicação eficiente 

permitindo o processamento e integração de informações sensoriais.7 

O declínio cognitivo relacionado com a idade é um padrão de 

deterioração das funções cognitivas que gradualmente prejudica a capacidade 

de pensar, raciocinar, concentrar e lembrar, sendo associado à memória de 

trabalho, função executiva e memória temporal.1,8 Este processo de 

deterioração é relatado como um conjunto de alterações estruturais, 

metabólicas e fisiológicas a nível cerebral, podendo ser um dos fatores que 
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afetam significativamente o envelhecimento bem-sucedido ao nível da 

independência e qualidade de vida.9,10 

A capacidade de elaborar uma resposta cognitiva com o avançar da 

idade tem tendência a ser afetada, a presença de DM2 revela-se um fator de 

risco de comprometimento cognitivo e demência em idosos.11,12 Idosos com 

diagnóstico de DM2 apresentam risco elevado de declínio cognitivo e 

institucionalização, com défices a nível da eficiência psicomotora, 

funcionamento executivo, inteligência, memória e aprendizagem.13, 14 

A hiperglicemia nestes indivíduos prejudica a velocidade de 

processamento de informação, além de outros aspetos cognitivos.3 A DM2 

parece afetar também a função executiva dos indivíduos, a qual consiste no 

controlo cognitivo dos mecanismos responsáveis pela regulação do 

pensamento, emoções, acção e inclui aspetos como atenção, flexibilidade 

mental, inibição e memória de trabalho, essenciais para a auto-regulação e 

autocontrolo.13,15 

A diminuição da velocidade de resposta aos estímulos é característica 

do avançar da idade, como é o caso da diminuição do tempo de reação (TR).16 

O TR relaciona-se com o aumento da amplitude da resposta cognitiva, ou seja, 

com a velocidade de processamento de informação, podendo ser caracterizado 

em TR simples e TR de escolha.17,18 É definido como o intervalo de tempo entre 

o início do estímulo e o início da resposta voluntária a esse estímulo, 

apresentando tendência a aumentar com o passar da idade.19, 20 

Com o avançar da idade existem evidências do aumento do TR, mesmo 

no caso de adultos que não revelem comprometimento clínico.18,22 O TR está 

dependente do nível do oxigénio presente no sangue.17 O nível de fluxo 

sanguíneo e a percentagem de oxigénio transportado para o cérebro diminui, 

com a diminuição da capacidade de retorno venoso que ocorre com o 

envelhecimento, porém, estes níveis podem ser melhorados a partir do 

aumento do nível de atividade física do idoso.16 

A fluência verbal encontra-se dividida em fluência semântica e fonémica, 

as quais são utilizadas como medidas de velocidade de processamento não- 
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motor, produção de linguagem e funções executivas, estando associadas a 

baterias de avaliação neuro psicológica. Mau desempenho em tarefas de 

fluência verbal parece estar associado a deficiências na habilidade verbal ou no 

controlo executivo, portanto as tarefas de fluência verbal podem ser utilizadas 

como instrumento de triagem do funcionamento verbal e executivo geral.22 

A fluência semântica e fonémica têm sido utilizadas para detetar risco de 

demência e identificar pacientes com comprometimento cognitivo leve.23 A DM2 

evidencia-se como um importante fator de risco para a deficiência cognitiva e 

demência, quando estabelecida uma associação com pacientes idosos.5 No 

caso de indivíduos de meia-idade não se verifica tanto controlo, mas são 

relatados défices cognitivos em vários domínios como memória verbal, 

velocidade de processamento de informação e funções executivas.11 

Uma associação entre a DM2 e o comprometimento cognitivo em idosos 

é verificada a nível da flexibilidade, execução, iniciativa e planeamento.22 É 

importante adotar e implementar estratégias que permitam o combate desta 

doença, desde a importante prevenção até ao controlo da mesma, o qual pode 

ser efetuado a partir da melhoria da alimentação e prática de exercício físico.4, 
24 

 
 

A atividade física pode definir-se como qualquer movimento produzido 

pelo músculo-esquelético que resulte no aumento do dispêndio energético. O 

exercício físico trata-se de um subtipo de atividade física planeada, estruturada 

e repetitiva, com objetivo de melhorar ou manter a aptidão física e a saúde.25 

A prática de exercício físico revela-se um método não farmacológico 

para o tratamento e controlo da DM2 e risco cardiovascular subjacente, com 

melhorias ao nível do controlo glicémico, sensibilidade à insulina, composição 

corporal, pressão arterial, entre outro fatores.5, 26 Indivíduos com esta doença 

apresentam menos tolerância ao exercício comparativamente aos que não 

apresentam diagnóstico.27 

As estratégias de exercício devem ser adaptadas a cada individuo tendo 

em conta as comorbilidades, contra indicações e metas pessoais. As 

recomendações específicas da prática de exercício por indivíduos com 
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diagnóstico de DM2 incluem a combinação de exercício aeróbio e resistido 

