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Resumo 

Com o passar dos anos o corpo envelhece, transforma-se e vai perdendo 

capacidades. Inevitavelmente, a memória também sofre alterações provocadas por 

este processo irreversível. Desta forma, pretendemos com este estudo avaliar a 

memória visuo-motora em idosos institucionalizados, praticantes e não praticantes de 

actividade desportiva quanto ao tipo de prática, idade, sexo e localização geográfica. 

A amostra foi constituída por sujeitos 80 voluntários residentes em lares em regime de 

internamento, dos quais 40 residiam no Porto, 20 na Póvoa de Varzim e 20 em Vila do 

Conde. Estes idosos foram divididos em dois grupos, um de praticantes de actividade 

desportiva e outro de não praticantes, ambos constituídos por 40 sujeitos. Foram 

também divididos em dois grupos de faixa etária: o grupo 1 com idades 

compreendidas entre os 65 e os 80 anos e o grupo 2 com mais de 80 anos. O 

instrumento utilizado para a avaliação da memória visuo-motora foi o teste de 

memória visuo-motora adaptado de Thinus-Blanc, Gaunet, & Péruch (1996). Os testes 

estatísticos utilizados compreenderam a Estatística não Paramétrica, mais 

concretamente o teste de Mann-Whitney e o teste de Wilcoxon e para a Estatística 

Paramétrica, o coeficiente de correlação de Pearson. Da análise dos resultados 

destacam-se as seguintes conclusões: 1) a memória visuo-motora dos idosos em 

função do sexo, idade e localização geográfica apresentou diferenças 

estatisticamente significativas apenas no tempo de execução do teste visuo-motor 1 e 

2; 2) a memória visuo-motora dos idosos em função da prática de actividade 

desportiva não apresentou diferenças estatisticamente significativas nas variáveis de 

desempenho do teste visuo-motor 1 e 2; 3) o teste visuo-motor apresentou correlação 

positiva entre o tempo de execução e o número de erros, indicando haver relação 

entre o aumento no tempo de realização do teste e o aumento do número de erros, 

diferindo apenas quanto à magnitude de r. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Envelhecimento, idosos, institucionalização, memória, memória 

visuo-motora, actividade física, actividade desportiva. 
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Abstract  

With passing of the years the body ages, changing and losing capacities. 

Inevitably, the memory also suffers alterations provoked for this irreversible process. In 

such a way, we intend with this study to evaluate the old institutionalized people’s 

visuo-motor memory, with practice and not practice of the sporting activity in relation 

to age, sex and geographic localization. 80 volunteers who living in regimen of 

internment, of which 40 live in Porto, 20 in Póvoa de Varzim and 20 in Vila do Conde. 

The volunteers were divided in two groups, one of the ones who practice sporting 

activity and the other one with the ones who don’t  practice a sporting activity, both 

consisting by 40 individuals. They were also divided into two age groups, the group 1 

from 65 to 80 years old and group 2 with more 80 years old. The instrument for 

measurement of the visuo-motor memory was the test of the visuo-motor memory 

adapted of Thinus-Blanc, Gaunet, & Péruch (1996). The statistic used tests had 

understood the Statistics no Parametric, more concretely the test of Mann-Whitney 

and the test of Wilcoxon and for the Parametric Statistics, the Pearson’s coefficient of 

correlation. From the analysis of the results, we can point out the following 

conclusions: 1) the old people’s visuo-motor memory in relation to sex, age and 

geographic localization did present a statistical significant differences only in the time 

of carrying out of the test visuo-motor 1 and 2; 2) the old people’s visuo-motor memory 

in function of the practical of sporting activity did not present statistical significant 

differences in the variable of performance of the test visuo-motor 1 and 2; 3) the visuo-

motor test presented a positive correlation between the time of carrying out and the 

number of mistakes, indicating a relation between the increase in the time of carrying 

out the test and the increase of the number of mistakes, being different only in relation 

to the r’s magnitude. 

 

 

 

KEYWORDS: Aging, Elderly, institutionalization, memory, memory visuo-motor, 

physical activity, sporting activity. 



 

 

 



Résumé 

XXIII 

 

Résumé 

Avec le passage des ans le corps envieillit, il se transforme et il s’en va perdre 

des capacités. Inévitablement, la mémoire souffre aussi des modifications provoquées 

par ce processus irréversible. De cette façon, nous prétendons avec cette étude 

évaluer la mémoire visuo-motrice des personnes âgées institutionnalisées, 

pratiquantes et non pratiquantes de l’activité sportive concernant au type de pratique, 

de l’âge, du sexe et localisation géographique. L’échantillon a été constitué pour 80 

volontaires résidants en des foyers avec régime d'internat, dont 40 résidant au Porto, 

20 au Póvoa de Varzim et 20 à Vila do Conde. Ces personnes âgées ont été divisées 

en deux groupes, l’un de praticiens d'activité sportive et l’autre non pratiquants, tous 

les deux constitués par 40 sujets. Aussi ils ont été divisés en deux groupes d’échelles 

étaires; le groupe 1 avec des âges parmi les 65 et 80 années et le groupe 2 avec plus 

de 80 ans. L’instrument utilisé pour l'évaluation de la mémoire visuo-motrice a été le 

test de mémoire visuo-motrice adapté de Thinus-Blanc, Gaunet, & Péruch (1996). Les 

tests statistiques utilisés ont compris la Statistique non Paramétrique, plus 

spécifiquement le test de Mann-Whitney et le test de Wilcoxon et pour la Statistique 

Paramétrique, le coefficient de corrélation de Pearson. On a obtenu les résultats 

suivantes: 1) la mémoire visuo-motrice des personnes âgées, en fonction du sexe, de 

l'âge et de la localisation géographique, elle a présenté des différences 

statistiquement significatives seulement dans le temps d'exécution du test visuo-

motrice 1 et 2 ; 2) la mémoire visuo-motrice des personnes âgées, en fonction de la 

pratique d'activité sportive, elle n'a pas présenté des différences statistiquement 

significatives dans les variables de performance du test visuo-motrice 1 et 2 ; 3) Le 

test visuo-motrice a présenté corrélation positive entre le temps d'exécution et le 

nombre d'erreurs, en indiquant avoir relation entre l'augmentation dans le temps de 

réalisation du test et l'augmentation du nombre d'erreurs, en différant seulement en ce 

qui concerne à la magnitude de r. 

 

MOTS-CLÉS :  Vieillissement, personnes âgées, institutionnalisation, mémoire, 

mémoire visuo-motrice, activité physique, activité sportive. 
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I – Introdução 

1.1. Notas prévias 

O envelhecimento é um fenómeno biológico, progressivo, lento e 

irreversível que atinge todos os seres vivos (Robert, 1995). 

O organismo envelhece, transforma-se e vai perdendo capacidades que 

outrora eram saudáveis e bastante activas. Desta forma, o corpo é um objecto de 

desgaste motivado pelo tempo e pelo seu desuso quer fisicamente, quer 

mentalmente, acarretando problemas incluindo para a memória. 

Consequentemente a memória sofre alterações negativas ao longo do 

tempo, uma vez que se vai degenerando e, como refere (Pinto, 1992), sem a 

memória não seria possível ver, ouvir, falar e pensar, porque o conjunto de 

memórias que adquirimos determina a nossa forma de pensar e de encarar o 

mundo.  

Inevitavelmente a memória visual, que possibilita ao indivíduo fixar e 

reconhecer cores, formas, linhas e fisionomias, bem como identificar a posição 

relativa de um determinado objecto no espaço (Abrunhosa & Leitão, 1980), 

também se degenera, tornando-se certamente, num problema para o dia-a-dia dos 

idosos e de quem os rodeia. Logo, podemos dizer que a memória não só é o 

reflexo da nossa personalidade, que nos permite acordar todas as manhãs sem 

duvidar de quem realmente somos (Pinto, 1992), como também é uma capacidade 

importante para a vida de um indivíduo.  

1.2. Justificação do estudo 

Desde o início do século que a esperança média de vida, nos países 

industrializados, tem vindo a aumentar e nada prevê uma inversão desta 

tendência nas próximas décadas (Robert, 1994).  

Com a diminuição da taxa de natalidade e com o aumento da esperança 

média de vida, estima-se que em 2025, segundo as projecções da ONU, o número 
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de idosos será de 1100 milhões (Carvalho & Mota, 2002). Portugal seguirá 

naturalmente a tendência mundial e prevê-se para 2050 uma proporção de 

indivíduos idosos à volta de 32% da população total, cerca de 3 200 000 idosos 

(Carrilho & Gonçalves, 2004).  