dentro da mesma sessão.24, 28 O exercício aeróbio refere-se a exercícios de 

mobilização de grandes grupos musculares de forma rítmica por longos 

períodos de tempo, o exercício resistido refere-se a exercícios onde o músculo- 

esquelético produz movimento contra uma força ou carga externa aplicadas.29 

A prevalência da prática regular de exercício físico é de apenas 40%, 

destes, 95% apenas pratica exercício aeróbio sendo a marcha o modo de 

eleição, 2,44% apenas exercício resistido e somente 2,44% cumpre as 

recomendações de combinação de exercício aeróbio e exercício resistido.25 

Existe concordância na acumulação de um mínimo de 150 minutos de 

exercício aeróbio de intensidade moderada a vigorosa a decorrer no mínimo 3 

dias por semana, não consecutivos. No que se refere ao exercício resistido é 

recomendada a prática de um conjunto de exercício envolvendo os principais 

grupos musculares, pelo menos 2 vezes por semana. Incluir exercícios de 

flexibilidade complementa o treino aeróbio e resistido, tornando-se vantajoso 

para idosos com DM2.28 

É verificada uma relação entre a prática de atividade física e a prestação 

cognitiva de indivíduos de meia-idade e idosos. Várias evidências comprovam 

atualmente a provável influência positiva da atividade física ao nível da saúde 

cerebral e funcionamento cognitivo em adultos mais velhos.10, 30 

Fatores como idade e género parecem influenciar os resultados ao nível 

da fluência verbal.22, 23 A idade também se encontra relacionado com um pior 

desempenho ao nível do TR.18 

Neste contexto é de relevo procurar conhecer a influência do exercício e 

da DM2 na qualidade de vida e envelhecimento dos indivíduos. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito de um programa de 

exercício de 9 meses no TR e fluência verbal em indivíduos de meia-idade e 

idosos com DM2. 
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2. Revisão da literatura 

 
Ao longo dos anos, a investigação sobre o impacto da atividade física 

nas diversas funções corporais e condições de saúde, como por exemplo a 

DM, tem permitido provar influências positivas nas mesmas.5 Paralelamente, o 

estudo direcionado à relação da prática de atividade física e funções cognitivas 

em idosos tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Verificam-se 

resultados prometedores, principalmente quando se refere à população mais 

idosa.31 

No caso de indivíduos de meia-idade com DM2 e presença de 

hipertensão, um estudo piloto obteve resultados surpreendentes de diminuição 

do desempenho cognitivo em tarefas de fluência verbal (categoria), fator 

associado ao avançar da idade. Neste estudo a aplicação de um programa de 

exercício não revelou melhorias na função cognitiva como é esperado tendo  

em conta a literatura existente. Isto pode ser sugestivo de que a presença de 

hipertensão em indivíduos com DM2, mesmo que controlada, possa 

desempenhar um papel de influência na eficácia da intervenção do exercício 

físico a nível cognitivo em indivíduos com DM2, sendo necessário ter atenção à 

reduzida amostra do estudo.32 

Na generalidade, idosos fisicamente ativos exibem melhor 

desempenho cognitivo que idosos menos ativos, sendo reunidas evidências de 

que a prática de atividade física preserva a saúde cerebral e a capacidade 

cognitiva. 10, 30 O exercício cardiovascular tem vindo a ser considerado o fator 

responsável pela influência positiva da atividade física no cérebro e cognição, 

apesar de diversos estudos terem falhado na obtenção de fortes resultados 

para sustentar esta relação. Por outro lado são verificadas mudanças por 

exemplo ao nível do fluxo sanguíneo e das estruturas cerebrais que se 

encontram associados com a aptidão cognitiva.10 A participação em programas 

de exercício físico exerce benefícios ao nível físico e psicológico dos 

indivíduos, podendo a prática de exercício físico ser um importante protector 

contra o declínio cognitivo e demência em indivíduos idosos.30 Esta observação 

é apoiada por resultados de estudos de intervenção, onde geralmente se 

verifica que idosos que completam programas de atividade física, onde 
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ocorram aumentos significativos na aptidão cardiorrespiratória, apresentam 

muitas vezes desempenho cognitivo aperfeiçoado.33 

O exercício parece incitar efeitos positivos ao nível da função cognitiva 

de mulheres idosas num estudo que teve como objetivo, verificar a influência 

do exercício ao nível do funcionamento cognitivo e físico e do fator neurotrófico 

derivado do cérebro. A aplicação de um programa de exercício multimodal de 

16 semanas, com duas sessões semanais, a mulheres com idades entre os 65 

e 75 anos, revela efeitos moderados do exercício físico quanto à função 

cognitiva. Os resultados do estudo apontam diferenças entre o grupo de 

controlo e o grupo experimental, sendo que em todos os casos o grupo 

experimental apresenta melhor desempenho que o de controlo quando 

ajustados para a linha de base. Por outro lado não foram verificadas diferenças 

ao nível do TR quando avaliado pelo Deary Liewald reaction time task.8 

Um programa estruturado de atividade física (LIFE Study), de exercício 

aeróbio de 150 minutos semanais com intensidade moderada e pelo menos 2 

sessões semanais de exercício resistido, revela a partir da aplicação de uma 

bateria de avaliação de diversas funções cognitivas (função cognitiva global, 

função executiva, velocidade de processamento, memória, linguagem e função 

viso espacial), que participantes com desempenho físico mais fraco também 

apresentaram desempenho cognitivo mais fraco.34 

A fluência verbal semântica revela uma melhoria significativa como 

resposta ao exercício aeróbio. Vinte idosos com mais de 65 anos, participantes 

de um programa de exercício aeróbio com duração de 12 semanas foram 

avaliados em medidas de letra, categoria e mudança de fluência verbal para 

revelar o impacto da intervenção do exercício aeróbico sobre a fluência verbal 

em idosos sedentários. Os autores obteram resultados positivos do efeito do 

exercício ao longo do tempo na fluência verbal da categoria (semântica) em 

comparação com o grupo de controlo, não foram observados efeitos 

significativos para a letra ou a troca de tarefas de fluência verbal.35 

Um estudo randomizado controlado com duração de 6 meses avaliou 

uma amostra de 259 mulheres com 70-93 anos. A amostra foi dividida em três 

grupos, grupo de exercício, grupo de computador e grupo de controlo, onde se 

avaliou a performance cognitiva nos três. Os autores utilizaram entre outros 

testes de aptidão cognitiva o teste de fluência verbal semântica onde não 
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obtiveram diferenças significativas entre grupos, nem na evolução pré-pós teste 

do grupo de exercício.36 

Um estudo com o objetivo de verificar se o exercício físico 

supervisionado aumenta o estado cognitivo de pacientes com doenças 

crónicas, Hipertensão arterial sistémica e DM, aplicou um programa de 

exercício com duração de 12 semanas onde dividiram os participantes em dois 

grupos, grupo de treino aeróbio e grupo de treino resistido. Os voluntários 

apresentavam diagnóstico de hipertensão arterial sistémica e DM ou apenas a 

primeira e uma idade total média de 55 anos. Foram avaliados diversos 

domínios das funções cognitivas, a partir do teste mental e treino antes e 

depois dos 3 meses (mental test and training system). Desta avaliação os 

autores puderam verificar que não existiram alterações nos níveis do TR e na 

atenção selectiva em nenhum dos grupos.37 

Um grupo de 28 indivíduos com idades entre os 57 e 83 anos que 

atenderam aos critérios de teste de tolerância de 2 h para intolerância à 

glicose, completaram 6 meses de exercício aeróbio ou alongamento, o que 

serviu de grupo de controlo, com o objetivo de verificar os efeitos do exercício 

na cognição destes participantes. Foi avaliada a função executiva (Trails B, 

Task Switching, Stroop, Self-ordered Pointing Test, e Verbal Fluency). Os 

autores observaram um efeito positivo da aplicação de seis meses de exercício 

aeróbio ao nível da função executiva, a tendência dos dados sugere um 

desempenho melhorado do grupo de exercício aeróbio em comparação ao 

grupo de controlo no teste de fluência verbal, ainda que sem significância 

estatística, revelando uma melhoria do desempenho cognitivo em tarefas de 

função executiva, incluindo atenção seletiva e dividida, flexibilidade cognitiva e 

memória de trabalho em adultos mais velhos com intolerância à glicose.38 

Um ensaio clinico randomizado e controlado com intervenção de 

atividade física (caminhada, exercício resistido e flexibilidade) aplicado a 

indivíduos sedentários com idades entre 70 e 80 anos, avaliou o efeito da 

atividade física na função física e cognitiva de indivíduos com e sem DM, a 

partir de diversos testes cognitivos onde se inclui um teste da função cognitiva 

global, e testes realizados em computador que permitem verificar a velocidade 

de processamento e função executiva (tarefas de 1-back e 2-back, o Eriksen 

Flanker e um paradigma de troca de tarefas), entre outros. Após 2 anos de 
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intervenção os autores verificaram efeitos benéficos na função cognitiva nos 

participantes com DM, apesar de não haver diferenças gerais entre grupos de 

intervenção para as medidas da função cognitiva, as diferenças médias entre 

grupos foram positivas para participantes com DM e negativas para os sem DM 

com significância estatística para o 3MSE e o HVLT-D.39 
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3. Metodologia 

 
3.1. Desenho de estudo 

Este estudo foi um estudo longitudinal quasi-experimental onde foram 

efectuadas avaliações pré e pós teste, ou seja, no início e final da aplicação de 

um programa de exercício com duração de 9 meses. Foram analisados o TR e 

a Fluência verbal de um grupo de indivíduos de meia-idade e idosos com DM2. 