Assim, verifica-se que há um rápido aumento da população idosa e daí 

parece-nos bastante pertinente realizar um estudo sobre o fenómeno do 

envelhecimento biológico, que na nossa opinião é um tema com relevância para 

actualidade. 

Como a maior parte das evidências epidemiológicas sustentam que quando 

um indivíduo integra programas de actividade desportiva na prevenção e 

minimização dos efeitos do envelhecimento, ou seja, um estilo de vida activo, este 

exerce um efeito positivo sobre as suas capacidades. Logo, será importante 

perceber, ao nível da memória visual, se a actividade física desportiva ajuda ou 

não a retardar os efeitos do envelhecimento sobre esta capacidade. 

O nosso trabalho terá como principal objectivo comparar a memória visuo-

motora em idosos institucionalizados, praticantes e não praticantes de actividade 

desportiva, tendo como parâmetro de diferenciação o tipo de prática, a idade, o 

sexo e comparar os idosos do grande Porto com os da periferia. 

É neste sentido que nos propomos a realizar este estudo, que visa 

contribuir para um melhor conhecimento no que se refere aos efeitos do exercício 

físico na memória dos idosos.  

1.3. Estrutura do trabalho 

A estrutura do trabalho é abaixo descrita, de forma a facilitar o 

entendimento dos assuntos delineados e do trajecto traçado para a aquisição dos 

objectivos propostos na elaboração deste estudo. 

O primeiro capítulo é reservado à introdução, a qual inclui as notas prévias 

sobre o tema, a pertinência do estudo e o planeamento da sua estrutura. 
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O segundo capítulo é referente à revisão da literatura onde começaremos 

por caracterizar, no 1º ponto, o envelhecimento, a sua evolução ao longo dos 

tempos e os seus processos, quer biológico, quer psicológico e social. No ponto 2, 

iremos clarificar segundo vários autores o conceito de idoso, no 3º ponto as 

características do idoso institucionalizado e no ponto 4 os benefícios da prática de 

actividade desportiva na terceira idade, do ponto de vista biológico, psicológico e 

social. Ainda neste segundo capítulo, no ponto 5, iremos reflectir sobre os vários 

conceitos de memória, os seus tipos, a sua relação com o exercício físico e com o 

envelhecimento. 

Posteriormente no terceiro capítulo serão apresentados os objectivos que 

se pretende atingir, bem como a formulação das hipóteses. 

O quarto capítulo terá como assunto a caracterização da metodologia 

utilizada, a qual nos reporta para questões como a caracterização da amostra, dos 

procedimentos metodológicos, a descrição do instrumento de avaliação e os 

procedimentos estatísticos empregues. 

No quinto capítulo procedemos à apresentação e discussão dos resultados, 

seguidos do sexto capítulo com as principais conclusões do estudo e também com 

as sugestões para investigações futuras. 

De seguida teremos o capítulo da bibliografia, onde indicamos as 

referências bibliográficas que deram suporte teórico ao nosso estudo e, por último, 

o capítulo dos anexos onde se encontra arquivado documentos pertinentes para o 

acompanhamento do trabalho. 
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II – Revisão da Literatura 

2.1. O Envelhecimento 

O envelhecimento é considerado um fenómeno central das sociedades 

europeias e, naturalmente, Portugal não constitui excepção (Hilgert & Aquini, 

2003). 

Nascer, crescer, amadurecer e envelhecer são características de todos os 

seres vivos, sendo o envelhecimento uma parte integral e natural da vida. A forma 

como envelhecemos e experimentamos este processo, não depende apenas da 

nossa constituição genética, mas também do que fazemos ao longo da vida 

(Heikkinen, 2003; Hilgert & Aquini, 2003). 

Dias e Afonso (1999) referem que o envelhecimento é um processo 

biológico cujas alterações determinam mudanças estruturais no organismo e, 

como consequência, modificam as suas funções. Há que aceitar todo este 

processo e adaptar-se física e psicologicamente a cada uma das suas etapas 

(Hilgert & Aquini, 2003). 

Para Caetano (2006) o envelhecimento é um processo biológico que difere 

de pessoa para pessoa e por isso, não existe um conceito único que defina e 

caracterize toda a sua complexidade. É um processo irreversível que afecta de 

modo progressivo os vários órgãos e sistemas, verificando-se um declínio quase 

linear de todas as funções a partir dos 30 anos (Veríssimo, 2005). 

Spirduso, Francis e McRae (2005) referem que o envelhecimento é um 

processo ou conjunto de processos que ocorrem nos seres vivos, os quais 

conduzem, com o decorrer do tempo, à perda de adaptabilidade, debilidade 

funcional e, eventualmente, à morte. 

Apesar de haver várias definições de envelhecimento, todas elas partilham 

da ideia que o envelhecimento é comum a todos os seres vivos, há perda de 

funcionalidade de uma forma progressiva ao longo da idade, há aumento da 



Revisão da Literatura 

6 

 

susceptibilidade e incidência de doenças, aumentando assim a probabilidade de 

morte (Heikkinen, 2003; Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004).  

Robert (1994) refere que o envelhecimento consiste, somente, na perda da 

capacidade de adaptação aos diferentes desafios do ambiente. 

Já Matsudo e Matsudo (1993) referem que o envelhecimento é um 

processo fisiológico que não ocorre necessariamente em paralelo com a idade 

cronológica e que apresenta uma elevada variação individual. 

O envelhecimento é um fenómeno bastante complexo e variável. Não 

apenas os organismos da mesma espécie envelhecem em ritmos diferentes, como 

também nas diferentes espécies se observa essa variação. Porém, estas razões 

ainda não são totalmente conhecidas. Logo, podemos dizer que o envelhecimento 

deve ser visto na perspectiva de uma vida inteira, onde cada período da vida é 

importante, uma vez que é multidimensional e multidireccional, variando no ritmo e 

no sentido das mudanças das características de cada indivíduo e entre indivíduos 

(Heikkinen, 2003). 

2.1.1. O Envelhecimento da População 

Um dos avanços do séc. XX foi o aumento da esperança média de vida da 

população, o qual contribuiu para um crescente aumento do número de idosos, 

sendo nos dias de hoje uma realidade universal (Caetano, 2004; Veríssimo, 2005). 

Este crescimento deve-se fundamentalmente à diminuição da taxa de 

natalidade, às melhorias na saúde pública, incluindo a prevenção e o tratamento 

de doenças infecciosas (Shephard, 2002).  

A população vive durante mais tempo e a proporção de idosos que vivem 

além dos 60 anos aumentou e continuará a aumentar nos próximos 20 anos 

(Davies & Higginson, 2004). 

Segundo as projecções do European Commission, Statistical Office of the 

European Communities (EUROSTAT), a esperança média de vida dos países 
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europeus é de 80.5 para o sexo masculino e de 85,6 para o sexo feminino 

(Lanzieri, 2004). 

Relativamente a Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), 

a esperança média de vida actual é de 78.5 anos de idade, sendo para o sexo 

masculino 75.2 anos e para o feminino 81.8 anos (INE, 2007). 

Devido a estes factores, o ritmo de crescimento da população idosa é tal 

que, segundo o INE, a proporção mundial da população com idades a partir dos 

65 anos registará em 2050 um aumento de 15,6% da população total (INE, 2002).  

No entanto, passados dois anos, a World Health Organization (WHO) (cf. 

fig. 1), estima um aumento na proporção de idosos para 2050, cerca de 21% da 

população mundial (Davies & Higginson, 2004). 

 

 

Figura 1  – População idosa com mais de 60 anos (WHO, 2004). 
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Veríssimo (2005) refere que no mundo existem cerca de 400 milhões de 

pessoas com 65 e mais anos, das quais metade pertence a países desenvolvidos, 

calculando-se que para o ano 2020 este número ultrapasse os 1000 milhões, 

pertencendo a estes países sete em cada dez indivíduos. 

Em relação a Portugal, a proporção de pessoas com idades a partir de 65 

anos duplicou nos últimos quarenta anos, passando de 8% em 1960 para 16% em 

2001. De acordo com as projecções demográficas mais recentes, elaboradas pelo 

INE (cf. fig. 2), estima-se que esta proporção volte a duplicar nos próximos 50 

anos, representando em 2050, 32% do total da população (Carrilho & Gonçalves, 

2004). 