3.2. Amostra 

 
A amostra previamente recrutada para o programa Diabetes em 

Movimento®, pelos médicos assistentes das instituições parceiras do programa 

(Hospital ou Centro de Saúde) foi inicialmente constituída por 84 indivíduos. 

Como critérios de inclusão do programa os candidatos deveriam: 

 Apresentar diagnóstico médico de DM2 há pelo menos 6 meses; 

 Ter entre 50 a 80 anos; 

 Ter as comorbidades da diabetes controladas (pé diabético, retinopatia e 

nefropatia); 

 Não apresentar alterações graves na marcha ou equilíbrio; 

 Não ter sintomas de doença das artérias coronárias; 

 Não ter patologia cardíaca, pulmonar ou musculosquelética grave; 

 Não ter iniciado insulinoterapia nos últimos 3 meses; 

 Não fumar; 

 Ter uma vida independente na comunidade; 

 Sem participação regular em sessões de exercício supervisionado; 

 Ser seguidos em consulta de diabetes numa das instituições parceiras 

do programa (Hospital ou Centro de saúde); 

Como critério de inclusão para o estudo deveriam ainda: 
 

 Obter pontuação mínima no Mini Mental State Examination (MMSE) 

segundo os valores de corte de ≤15 para indivíduos analfabetos, ≤22 

para indivíduos com 1 a 11 anos de escolaridade e ≤27 para pessoas 

com mais de 11 anos de escolaridade. 



11  

Todos os procedimentos deste estudo foram elaborados de acordo com 

a Declaração de Helsínquia. O protocolo foi submetido e aceite pela Comissão 

de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde do Norte e todos 

os participantes assinaram um consentimento livre e informado sobre todos os 

procedimentos. 

3.3. Avaliações 

 
As avaliações iniciais foram realizadas na 1ª semana de outubro de  

2016 e as finais na 2ª semana de junho de 2017. As variáveis avaliadas neste 

estudo foram o TR simples e de escolha, com e sem dupla tarefa (DT), e a 

Fluência verbal semântica e fonémica.18, 23 A implementação de uma dupla 

tarefa na realização dos testes teve o intuito de verificar/comparar o efeito do 

exercício em tarefas de velocidade de processamento com maior grau de 

exigência na execução de uma tarefa diferente em simultâneo. 

Os instrumentos utilizados foram o Deary Liewald reaction time task para 

avaliação do TR e o Verbal fluency tests’ para avaliação da fluência verbal. As 

avaliações decorreram em gabinete fechado, pela seguinte ordem: 

- Mini Mental State Examination (MMSE) 

- Deary Liewald reaction time task – TR simples em tarefa única seguido 

de dupla tarefa; 

- Deary Liewald reaction time task – TR de escolha em tarefa única 

seguido de dupla tarefa; 

- Verbal fluency tests’ – teste de fluência semântica seguido do teste de 

fluência fonémica. 
Aplicou-se o Mini Mental State Examination (MMSE) para determinar o 

estado cognitivo dos utentes recrutados para o programa Diabetes em 

Movimento®. 

O MMSE é um teste validado, que tem como objetivo a avaliação do 

estado cognitivo, necessitando apenas de 5-10 minutos para ser aplicado, 

dependendo das características apresentadas pelo sujeito a ser avaliado. É um 

dos testes mais utilizado na avaliação/rastreio do défice cognitivo.40 Para a 
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caraterização da amostra estipulada será utilizada a versão portuguesa do 

MMSE, adaptada em 1994.41 

O MMSE é composto por duas secções, divididas em seis domínios 

cognitivos, com 30 questões. A pontuação máxima obtida é de 30 pontos, cada 

questão vale um ponto e o teste não é cronometrado, sendo os resultados 

obtidos de fácil entendimento por diversos profissionais. O primeiro domínio 

avaliado é a orientação, com um total de 10 questões (5 de orientação temporal 

e 5 de orientação espacial), o segundo é a retenção com um total de 3 

questões, o terceiro é atenção e cálculo com 5 questões, o quarto é evocação 

com 3 questões, o quinto a linguagem com 2 questões de nomeação e 1 de 

repetição, 3 de compreensão verbal, 1 de compreensão de escrita e 1 de 

redação de uma frase, por último com 1 questão, o sexto domínio inclui a tarefa 

de habilidade construtiva. 