 

 

Figura 2  – Evolução da proporção da população idosa com 65 e mais anos, 

em Portugal de 1960-2050 (INE, 2004). 
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2.1.2. O processo de Envelhecimento  

Como já foi referido anteriormente, a população está a envelhecer 

rapidamente e nada prevê uma alteração a esta tendência. No que diz respeito ao 

processo de envelhecimento, vários foram os autores que deram as suas opiniões.  

Para Spirduso, Francis e MacRae (2005) o processo de envelhecimento 

representa mudanças universais, geradas ao longo do tempo, dentro de uma 

espécie ou de uma população, e são independentes em relação às doenças ou à 

influência ambiental. A deterioração dos sistemas é progressiva, embora nem 

todos os sistemas envelheçam ao mesmo ritmo, o mesmo acontecendo dentro dos 

próprios sistemas, onde a taxa de envelhecimento não é igual. Para estes autores, 

o processo de envelhecimento é classificado em primário e secundário. O primário 

é um processo de alterações universal, os quais advêm com a idade, ou seja, é 

comum a todos os indivíduos, independentemente de doenças ou da influência do 

meio. Enquanto que o processo de envelhecimento secundário refere-se a 

sintomas clínicos, onde se inclui o efeito do meio e das doenças, os quais irão 

acelerar o envelhecimento primário.  

O American College of Sports Medicine (1998a) (ACSM) alega que o 

processo de envelhecimento é complexo, que envolve muitas variáveis (genética, 

estilo de vida, doenças crónicas) que interagem entre si, influenciando a forma 

como envelhecemos. 

São inúmeras as alterações que advêm do processo de envelhecimento, 

podendo estas manifestar-se a vários níveis, desde o simples aparecimento de 

rugas, até à diminuição dos sentidos, problemas cardiovasculares, respiratórios, 

locomotores, digestivos, urinários, nervosos, cerebrais ou ainda a segregação 

social.  

No entanto, podemos afirmar que existem três processos de 

envelhecimento: o envelhecimento biológico, psicológico e social. 
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2.1.2.1. Envelhecimento Biológico 

O envelhecimento biológico é responsável por perdas orgânicas e 

funcionais, afectando os vários tecidos, órgãos e sistemas (Santos, 2002), estando 

a degeneração e o desuso associados a um enfraquecimento geral e a um 

declínio do rendimento motor (Barreiros, 1999). 

Nas várias tentativas de explicar o processo de envelhecimento, os radicais 

livres aparecem sempre relacionados. Os radicais livres vão lesionar a mitocôndria 

entrando em contacto com esta, impedindo-a de produzir ATP. Com o decorrer da 

idade os níveis de antioxidante diminuem e isso leva a aumentos progressivos das 

reacções por radicais livres, lesão e, consequentemente, à morte (Matsudo & 

Matsudo, 1993). 

Para Hogan (2005), Jani e Rajkumar (2006), Kemper (1999), Marín (1995), 

Santos (2002), Spirduso, Francis e MacRae (2005), Veríssimo (1999), os 

principais problemas do aparelho cardiovascular consistem no aparecimento de 

doenças, como a arteriosclerose (endurecimento das artérias), hipertensão, 

alterações do ritmo cardíaco, fibrilação auricular, taquicardia ventricular, trombose, 

enfarte e ainda a diabetes. 

Em relação ao aparelho respiratório, há uma diminuição da elasticidade e 

complacência dos pulmões pelas modificações nos tecidos colagénios e elásticos; 

atrofia dos músculos esqueléticos acessórios na respiração; redução da caixa 

torácica e diminuição da ventilação pulmonar (Mazo, Lopes, & Lopes, 2001). Os 

autores referidos no parágrafo anterior referem ainda como principais problemas, 

a embolia pulmonar e infecções respiratórias, tais como bronquites e 

broncopneumonias. 

No aparelho ósteo-mio-articular há um aumento da rigidez dos tendões, 

ligamentos e cápsula articular, calcificação das cartilagens, dificuldade de 

lubrificação das articulações, aparecimento de artrites que podem evoluir para 

artroses, aparecimento de osteoartrite e de osteoporose. Os músculos dos 

membros inferiores são particularmente afectados relativamente aos dos membros 
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superiores, diminuindo a sua massa, causando grandes dificuldades ao nível da 

locomoção, equilíbrio e coordenação do idoso (Adams et al., 2001; Barreiros, 

1999; Carter et al., 2001; Cavani, Mier, Musto, & Tummers, 2002; Correia & Silva, 

1999; Izquierdo et al., 2001; Kemper, 1999; Lord, Menz, & Tiedemann, 2003; 

Lynch et al., 1999; Rikli & Jones, 1999; Spirduso, Francis, & MacRae, 2005; 

Westhoff, Stemmerik, & Boshuizen, 2000).  

Mazo, Lopes e Lopes (2001) referem diminuição da massa óssea, redução 

do número de células musculares, da elasticidade dos tecidos e como 

consequência, as alterações posturais (as costas tendem a ficar arqueadas e 

curvadas - cifose. Para outros autores Santos (2002), Spirduso, Francis e MacRae 

(2005), referem em relação aos sentidos, a diminuição da acuidade visual, do 

campo visual, da audição e da sensibilidade aos sabores; diminuição da 

sensibilidade álgica (dor) e térmica; promovendo a perda de coordenação e 

equilíbrio, aumentando o risco de quedas e fracturas. 

Santos (2002) refere também alterações que ocorrem ao nível do cabelo, o 

qual tende a cair e alterar a coloração; a pele perde elasticidade tornando-se seca 

e rugosa; a estatura diminui; o peso corporal aumenta até aos 60 anos e depois 

tende a diminuir; as células nervosas vão diminuindo, perdendo milhares de 

neurónios diariamente; a nível de sistema cardiovascular, o ventrículo esquerdo 

hipertrofia, os vasos endurecem e perdem elasticidade, a frequência cardíaca 

máxima diminui; no aparelho respiratório há uma redução da força dos músculos 

respiratórios, os pulmões ficam mais rígidos e perdem funcionalidade. 

 Como consequência destes processos, também podemos verificar uma 

diminuição da agilidade, da coordenação, do equilíbrio, da flexibilidade e da 

mobilidade articular.  

Quanto ao cérebro, verifica-se uma diminuição do seu tamanho, uma 

progressiva perda de memória e uma resposta aos estímulos mais lenta, devido à 

perda de neurónios (Dickstein et al., 2007; Kemper, 1999; Tremblay & Ross, 

2007). 
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2.1.2.2. Envelhecimento Psicológico 

O envelhecimento psicológico refere-se às mudanças relacionadas com a 

idade no comportamento e nos processos mentais, como no funcionamento 

cognitivo, personalidade e psicopatologia (Bergeman, 1997). 

O envelhecimento intelectual e funcional começa quando o indivíduo 

apresenta falhas na memória, dificuldade na atenção, na orientação, na 

concentração e começa a depender de outros para o cumprimento das suas 

necessidades básicas (Mazo, Lopes, & Lopes, 2001). 

A degeneração da função cognitiva aumenta a probabilidade de estados 

depressivos, de ansiedade, de solidão, diminuição do auto conceito e da auto 

estima, podendo também aparecer doenças crónico degenerativas, como doença 

de Alzheimer e outras demências irreversíveis (Mazo et al., 2005; Tamai, 2002). 

Como consequência desta degeneração progressiva das capacidades, o 

idoso adquire uma perda de confiança em si mesmo. Esta auto-estima diminui 

devido à diferença entre o que crêem e o que conseguem na realidade fazer. A 

este facto junta-se, muitas vezes, a reforma e a perda de entes queridos, podendo 

conduzir os idosos a estados de depressão (Llano, Manz, & Oliveira, 2002). 

Spirduso, Francis e MacRae (2005) referem que a diminuição das 

habilidades cognitivas é uma consequência inevitável do envelhecimento. No 

entanto, esta diminuição não está directamente associada ao envelhecimento 

primário, mas sim ao envelhecimento secundário, ou seja, a patologias e a um 

estilo de vida menos saudável. 

2.1.2.3. Envelhecimento social 

O envelhecimento social ocorre de forma diferenciada em culturas diversas 

e está condicionado à capacidade de produção do indivíduo, tendo a reforma 

como seu referencial marcante (Mazo, Lopes, & Lopes, 2001). 

Na vida de um idoso, para além da perda das capacidades biológicas e 

psicológicas referidas anteriormente, estes têm muitas vezes de enfrentar 
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acontecimentos que mudam dramaticamente a sua vida, tais como a reforma, a 

perda de um ente querido e, consequentemente, alterações no modo de vida. 