As variáveis idade e escolaridade influenciam a pontuação total do 

MMSE. Os valores de corte propostos para a população portuguesa por 

Guerreiro et al. são ≤15 para indivíduos analfabetos, ≤22 para indivíduos com 1 

a 11 anos de escolaridade e ≤27 para pessoas com mais de 11 anos de 

escolaridade.42 

3.3.1. Tempo de reação 

 
O tempo de reação foi introduzido como um teste mental em 1890 por 

James McKeen Cattell. Existem várias formas e dispositivos que permitem a 

avaliação do TR contudo, os dois procedimentos mais comuns e úteis são o TR 

simples e o TR de escolha.18 

Foi utilizado o Deary Liewald reaction time task, o qual se trata de um 

programa informático, criado por Deary et al., (2011), que permite efetuar uma 

medição da velocidade de processamento da informação. Um programa grátis 

de fácil utilização, que permite a medição do TR simples e de escolha. 

Na programação estipulada para o teste foram definidos 8 ensaios e 20 

testes na avaliação do TR simples e 8 ensaios e 40 testes na avaliação do TR 

de escolha. No que se refere ao desempenho, quanto menor o tempo de 

execução mais eficiente se revela a capacidade do individuo para elaborar e 

executar a resposta.43 
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3.3.1.1. Tempo de reação simples 

 
O TR simples envolve a execução de uma resposta o mais rápido 

possível, em resposta a um único estímulo apresentado. É avaliado a partir da 

pressão de uma tecla pré definida (espaço), o mais rápido possível, como 

resposta a um único estímulo, apresentado no ecrã do computador 

(aparecimento de uma cruz no interior de um quadrado branco), que 

desaparece após se pressionar a tecla.18 

Foi realizada a tarefa simples seguida da dupla tarefa que consistiu na 

realização do teste com contagem simultânea de 2 em 2 de forma crescente, 

onde foi registado o número máximo atingido. 

3.3.1.2. Tempo de reação de escolha 

 
O TR de escolha exige ao sujeito que execute uma resposta adequada a 

um número de estímulos apresentados. É avaliado a partir da pressão de uma 

de quatro teclas pré definidas, o mais rápido possível, cada uma 

correspondente a um quadrado branco que surge no ecrã, como resposta a 

vários estímulos (aparecimento de uma cruz num dos quatros quadrados 

brancos presentes no ecrã), que desaparece após se pressionar a tecla. O 

participante utiliza o seu dedo indicador e o médio, da mão esquerda nas teclas 

“Z” e “X”, e da mão direita nas teclas “vírgula” e “ponto final”.18 

Foi realizada a tarefa simples seguida da dupla tarefa que consistiu 

também na contagem simultânea de 2 em 2 de forma crescente. 

3.3.2. Fluência verbal 

 
O teste utilizado foi o Verbal fluency tests’ , que permite a avaliação da 

fluência verbal a partir de duas categorias, a fluência semântica e a fonémica, 

com procedimentos de administração e pontuação relativamente simples. Estas 

duas categorias possibilitam a medição da velocidade de processamento não 

motor, produção de linguagem e funções executivas. As normas de aplicação 

do mesmo foram adaptadas à população portuguesa por Cavaco, et al.23 

Na fluência semântica é necessário enunciar o maior número de 

espécies de animais possível no tempo máximo de 60 segundos, sendo aceites 
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as designações regionais da espécie. Qualquer repetição da mesma espécie, 

incluindo nome e variações de género e idade, não são aceites. O resultado 

total do teste corresponde ao número máximo de espécies de animais 

corretamente pronunciadas num total de 60s, quanto maior o número de 

espécies enunciadas melhor a prestação. 

No caso da fluência fonémica o indivíduo tem um minuto para verbalizar 

todas as palavras que se lembre iniciadas pela letra “M, R e P”. Pode dizer 

todas as palavras à exceção de nomes próprios e utilização da mesma palavra 

com outra terminação. 

O resultado do teste corresponde ao número de palavras corretamente 

produzidas em 60s. O resultado total corresponde à soma das palavras 

verbalizadas nas três letras, quanto maior o número de palavras referidas 

melhor a prestação no teste. 

 

3.4. Programa de exercício 
 

Os participantes ingressaram no programa Diabetes em Movimento®, 

parceria entre universidades, autarquias, hospitais e centros de saúde. 

Este programa de exercício foi preparado e realizado de acordo com as 

recomendações internacionais de exercício para indivíduos com DM2.43 

Decorreu com uma frequência de três sessões semanais em dias não 

consecutivos (segunda, quarta e sexta), durante 9 meses, de outubro de 2016 

a junho de 2017, sendo supervisionado por técnicos de exercício físico e 

enfermeiros. 