Quando as pessoas deixam o trabalho e passam para a reforma, deixam de ter o 

tempo ocupado e passam a ter muito tempo livre. Este é um dos factores para que 

os idosos sintam que perderam toda a sua importância e ficam descontentes com 

a diminuição do seu papel na sociedade. A morte de um ente querido, é um 

acontecimento que provavelmente mais afecta a pessoa idosa, podendo levar a 

uma menor relação com a família, com amigos e o declínio do seu papel social, 

levando a que muitas vezes os idosos alterem o seu modo de vida, uma vez que 

poderão passar a viver sozinhos. Muitas pessoas que vivem sós têm uma maior 

probabilidade de possuir sentimentos de solidão e de se isolarem em relação à 

sociedade (Sharp & Dohme, 2004). 

Para além destes acontecimentos relacionados com a vida do idoso, este 

sofre também um grande problema social. O idoso está sujeito a pressões 

relacionadas com a discriminação social. Infelizmente, na sociedade moderna, a 

velhice está associada à invalidez, à doença, inactividade e incapacidade, 

tornando a vida do idoso algo dramática (Roscigno, Mong, Byron, & Tester, 2007). 

2.2. Conceito de Idoso 

O conceito de idoso é visto de variadas formas dependendo do contexto e 

época em que se inserem. Cada sociedade no seu contexto e momento histórico 

atribui um valor positivo ou negativo à velhice. 

Agreda (1999) refere que nas sociedades antigas o idoso tinha um valor 

especial, uma vez que era detentor de um posto atingido por poucos. O idoso era 

possuidor e transmissor da sabedoria, sendo por isso considerado um dever da 

comunidade cuidar destes indivíduos. Garcia (1999) e Rauchbach (2001) também 

referem que as sociedades da antiguidade consideravam a velhice um estado 

dignificante, o idoso era visto como um sábio, sendo até considerado o homem 

mais importante da comunidade. 
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Actualmente, a sociedade tem um carácter mais produtivo, industrializado e 

por isso vêem os idosos como um grupo de pessoas antigas, pouco atractivas, 

improdutivas (Dias & Afonso, 1999) e economicamente inúteis (Grácio, 1999). 

Este autor afirma mesmo que o idoso na sociedade actual tem um valor negativo e 

pejorativo.  

No entanto, Dias e Afonso (1999) consideram que este pensamento irá 

mudar ao longo do tempo e o idoso passará a ser um indivíduo que merecerá a 

atenção da sociedade. 

Relativamente à sua classificação, vários autores decidiram determinar a 

idade a partir da qual um indivíduo é considerado idoso. 

Shephard (1997) propôs uma divisão tripartida onde considerava: 

- “Jovens idosos”, indivíduos com idades entre os 65 e os 75 anos e que 

não apresentassem restrições óbvias na sua actividade quotidiana;  

- “Idosos médios”, indivíduos com idades entre os 75 e os 80 anos, com 

uma pequena limitação na actividade; 

- “Velhos idosos”, todos os indivíduos com mais de 80 anos e que 

apresentassem sérias limitações físicas. 

Fernandes (2000) considera que o conceito de idoso poderá ser visto sob a 

perspectiva cronológica, biológica e psicológica. Deste modo, a idade cronológica 

refere-se à idade oficial do indivíduo, agrupando as pessoas de acordo com a sua 

data de nascimento; a idade biológica relaciona-se com o estado orgânico e 

funcional dos diferentes órgãos, aparelhos e sistemas e a idade psicológica que se 

refere à capacidade de adaptação, às relações com os outros e à auto-imagem. 

Por sua vez, Spirduso, Francis e MacRae (2005), referem uma classificação 

divida em 4 fases: 

- Velho – Jovem, indivíduos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 

anos; 

- Velho, indivíduos com idades compreendidas entre os 75 e os 84 anos; 

- Velho – Velho, indivíduos com idades compreendidas entre os 85 e os 99 

anos; 
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- Velho – Muito velho, indivíduos com mais de 100 anos. 

A WHO e a ONU apenas consideram o idoso como aquele que apresenta 

65 ou mais anos de idade (INE, 1999; WHO, 2002). 

Ao longo do nosso trabalho iremos recorrer a esta definição sempre que 

nos referirmos a idosos. 

2.3. Idosos Institucionalizados 

 Como já foi referido anteriormente, o processo de envelhecimento influencia 

o estilo de vida de um indivíduo, podendo levar a que este dependa de terceiros. 

De facto, o número de idosos institucionalizados tem vindo a aumentar, 

quer em lares, quer em centros de dia ou casas de repouso. Em Portugal, dos 

idosos ligados a estabelecimentos de segurança social, 12% destes estão em 

lares, 11% em apoio domiciliário e 10% em centros de dia (Gonçalves, 2003). 

Para Martins (2006) para além dos problemas de saúde e da perda de 

autonomia, o principal factor para o internamento do idoso, é o isolamento, a 

inexistência de interacções que facilitem a integração social e familiar. A instituição 

surge como a última alternativa quer para a família, quer para os idosos sem 

família. 

Henry, Webster-Gandy e Varakamin (2001) referem que viver na 

comunidade ou em instituições são dois estilos de vida bastante diferentes. A 

situação dos idosos viverem em instituições torna-se mais grave em comparação 

com os idosos a viverem na comunidade, visto os níveis de actividade física diária, 

indispensável para a saúde, funcionalidade e qualidade de vida do idoso, serem 

mais baixos. 

Apesar de os idosos serem institucionalizados ainda com um nível de 

autonomia bastante elevado, têm tendência para se tornarem inactivos, uma vez 

que lhe são retiradas muitas das tarefas do dia-a-dia e as oportunidades que lhes 

são proporcionadas por estas instituições no sentido de terem um estilo de vida 

activo são limitadas (Garcia, 1999; Henry, Webster-Gandy, & Varakamin, 2001). 
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Agravando ainda mais a situação, segundo Rikli e Jones (1999), os idosos 

são o grupo de indivíduos que apresentam níveis de aptidão física mais baixos 

quando comparados com os outros grupos de idade. Referem também que os 

idosos que vivem em comunidade são mais activos do que os que estão em 

instituições, devido às responsabilidades e tarefas domésticas, que nas 

instituições não lhes são concedidas. 

Assim, tendo em vista a baixa actividade desportiva dos idosos 

institucionalizados comparativamente àqueles que estão inseridos na comunidade, 

concordamos com Schroeder, Nau, Osness e Potteiger (1998) quando estes 

referem que é urgente a implementação de programas de actividade desportiva 

direccionada para todas as idades, com particular ênfase nos lares e centros de 

dia.  

2.4. Actividade Desportiva para a 3ª idade e seus b enefícios 

Antes de abordarmos a actividade desportiva para a 3ª idade, devemos em 

primeiro lugar, tentar clarificar o porquê da designação de actividade desportiva e 

não actividade física (AF). 

Para Caspersen, Powell e Christenson (1985) AF é todo o movimento 

corporal produzido pela musculatura esquelética e que resulta num gasto 

energético acima dos níveis de repouso. Deste modo, todo e qualquer movimento 

realizado em actividades de trabalho, lazer e desporto contribui para o gasto 

energético total diário do indivíduo. Este autor propõe ainda a segmentação da AF 

com base nos tempos diários durante o qual a actividade ocorre: AF durante o 

sono, AF no trabalho e AF no lazer. Do somatório destas categorias resulta a AF 

total diária. 

Shephard (2002) partilha a mesma ideia. Para este autor a AF consiste em 

qualquer movimento realizado pelos músculos esqueléticos, resultando num 

aumento substancial da energia em relação à dispendida em repouso. 
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Por isso, tanto para Caspersen, Powell e Christenson (1985), como para 

Shephard (2002), as actividades do dia-a-dia, como lavar roupa e limpar o pó, são 

consideradas AF.  

Já Haskell, Montoye e Orenstein (1985) tem uma visão um pouco diferente. 

Para este autor a AF resulta das contracções dinâmicas e ritmadas dos grandes 

grupos musculares que movimentam o corpo numa dada distância ou contra a 

gravidade, com uma intensidade moderada ou dimensionada, de acordo com a 

capacidade de prolongar períodos de tempo durante os quais o gasto energético 

se situe entre 200 e 400 quilocalorias. 

O ACSM caracteriza a AF num complexo de comportamentos, o qual varia 

em função das dimensões: frequência, intensidade, tempo e tipo, necessárias na 

prescrição do exercício para se obterem os benefícios para a saúde (ACSM, 

1998a). 

Com uma ideia completamente oposta em relação às definições citadas 

anteriormente, podemos encontrar a opinião de Bento (2007) o qual refere que a 

AF é um conceito difuso, impreciso, inadequado e não se relaciona de forma clara 

com o desporto. Este autor refere ainda que o país não necessita de AF, precisa 

sim de fomentar a actividade desportiva, de aumentar e melhorar a prática do 

desporto em toda a sua multiplicidade. Para este autor devia fazer-se a distinção 

entre a AF e o desporto, visto que na sua opinião, estes dois conceitos não estão 

relacionados. 

Segundo Bondoux (1986) o desporto é uma AF praticada no sentido do 

jogo, da luta e do esforço, exigindo não só um treino metódico do corpo e da 

vontade, mas também disciplina. 

Já Santos (2002) considera que a AF não deve ser entendida como a 

preparação para fazer campeões, mas única e simplesmente como práticas 

comportamentais que façam o organismo acordar e reabilitar a sua capacidade 

adaptativa, que é sempre treinável. 

Posto isto, podemos dizer que ainda se verificam grandes dificuldades no 

estabelecimento de parâmetros bem fundamentados nesta interacção de 
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conceitos. Desta forma, iremos considerar no nosso estudo que os idosos da 

amostra praticam actividade desportiva e não simplesmente AF, uma vez que 

consideramos a actividade desportiva como um conjunto de movimentos corporais 

regulares que exigem um maior gasto energético do que o verificado no estado de 

repouso, com o objectivo de manter e/ou melhorar a capacidade física geral, 

processo esse baseado numa vertente planeada, estruturada e repetitiva.  

Relativamente à actividade desportiva para a 3ª idade, esta adquire cada 

vez mais importância na vida dos indivíduos. Nos países mais desenvolvidos a 

preocupação com a saúde tem vindo a aumentar, sendo que é cada vez maior o 

número de indivíduos sedentários, consequência directa do avanço das 

tecnologias. Desta forma, o conceito de saúde e de bem-estar passou a ser uma 

preocupação de todos, passando a estar mais relacionados com a “AF” (Marques, 

2006). 

Segundo a WHO (2003) “AF” é essencial para a saúde e bem-estar. A “AF” 

apropriada constitui uma das componentes principais para um estilo de vida 

saudável, juntamente com uma dieta saudável, sem tabaco e outras substâncias 

prejudiciais à saúde. 

A “AF” no idoso encerra vários objectivos ao nível biológico, social e 

psicológico, que se resumem num objectivo principal, a melhoria da qualidade de 

vida e o bem-estar (Carvalho, 2006). 

Actualmente é aceite que a “AF” regular e adequada à capacidade do idoso 

contraria o efeito de envelhecimento, quer a nível físico, quer psicológico, sendo o 

aparelho cardiovascular, respiratório, locomotor e neurológico, os mais 

beneficiados (Veríssimo, 1999). 

Para que possamos compreender a importância da actividade desportiva na 

saúde do idoso, iremos analisar no capítulo seguinte os benefícios da actividade 

desportiva do ponto de vista biológico, psicológico e social.  
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2.4.1. Benefícios Biológicos 

 As principais alterações fisiológicas consistem na melhoria da capacidade 

aeróbia, flexibilidade, força e resistência musculares, equilíbrio e controlo postural, 

levando à diminuição do risco de quedas, assim como à diminuição da 

percentagem de gordura corporal, pressão sanguínea, problemas posturais, 

tensão arterial de repouso, colesterol, artrite e osteoporose (Chodzko-zajko, 

1999a; Latash, 1998; Rubenstein et al., 2000). 

A OMS refere como principais benefícios fisiológicos, a melhoria da 

regulação dos níveis de glucose no sangue, a estimulação dos níveis de 

adrenalina e noradrenalina e a qualidade e quantidade do sono (Chodzko-Zajko, 

1999b). 

Franchi e Júnior (2005) referem que a prática de “AF” promove a melhoria 

da composição corporal, a diminuição de dores articulares, o aumento da 

densidade mineral óssea (importante para prevenir a osteoporose), a melhoria da 

utilização da glicose, a melhoria do perfil lipídico, o aumento da capacidade 

aeróbia, a melhoria da força e de flexibilidade, a diminuição da resistência 

vascular.  

Segundo Shephard (1995) a participação num programa de “AF” pelos 

idosos leva à redução em 25% do risco em sofrer de doenças cardiovasculares e 

em 10% de acidente vascular, doenças respiratórias e distúrbios mentais, 

diminuindo também de 30% para 10% o número de idosos que apresentam uma 

dependência funcional. 

Cureton (1985) concorda com estes dados, afirmando que a maior parte 

dos efeitos que advêm da prática de exercício regular produzem benefícios 

fisiológicos para a saúde. 

A nível físico, a “AF” promove o desenvolvimento das diferentes 

capacidades do idoso, proporciona uma maior autonomia e funcionalidade na 

realização das tarefas do quotidiano, associada a uma diminuição da fadiga 

(Carvalho, 1999).  
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Neste sentido, apesar de o envelhecimento ser um processo degenerativo, 

a “AF” regular poderá ter um papel importante no seu retardamento, 

proporcionando uma melhoria da qualidade de vida (Appell & Mota, 1991; 

Cunningham, Paterson, Himann, & Rechnitzer, 1993; Spirduso, 1995), através de 

uma melhoria das funções orgânicas, maior independência e um efeito benéfico 

no controlo, tratamento e prevenção de doenças como a diabetes, artrose, artrite, 

distúrbios mentais e dor crónica (Carvalho, 1999; Matsudo & Matsudo, 1993; 

Shephard, 1991). 

Lacourt e Marini, (2006), Mazzeo e Tanaka, (2001) e Rubenstein et al., 

(2000) referem que a participação num programa de “AF” promove melhorias na 

resistência cardiovascular, força muscular e mobilidade geral, podendo ter um 

impacto importante para a capacidade individual de se manter activo por aumento 

dos seus níveis de “AF” nas actividades do quotidiano. 

Para além destes benefícios fisiológicos, a actividade desportiva também 

promove benefícios psicológicos importantes que passamos a analisar de seguida. 

2.4.2. Benefícios Psicológicos 

Os estudos sobre os efeitos da “AF” a nível psicológico evidenciam um 

impacto positivo sobre diferentes variáveis psicológicas, como o auto-conceito e a 

auto-estima (ACSM, 1998b; Chodzko-Zaiko, 1999b; Mazo, Mota, Gonçalves, & 

Matos, 2005). 

A OMS divide os benefícios psicológicos em imediatos e a longo prazo. 

Como benefícios psicológicos imediatos, a OMS aponta para o relaxamento, a 

redução do stress, da ansiedade e a melhoria dos estados de humor. A longo 

prazo a “AF” promove o bem estar geral, melhorias na saúde mental, no controlo 

motor, na performance e na aquisição de novas habilidades (Chodzko-Zajko, 

1999b). 

Franchi e Júnior (2005) referem como benefícios psicológicos, o alívio da 

depressão, o aumento da auto-confiança e a melhora da auto-estima. 
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Segundo Shephard (1991) um dos efeitos mais óbvios do exercício é uma 

melhoria da disposição, o que se revela um aspecto muito importante para esta 

população, uma vez que tem tendência para a depressão.  

As depressões por vezes ocorrem devido aos idosos não manterem uma 

relação com os movimentos corporais, levando-os a isolarem-se e por sua vez à 

depressão. Por isso é que é importante a utilização da “actividade física” como 

forma de expressão corporal, pois proporciona o funcionamento normal do 

organismo e fonte de satisfação. Além disso, com a “actividade física” regular 

procura-se eliminar a ociosidade e estimular o indivíduo. O facto de se fazer uso 

do corpo de forma correcta aumenta a disposição para a participação nas 

actividades do dia-a-dia. A “AF” actua de forma benéfica nessa fase, contribuindo 

para a libertação das tensões e estados de insegurança através da aquisição de 

novos valores (Rauchbach, 2001). 

De acordo com a International Society of Sport Psychology (1992) os 

benefícios psicológicos decorrentes da prática regular e a longo prazo de “AF”, 

resultam numa redução de estados de ansiedade e depressão e de vários tipos de 

stress, assim como no aumento de benefícios emocionais, uma vez que a “AF” 

permite ao indivíduo idoso a manutenção de um estilo de vida independente, 

traduzindo-se em sentimentos de felicidade e de auto-eficácia. 