Cada sessão teve duração de 75 minutos, englobando a combinação de 

exercício aeróbico, resistido, agilidade e flexibilidade, sendo constituída por 5 

fases: 

 Aquecimento (10 minutos): caminhada contínua à volta do pavilhão 

(figura 1); 
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Figura 1 – Aquecimento 
 
 

 Exercício aeróbio (30 minutos): exercícios aeróbios como marcha rápida, 

estafetas, percurso de obstáculos, efectuados à volta do pavilhão (figura 

2); 

 
Figura 2 – Exercício aeróbio 

 
 

 Exercício resistido (20 minutos): incluiu exercícios de força muscular 

realizados com cadeiras, halteres, garrafas de areia, bolas de ginástica e 

peso do próprio corpo. Cada sessão incluiu 6 exercícios diferentes, 3 

direcionados para os membros inferiores e 3 para os membros 

superiores, com um total de 20 repetições nos exercícios bilaterais e 30 

nos exercícios alternados, sendo o número de séries alterado de forma 

progressiva, de uma a quatro (figura 3); 
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Figura 3 – Exercício de resistência 

 Exercício de agilidade/equilíbrio (10 minutos): Jogos pré desportivos e 

tradicionais (figura 4); 

 

Figura 4 – Exercício de agilidade/equilibrio 

 Retorno à calma/flexibilidade (5 minutos): sequência de 9 exercícios 

estáticos e dinâmicos, cada estático durante 15 segundos e dinâmicos 

durante 10 segundos, com suporte de cadeiras (figura 5). 

 

Figura 5 – Exercício de flexibilidade 
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A partir deste modelo de sessão, são estipulados cinco modelos 

diferentes, os quais foram aplicados de forma sucessiva e onde variou o tipo de 

exercícios realizados. Para as sessões foram utilizados diversos materiais de 

baixo custo como cadeiras, garrafas de 500ml com areia, bolas de fitness, 

alteres, estacas e coletes desportivos. 

Em todas as sessões foi avaliada a intensidade de exercício individual, a 

partir da Escala de Percepção Subjectiva de Esforço de Borg (6 a 20 valores).44 

O programa de exercício foi programado para que a intensidade do exercício 

se encontre entre 12-13 pontos na escala subjectiva de esforço utilizada, ou 

seja a uma intensidade moderada.45 

3.5. Análise de dados 
 

Após recolhidos os dados referentes à fluência verbal, foram inseridos 

na plataforma online (NEUROPSI – Avaliação Neuropsicológica) assim como a 

idade e escolaridade de cada indivíduo, variáveis recolhidas nas avaliações de 

pré-teste e atualizadas aquando do pós-teste (idade), de forma a obter a 

pontuação escalar e consequentemente os dados normativos. Os dados 

referentes ao TR são obtidos diretamente pelo software do teste, sendo os 

valores máximos da contagem da DT assinalados pelo aplicador do teste. 

Todos os dados foram tratados com recurso ao software SPSS versão 

21 (SPSS Science, Chicago, EUA). A análise comparativa entre momentos foi 

feita através do teste t de Student para amostras emparelhadas. A análise 

descritiva das variáveis avaliadas pelos testes de aptidão cognitiva realizados é 

reportada em média ± desvio padrão. O valor de significância estatística 

definido foi de p <0.05. 
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para o 
 

N=84 
MMSE 

N=7 
estudo 

N=77 

 

N=7 estudo 
N=70 

4. Resultados 
 

O programa foi constituído por 100 sessões e os utentes participantes no 

estudo estavam distribuídos por 4 grupos de exercício em três cidades como 

observado na tabela 1. 

Na figura 6 é apresentado o fluxograma da amostra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 – Fluxograma da amostra 
 

Na tabela 1 é apresentada o tamanho da amostra segundo a cidade a 

que pertencem. 

Tabela 1 – Descrição da amostra por cidade 
 

Cidade N 

Vila Real 29 

Maio 26 

Évora 15 

Total 70 

 
 

As características da amostra final (N=70), adesão ao programa e 

intensidade do exercício são apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2 - Características da amostra, adesão ao programa e 

intensidade do exercício 
 

Variáveis Média ± Desvio Padrão 

Participantes, N 70 

Género  

Feminino, N 27 

Masculino, N 43 

Idade (anos) 65,61± 5,89 

Escolaridade (anos) 7,53 ± 4,42 

IMC (kg/m2) 30,22 ± 4,64 

Adesão ao programa (%) 64,51 ± 28,76 

Intensidade do exercício (pontos) 13,06 ± 1,24 

IMC – Índice de massa corporal; 
 
 

A tabela 3 apresenta os valores obtidos nos testes de aptidão cognitiva, nos 

dois momentos de avaliação realizados (pré e pós teste). 
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Tabela 3 – Valores obtidos nos testes de aptidão cognitiva, nos dois 

momentos de avaliação 

 
 
 

Variáveis 

Pré-teste Pós-teste 

∆ 
p 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

Média ± Desvio 
Padrão 

Fluência Semântica 

(nº palavras) 

Fluência Fonémica 

(nº palavras) 

Tempo de reação simples 

 
14,31 ± 4,52 15,99 ± 4,65 1,67 0,004 

 

24,33 ± 10,71 28,25 ± 11,32 3,93 <0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo de reação de escolha 

(nº de escolhas corretas) 

Tempo de reação de 
escolha- DT 

(ms) 

Tempo de reação de 
escolha-DT 

(nº de escolhas corretas) 

Tempo de reação de 
escolha-DT-Contagem 

(nº máximo atingido) 

 
39,09 ± 1,67 39,134 ± 1,25 0,04 0,770 

 
 

893,37 ± 180,72 861,63 ± 179,19 -31,74 0,028 
 
 

38,58 ± 2,39 38,36 ± 2,51 -0,22 0,482 
 
 

227,91 ± 59,25 229,16 ± 66,56 1,25 0,827 

ms – milisegundos; DT - dupla tarefa; Contagem: contagem máxima obtida na 

dupla tarefa; 

 
Pela análise da tabela 3, verificaram-se melhorias ao nível dos testes de 

aptidão cognitiva realizados, com exceção da variável TR de escolha-DT- 

respostas corretas. 

 
(ms) 
Tempo de reação simples- 

468,70 ± 213,16 413,98 ± 163,67 -54,72 0,001 

DT 637,73 ± 181,73 588,694 ± 140,21 -49,04 0,005 

(ms)     

Tempo de reação simples- 
DT- Contagem 

 
117,67 ± 37,14 

 
126,239 ± 30,27 

 
8,57 

 
0,033 

(nº máximo atingido)     

Tempo de reação de escolha 779,17 ± 182,63 772,12 ± 182,31 -7,05 0,613 
(ms)     
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Foram observadas melhorias estatisticamente significativas ao nível das 

variáveis da fluência verbal, fluência semântica (p = 0,004) e fluência fonémica 

total (p <0,001). 

O mesmo também foi verificado nas variáveis do TR simples, com e sem 

DT. No TR simples (p = 0,001), TR simples-DT (p = 0,005), TR simples-DT- 

Contagem (p = 0,033). 

Não se revelam melhorias significativas no tempo de reação de escolha 

ao nível das variáveis TR de escolha-respostas corretas (p = 0,770), TR de 

escolha (p = 0,613) e TR de escolha-DT-Contagem (p = 0,827). No entanto 

ocorreu uma melhoria no TR de escolha em DT (p =0,028). 
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5. Discussão 
 

Este foi um estudo que visou investigar qual o efeito de um programa de 

exercício de 9 meses no TR e na fluência verbal em indivíduos de meia-idade e 

idosos com DM2 que vivem em comunidade e com as comorbilidades da 

doença controladas. Revelaram-se efeitos benéficos do exercício com 

melhorias estatisticamente significativas ao nível da fluência verbal, do TR 

simples (com e sem DT) e da variável TR de escolha-DT. 

Os participantes revelaram uma adesão na ordem dos 64,51 ± 28,76 %. 

Foram excluídos 7 indivíduos por desistência, ou seja, desistiram antes de 

terminar o programa de exercício ou não participaram nas avaliações finais. 

Tendo em conta as recomendações de intensidade do exercício para 

esta população (12-13 pontos numa escala de perceção subjectiva do esforço 

de 6-20 pontos), verificou-se que no decorrer do programa de exercício o valor 

médio da intensidade revelada pelos indivíduos participantes no estudo,13,06 ± 

1,24%, se encontra dentro do planeado.28 

A aptidão cognitiva revela-se fundamental para a independência 

individual permitindo uma comunicação efetiva que inclua o processamento e a 

integração de informações sensoriais. Com o envelhecimento surgem declínios 

no desempenho em tarefas cognitivas, incluindo medidas de velocidade de 

processamento, memória funcional e função cognitiva executiva.7 Estes 

processos parecem ser afetados pela presença da DM2, revelando-se a DM 

como fator de risco para o comprometimento cognitivo leve e demência.12 Com 

o aumento a nível mundial dos casos de DM providencia-se o aumento do risco 

de comprometimento de diversas funções cognitivas. 

A literatura evidência os efeitos benéficos da prática de exercício físico 

em diversas funções cognitivas, as quais são suportadas por resultados de 

estudos de intervenção em que idosos que completam o programa de exercício 

revelam uma aptidão cognitiva melhorada, como observado em algumas 

variáveis deste estudo.33 

Comparando indivíduos idosos saudáveis com portadores de DM2, a 

literatura aponta diferenças médias entre grupos positivas para os segundos.39 

O cérebro é notavelmente plástico em níveis funcionais e anatómicos em 
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resposta à experiência e diversas evidências indicam que a prática de exercício 