Este sentimento agradável de felicidade e bem-estar, segundo Cheik et 

al.,(2003), resultam da secreção de endorfinas durante a “AF”. Esta forte relação 

entre a “AF” e a satisfação com a vida ilustra a estreita ligação que existe entre a 

saúde física e a saúde mental (Norman, 1995). 

Neste sentido, podemos concluir que a actividade desportiva nestas idades 

não deverá ser tanto virada para o exercício físico como prática sistemática e 

individualizada, mas sim uma exercitação em grupo e de forma divertida, 

promovendo a sociabilização e proporcionar a melhoria da própria imagem 

corporal. 

Como refere Carvalho (1999) a “AF” para além da cultura física, deverá ser 

um bom meio de integração social, melhorando as relações inter-pessoais.  
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2.4.3. Benefícios Sociais 

Grande parte da população idosa adopta um estilo de vida sedentário, o 

qual reduz a independência e a auto-suficiência. Logo, a participação em 

actividades apropriadas pode ajudar a torná-los mais dinâmicos e a possibilitar um 

papel mais activo na sociedade. Além disso, os programas de “AF”, principalmente 

quando ocorrem em grupos pequenos, aumentam as interacções sociais e inter-

culturais (Chodzko-zajko, 1999a). 

De acordo com Chodzko-Zajko (1999b), a “AF” tem um papel fulcral no 

processo de desenvolvimento e socialização do ser humano, porque está 

intimamente relacionada com o seu desenvolvimento e integração na sociedade. 

Rauchbach (2001) refere ainda que a “AF” é um excelente caminho para 

que os idosos se libertem dos preconceitos, percam complexos e redescubram a 

alegria, reintegrando-se na sociedade. 

Assim, para o idoso, a “AF” vem substituir o seu emprego nos aspectos da 

regularidade, esforço, disciplina, rigor, criatividade e organização, proporcionando-

lhe um conjunto de novas solicitações (Spirduso, 1995). 

Como pudemos verificar, associada à prática de actividade desportiva pelo 

idoso, surgem vários benefícios em vários domínios. Contudo, aqueles que 

poderão ser denominados de primordiais são o aumento da autonomia e 

independência funcional (Franchi & Junior, 2005), ou seja, o mais importante é 

tornar o idoso autónomo e funcionalmente independente possuindo a capacidade 

de realizar as actividades da vida diária, sem ajuda de terceiros. A esperança 

média de vida activa reflecte a capacidade e a independência do idoso e é 

considerada como um excelente indicador de qualidade de vida (Spirduso, 

Francis, & MacRae, 2005). 

Porém, para manter a qualidade de vida e executar as actividades 

quotidianas DiPetro (1996) ressalva a importância da “AF” na manutenção e 

melhoria das componentes da aptidão física, quer em idosos saudáveis, quer em 

idosos com uma maior perda funcional. 
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Warburton, Nicol e Brendin (2006) refere que a prática de “AF” regular 

contribui para a prevenção de diversas doenças crónicas e está associada a um 

risco reduzido de morte prematura. Há uma relação linear entre o volume da “AF” 

e o status de saúde, que os povos mais activos fisicamente possuem um menor 

risco de contrair doenças. 

Podemos então constatar deste capítulo que idosos praticantes de “AF” 

regular e devidamente orientada, serão mais felizes, mais integrados na 

sociedade, mais independentes, mais autónomos e bastante mais confiantes nas 

suas capacidades, mesmo que iniciem tardiamente o seu programa ou 

demonstrem algumas incapacidades (Rubenstein et al., 2000). 

2.5. Memória 

A existência de diferentes formas de definição da memória revela a 

dificuldade que os investigadores desta área enfrentam para encontrar um 

consenso para definir este conceito. 

Para Godinho, Mendes, Melo e Barreiros (1999)  a memória é a capacidade 

que os seres humanos têm para receber, separar e organizar informações dos 

estímulos, sendo um processo imprescindível para a aprendizagem, permitindo-

nos evocar e reconhecer as experiências passadas. 

Adams (1971) considera a memória como a capacidade aprendida para 

usar ou reproduzir a informação por meio de testes de evocação e 

reconhecimento. 

De acordo com Oliveira (1993), os processos de memória não são só uma 

capacidade de fixar e reproduzir acontecimentos, mas também é um sistema que 

permite organizar as experiências que já aconteceram, através de uma interacção 

funcional entre duas condutas observáveis separadas por determinado intervalo 

de tempo. 

Já Pinto (1992) encara a memória como a habilidade que uma pessoa tem 

para reter, codificar ou processar e recuperar informação, uma vez que, organizar 
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a informação de forma mais eficiente e saber recuperá-la de forma mais eficaz, 

permite não só atingir ganhos apreciáveis de realização, mas também uma 

diminuição significativa nas diferenças de desempenho em certas tarefas. 

Assim, apesar das várias definições de memória, vários autores propõem 

que a informação se processa em três fases básicas: a aquisição ou codificação, a 

retenção ou armazenamento e a recuperação ou busca da informação (Eysenck, 

2000; Eysenck & Keane, 1994; Gleitman, 1993; Godinho, Mendes, Melo, & 

Barreiros, 1999; Habib, 2000; Izquierdo, 2002; Lent, 2004; Schaie & Willis, 1996). 

 Aquisição ou codificação – O processo de codificação deriva de uma 

selecção da informação sensorial, que está retida consoante as suas 

características e significado, e posteriormente utilizada através do processo de 

recuperação; 

 Retenção ou armazenamento – compreende o modo como a informação 

sensorial é processada e retida na memória. Segundo Gleitman (1991), para que a 

informação codificada seja recordada, esta deve deixar no sistema mental algum 

registo (traço mnésico) que tem de ser armazenado e conservado de forma mais 

ou menos permanente para utilização subsequente; 

 Recuperação ou busca da informação – esta última fase é o momento em 

que o indivíduo “tenta lembrar-se”, extrair um determinado traço mnésico 

(Gleitman, 1991). Refere-se, portanto, ao modo como a informação é recordada e 

relaciona-se com o problema do esquecimento. 

Este autor refere ainda que uma falha de memória poderá ser o resultado 

de uma perturbação em qualquer um dos três estádios do processo de memória. 

Mota e Albuquerque (1998) acrescentam o facto de o processo de retenção 

ser a condição necessária para a recuperação, pois é difícil recordar-se o que não 

sabe. No entanto, a retenção de certa informação não é garantida da sua 

recordação em todas as circunstâncias posteriores, facto que traduz uma distinção 

entre disponibilidade e acessibilidade da informação.  

Quando nos debruçamos sobre o armazenamento de informações, uma 

observação pode ser facilmente verificada. Algumas informações que nos chegam 
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do mundo através dos nossos sentidos parecem ser armazenadas somente por 

poucos segundos, enquanto que outras são retidas por décadas ou por toda a 

vida. Essas observações e evidências empíricas levaram os pesquisadores a 

especular que existe mais do que um sistema de memória.  

2.5.1. Tipos de Memória 

De acordo com Eysenck e Keane (1994), Gleitman (1993), Grieve (2005), 

Habib (2000) e Lent (2004), existem vários estádios ou níveis de memória: a 

memória sensorial (MS), a memoria a curto prazo (MCP) e a memoria de longo 

prazo (MLP).  

2.5.1.1. Memória sensorial 

A MS retém a informação proveniente dos órgãos dos sentidos por um 

período de tempo muito curto. É também conhecida por registo de informação 

sensorial e é considerada como ponte entre a percepção e a memória. Este 

sistema mnemónico é de extrema importância para o funcionamento adequado do 

processamento perceptivo, assim como dos mecanismos de reconhecimento das 

formas. A MS permite receber e registar os estímulos exteriores durante cerca de 

1 segundo nos órgãos sensoriais, e desvanece-se com a ocorrência do tempo 

(Eysenck & Keane, 1994; Magill, 1985). 

Esta memória é dividida em visual (icónica) e auditiva (ecóica) (Gleitman, 

1993; Grieve, 2005; Habib, 2000; Lent, 2004). Para Habib (2000) a memória 

sensorial icónica é responsável por dar continuidade espacial e temporal aos 

estímulos visuais com a finalidade de tornar essas informações coerentes. 

Enquanto a memória ecóica é responsável pela continuidade da percepção 

relacionada com o sistema auditivo. 

Lent (2004) refere que esta memória não chega à consciência, pois é pré-

consciente. É uma memória muito breve, uma vez que dura apenas fracções de 

segundos. No entanto, conclui que somente a informação significativa é 
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transferida para um registo superior, ou seja, para futuro processamento na 

memória de curto prazo.  

2.5.1.2. Memória a curto prazo 

A MCP recebe, codifica e armazena por curtos períodos de tempo, toda a 

informação enviada pela memória sensorial, até que seja transformada em 

códigos duráveis (Goossens, 1983). 

Quanto à sua durabilidade não há um consenso entre os autores, uma vez 

que para Magill (1985) a MCP dura cerca de 20 a 30 segundos, para Gleitman 

(1993) dura cerca de 1 minuto, para Yassuda (2002) tem uma duração de 

segundos a horas, somente de segundos para Bear, Connor e Michael (2002), de 

minutos ou horas para Baxter e Baxter (2000), Squire e Kandel (2002), Lent (2004) 

e de 4 a 6 horas para Izquierdo (2002). 

Na opinião de Albuquerque (1998), o registo da informação na MCP é 

efectuado a partir de processamentos prévios que ocorrem na MS e constituem 

uma primeira, e por vezes decisiva, fase de atribuição de significado à informação 

processada. 
Bear, Connor e Michael (2002), Grieve (2005), Izquierdo (2002), Lent (2004) 

e Squire e Kandel (2002) referem que a informação que chega à MCP pode ter 

dois destinos: o esquecimento ou pode ser incorporada na memória de longa 

duração de forma estável e permanente. 

Ao longo dos anos, vários autores, entre os quais Atkinson e Shiffrin (1968) 

desenvolveram uma concepção unitária de MCP, evidenciando a limitação de 

capacidade de processamento desta memória. Mais tarde, esta noção de espaço 

de armazenamento passivo, que simplesmente guarda a informação, foi 

progressivamente substituída por um activo sistema de Memória de Trabalho 

(MTr). 

Também Squire e kandel (2002) referem que a MCP pode ser subdividida 

em memória de trabalho e imediata. 
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Para Magill (1985), a MTr precisa de ser pensada como um lugar onde a 

informação é armazenada por um curto espaço de tempo, bem como uma 

estrutura funcionalmente activa, onde as actividades de processamento de 

informação ocorrem.  

Izquierdo (2002) descreve que a MTr difere dos outros tipos de memória, 

uma vez que, para além de não formar arquivos, possui durabilidade temporal de 

poucos segundos até no máximo 1-3 minutos. Esta memória tem a função de 

analisar as informações que constantemente chegam ao cérebro, comparando-a 

com a que já existe.    

De acordo com Magill (1985), a MTr apresenta uma característica funcional 

que capacita as pessoas a responderem de acordo com a demanda situacional do 

momento aqui e agora. É importante observar que a MTr, além de realizar o 

processamento necessário para transferir a informação para a MLP, serve como 

um espaço de trabalho interactivo, onde várias actividades de processamento 

podem ocorrer.  

Segundo Baddeley (2003), Baddeley e Hitch (2000) e Baddeley e Jarrold 

(2007) a MTr é composta por um executivo central, que opera em conjunto com 

dois sistemas, o anel fonológico e a agenda visuo-espacial. O anel fonológico 

retém a informação baseado na fala, enquanto que a agenda visuo-espacial tem 

em vista a codificação espacial e/ou visual. Por fim, o executivo central opera em 

conjunto com os outros dois componentes e é utilizado quando lidamos com as 

tarefas de maiores demandas cognitivas. Tanto o anel fonológico, como a agenda 

visuo-espacial, podem ser usados pelo executivo central para propósitos 

específicos. 

 

 

 

Figura 3  - Modelo de três componentes da memória de trabalho proposto por 

Baddeley (2003). 

Central 

Executive 

Visuospatial 

Sketchpad 

Phonological 

Loop 



Revisão da Literatura 

28 

 

No que se refere à memória imediata, segundo Squire e Kandel (2002), 

esta é bastante limitada, com uma durabilidade normalmente inferior a 30 

segundos. Esta é um tipo de memória activada no momento em que a informação 

é recebida. 

No entanto, Izquierdo (2002) afirma que a memória imediata e a memória 

de trabalho podem ser consideradas sinónimas, pois a memória de trabalho pode 

ser medida pela memória imediata pelo método de lembranças de números (digit 

span).   

2.5.1.3. Memória a longo prazo  

A MLP, também designada por memória de longo termo, é considerada a 

nossa base de dados permanente. Quando a informação aqui chega é codificada 

em códigos mais duradouros que dificilmente se perderão (Goossens, 1983). 

Magill (1985) refere que a nossa MLP contém uma variedade 

surpreendente de diferentes tipos de informação. Consequentemente, existe uma 

tentação natural de supor que existem vários sistemas diferentes de MLP, cada 

um especializado em certos tipos de informação. Este autor refere ainda que a sua 

duração e capacidade é infinita e ilimitada, estando subjacentes os processos de 

organização da informação guardada e das operações de procura necessários 

para buscar essa mesma informação. 

Segundo Chiviacowsky e Godinho (1997), todas as informações evocadas 

da MLP são combinadas com as novas informações da MCP e novamente 

enviadas à MLP para uso futuro. 

De acordo com Eysenck e Keane (1994), Godinho, Mendes, Melo e 

Barreiros (1999) a MLP divide-se em três subsistemas que, embora diferentes nas 

suas características, estão intimamente ligados entre si: 

Episódica – é aquela que regista os acontecimentos, relaciona-os com um 

dado contexto e associa-os a um determinado tempo. Tem como função o 
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armazenamento de eventos ou episódios específicos que ocorreram num lugar 

específico, num momento específico.  

Semântica – é aquela que regista o significado do acontecimento, sem 

relacionar com o contexto; é um sistema de memória que armazena toda a 

informação acerca do nosso leque de conhecimentos sobre o mundo. Eysenck e 

Keane (1994) basedos em Tulving (1972) referem que a memória semântica 

funciona como uma enciclopédia mental, organizando todo o conhecimento que 

uma pessoa possui sobre as palavras e símbolos verbais, o seu significado e as 

suas referências, sobre regras, fórmulas e algoritmos para a manipulação destes 

símbolos. 

Comportamental – é aquela que regista as acções do como fazer, tendo 

assim um papel fundamental no campo motor, uma vez que o conhecimento só 

pode ser adquirido através da prática. 

 

Atkinson, Atkinson, Smith e Bem (1995), Baxter e Baxter (2000), Bear, 

Connor e Michael (2002), Danion, Meulemans, Kauffmann-Muller e Vermaat 

(2001), Grieve (2005), Habib (2000), Izquierdo (2002), Lent (2004), Lundy-Ekman 

(2004), Myers (1999) e Squire e Kandel (2002) dividem a MLP de uma forma 

ligeiramente diferente. Divide em dois sistemas diferentes, os quais processam e 

armazenam determinados tipos de informações – a memória declarativa 

(episódica e semântica) e a memória não declarativa (processual). 

A memória declarativa, que se divide em episódica e semântica, é 

responsável pela recordação consciente de factos e eventos. 

A memória episódica refere-se a lembranças de determinados episódios e 

lugares (Grieve, 2005; Squire & Kandel, 2002). Baxter e Baxter (2000) 

acrescentam ainda que esta memória relaciona-se com lembranças ligadas a 

eventos.  

A memória semântica consiste em saber, por exemplo, que a capital de 

Itália é Roma e que a cor amarela é a cor da banana (Grieve, 2005). Esta memória 

possibilita ao indivíduo adquirir e reter informações relacionadas a factos, que 
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proporcionam operações cognitivas sobre diversos aspectos ao mundo que o 

circunda e que fogem da sua percepção imediata (Tulving, 1995). Para Baxter e 

Baxter (2000), a memória semântica é responsável pelas recordações referentes a 

factos e conceitos. Habib (2000) garante que essa memória é a recuperação dos 

conhecimentos didácticos acerca do mundo. 