físico preserva a saúde e cognição cerebral.10 

O método utilizado para a avaliação do tempo de reação foi o DLRT, o 

qual permite a avaliação do TR simples e de escolha de uma forma acessível.18 

O efeito do exercício nas variáveis estudadas é abordado na literatura por 

estudos direcionados para a população idosa, onde foram utilizados o DLRT.8 

Não foi possível encontrar na literatura disponível estudos com aplicação do 

DLRT em indivíduos com DM2. Contudo pela utilização de um teste de 

avaliação do TR em idosos com DM2 e Hipertensão arterial sistémica, não 

existiram alterações nos níveis do tempo de reação com a prática de 

exercício.37 Em mulheres idosas praticantes de exercício, a avaliação do TR 

também não revelou diferenças.8 O presente estudo fortalece o efeito positivo 

do exercício apenas no TR simples, com melhorias significativas em população 

com DM2, contrariamente ao observado na literatura em idosos saudáveis. 

Não sendo o DLRT um teste muito utilizado na literatura, esta 

associação encontrada com o exercício na variável TR simples, pode colocá-lo 

como alternativa viável aos testes de avaliação do TR utilizados em diferentes 

estudos.37 As variáveis do TR de escolha não apresentaram variação 

significativa, mas é de expor a evolução positiva com o decorrer do programa 

de exercício, o que assinala uma relação positiva entre o exercício físico e as 

funções cognitivas associadas ao TR de escolha. 

O teste de fluência verbal com avaliação da fluência semântica 

(categoria animais) e fluência fonémica (letras M, R E P), segundo as normas 

de aplicação para a população portuguesa tem o propósito de avaliar as 

funções executivas associadas ao processamento não motor.23 Trata-se de um 

teste bastante utilizado na literatura, principalmente a tarefa da fluência 

semântica (categoria).35, 36 

Dados comparativos revelaram efeitos significativos do exercício aeróbio 

ao nível da fluência verbal (categoria) (p= 0,001) em idosos saudáveis, o que 

vai ao encontro do valor de significância obtido no presente estudo para a 

mesma variável em relação ao exercício combinado (p = 0,004). O mesmo não 

é verificado na fluência verbal de letra e de troca de tarefa.35 Apesar destes 
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resultados, estudos da literatura não verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos de controlo e grupo de intervenção com o exercício, 

no caso de mulheres idosas saudáveis (p=0,58) nem evolução significativa no 

grupo de exercício (p = 0,17).36 

Em indivíduos com DM2 a literatura aponta resultados benéficos da 

aplicação do exercício em concordância com o que é observado na população 

idosa saudável. Efeitos estatisticamente significativos ao nível da função 

executiva acompanham a tendência de melhoria no desempenho no teste de 

fluência verbal em grupos de exercício, ainda que sem significância 

estatística.38 

Dados referentes aos efeitos benéficos do exercício físico são 

observados pela análise de revisões encontradas na literatura, onde se associa 

a prática de exercício a ganhos cognitivos. 10, 22, 33 Este estudo vai de encontro 

a esses dados, tornando a relação ainda mais forte com a obtenção de 

resultados estatisticamente significativos ao nível de todas as variáveis 

incluídas no teste de fluência verbal, pois a base de sustentação apenas revela 

significância para a variável de fluência semântica e não para as restantes 

avaliadas na fluência verbal. 

Este estudo apresenta algumas limitações. A inexistência de um grupo 

de controlo impossibilita a comparação com outros indivíduos que não foram 

submetidos ao programa de exercício. O efeito de aprendizagem também se 

revela uma limitação, apesar de neste caso o espaçamento de 9 meses entre o 

pré e o pós-teste se revelar um ponto forte. 

Outro ponto forte verificado é o fato de se tratar de um programa de 

terreno com elevada aplicabilidade e de baixo custo, que permite uma fácil 

aplicação e vai contra o sedentarismo, promovendo assim uma melhor 

qualidade de vida dos utentes. 

Investigações futuras devem tentar utilizar um grupo de controlo para 

melhor verificar e justificar os efeitos específicos da prática de um programa de 

exercício combinado na população com DM2, assim como as possíveis 

diferenças entre grupos. 
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O exercício para além de ser recomendado para o controlo metabólico 

também deveria ser recomendado para atenuar as perdas cognitivas 

associadas ao processo de envelhecimento em população com DM2. 
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6. Conclusões 
 

Este estudo fornece uma análise que permite a identificação dos efeitos 

do exercício físico nas variáveis cognitivas, fluência verbal e TR. Em indivíduos 

de meia idade e idosos com DM2, pode concluir-se que a prática de exercício 

físico supervisionado parece apresentar efeitos benéficos significativos na 

fluência verbal e na velocidade de processamento de informação (medida 

através de tempos de reação). 

As intervenções na área da aptidão cognitiva podem utilizar esta 

informação para melhorar e adaptar as formas de tratamento do 

comprometimento cognitivo associado à DM2 e ao envelhecimento. 
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