 Relativamente à memória não declarativa, esta divide-se em memória 

processual e compreende hábitos e habilidades. Esta memória é responsável 

pelas habilidades motoras sensoriais e ao que quotidianamente se chamam de 

hábitos. Um exemplo desta memória é retratado no acto de correr, saltar, pular 

(Izquierdo, 2002). Segundo Squire e Kandel (2002) determinados hábitos são 

apreendidos desde tenra idade, sem a necessidade de esforço, nem observações 

de que tal aprendizagem tenha acontecido. Assim, hábitos como “por favor” e 

“obrigado” nada mais são do que frutos do treino armazenado na memória não 

declarativa. Para Lundy-Ekman (2004), depois de aprendida uma habilidade ou 

um hábito, o uso da atenção não se torna necessário para realizar determinada 

tarefa. Como por exemplo, o acto de conduzir um automóvel, o qual se torna uma 

prática automática com o passar do tempo. 

 O quadro 1 expõe o resumo geral dos tipos de memória, para facilitar o seu 

entendimento. 

Quadro 1  - Resumo dos tipos de memória 

 

 

 

 

 

      Icónica (visual) 
Memória Sensorial  
      Ecóica (auditiva) 
                                              
                                             Imediata 
Memória a Curto Prazo     
                                            Trabalho   
                                     Episódica 
                         Declarativa  
Memória a Longo Prazo                             Semântica                                              
   

                Não Declarativa - Processual 
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2.5.2. Memória e exercício 

 Segundo alguns autores, a “actividade física” (aeróbia) é responsável por 

promover um maior bem-estar mental nos indivíduos que dela usufruem (Berger, 

1996; Brandão & Matsudo, 1990; DiLorenzo et al., 1999; Gill, 1994; Petruzzello, 

Landers, Hatfield, Kubitz, & Salazar, 1991; Spalding, Jeffers, Porges, & Hatfield, 

2000; Von Onciul, 1996).  

Para Boxtel et al. (1997), existem duas hipóteses que explicam a melhoria 

da função cerebral pelo exercício físico. A primeira enfatiza que o exercício físico 

promove maior aporte sanguíneo para o cérebro, proporcionando melhor irrigação 

e, consequentemente, um maior abastecimento de oxigénio e glicose, motivo pelo 

qual o indivíduo executa melhor as funções cerebrais. A segunda hipótese relata 

que as actividades neuromusculares são responsáveis por acarretar estímulos aos 

centros cerebrais e melhorar o funcionamento das actividades cerebrais. McAuley 

e Rudolph (1995) concordam com os autores citados anteriormente e referem que 

o exercício físico além de proporcionar melhorias biológicas e funcionais, contribui 

para uma maior integridade cérebro-vascular e maior aporte de oxigénio para o 

cérebro. 

Também o ACSM (1998a) refere que a memória, juntamente com a atenção 

e o tempo de reacção, representa um ponto da esfera cognitiva influenciada 

beneficamente pela prática da “actividade física”. 

Boxtel et al. (1997), num estudo envolvendo extensos testes cognitivos e 

um protocolo para determinação do consumo máximo de oxigénio em 132 

indivíduos de ambos os sexos situados na faixa etária entre os 24 e os 76 anos, 

constataram que quem apresentou maiores índices de VO2máx., apresentou 

também melhores desempenhos em testes cognitivos. 

Também em 1997, um estudo realizado por  Williams e Lord de 12 meses, 

envolvendo um programa de exercício físico para 94 idosos, ocorreram melhorias 

físicas e também cognitivas significativas, como amplitude da memória e do 

humor, do bem-estar e do tempo de reacção. 
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Stevens, Kaplan, Ponds, Diederiks e Jolles (1999) procurou relacionar a 

memória e o estilo de vida. Este estudo envolveu 497 adultos com idades 

compreendidas entre os 25 e os 80 anos, usando o Metamemory in Adulthood 

Questionnaire. Os resultados demonstraram que a prática de “AF” e a existência 

de contacto social com membros familiares e amigos foram relacionados com os 

mais altos valores de memória. Segundo estes autores, a conclusão do trabalho 

mostrou que as pessoas consideradas fisicamente e socialmente activas possuem 

maior capacidade para perceber que possuem boa memória. 

Segundo Antunes, Santos, Heredia, Bueno e Mello (2001), um estudo com 

duração de 6 meses, envolvendo 40 mulheres idosas, divididas entre grupo de 

controlo (sedentárias) e experimental, sujeitas a testes neuropsicológicos, antes e 

após um programa de exercício físico aeróbio, apresentou no final da pesquisa 

resultados indicando melhorias significativas na memória, atenção, agilidade 

motora e humor, por parte do grupo experimental. 

Santos, Milano e Rosato (1998) relatam nos seus estudos que a influência 

do exercício físico sobre a memória está sobretudo na similaridade das 

substâncias envolvidas na regulação da memória e na regulação homeostática do 

exercício. Para estes estudiosos, as hormonas libertadas em função do stress 

proporcionado pelo exercício físico influenciam também a memória, sendo estas a 

adrenalina, a noradrenalina, ACTH, vasopressina, β-endorfina. Os mesmos 

autores ressalvam que, para o exercício provocar reacções hormonais 

diversificadas, dependerá, sobretudo, do tipo, intensidade, duração e frequência 

na qual este é exposto ao indivíduo. Estes autores sugerem que os exercícios 

intensos ou de intensidade moderada, mas de longa duração, são os que melhor 

associam o exercício à evocação da memória. 
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2.5.3. Memória e envelhecimento  

Como referimos num dos capítulos anteriores, com o envelhecimento o 

organismo transforma-se e vai perdendo capacidades, tendo como consequência 

inevitável a deterioração da memória. 

Ao longo do tempo, ocorre uma diminuição gradual do número de neurónios 

no cérebro. Como consequência, as diversas funções cerebrais apresentarão 

falhas, principalmente a partir de determinada idade (80 anos) (Izquierdo, 2002). 

Estas alterações ocorrem de forma assíncrona e diferem de indivíduo para 

indivíduo (Izquierdo, 2002; Pinto, 1999). 

Relativamente ao efeito do envelhecimento sobre os sistemas de memória, 

segundo Yassuda (2002), a MS e a MLP são pouco afectadas com o 

envelhecimento, enquanto que a MCP apresenta diferenças maiores quando são 

comparados adultos jovens e adultos mais velhos. No entanto, este autor refere 

ainda que, apesar de a memória imediata ser pouco afectada com o 

envelhecimento, as tarefas que exigem manutenção e manipulação simultânea de 

informações, apresentam défices significativos por parte dos idosos. 

Já Izquierdo (2002) afirma que em estudos recentes sobre a MCP, os 

efeitos do envelhecimento são reais. Hayflick (1997) concorda referindo que existe 

declínio na MCP com a idade. 

Na MCP, há estudos que apontam o efeito do envelhecimento sobre a MTr. 

Baddeley (1999) refere que as funções da MTr parecem ser afectadas com o 

envelhecimento pelo executivo central, uma vez que as tarefas que precisam da 

utilização da agenda visuo-espacial e do executivo central apresentam 

dificuldades com a idade. 

No que diz respeito à MLP, apesar de Yassuda (2002) referir que esta é 

pouco afectada com o envelhecimento, Squire e Kandel (2002) referem que com o 

envelhecimento, os idosos apresentam dificuldade para o estabelecimento da 

MLP. Para estes autores, essas dificuldades podem ser causadas pela perda de 

sinapses no lobo temporal medial e por alterações fisiológicas nesse lobo. 
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A MLP que mais é afectada com o envelhecimento é a memória episódica. 

Como refere Mitchell (1989), Craik e Jennings (1992) e Yassuda (2002) a memória 

episódica é alvo de declínios acentuados com o envelhecimento. Néri (2002) 

corrobora afirmando que a memória episódica é uma das mais prejudicadas com o 

envelhecimento. Estudos comparando a memória episódica entre idosos e jovens 

revelaram que os jovens possuem resultados superiores aos idosos. 

No que diz respeito à memória semântica e processual, não se verificam 

grandes declínios com a idade. Smith e Earls (1996) referem num estudo onde 

envolvia a memória semântica por meio de uma tarefa relacionada com definições 

de palavras, os idosos, na maioria das vezes, tiveram resultados superiores aos 

adultos jovens. Também Sharps (1998) relata que os idosos, em comparação com 

adultos jovens, são tão bons ou melhores nos desempenhos de recordações de 

informações e factos guardados nesta memória. 

Em relação à memória processual, Yassuda (2002) garante que esta 

apresenta-se bastante resistente ao envelhecimento e revela pouca diferença 

entre idosos e jovens. Assim como Craik e Jennings (1992) e Salthouse (1991), os 

quais referem que há fortes evidências de que a memória não declarativa 

(memória processual) não seja afectada com o envelhecimento. 

Izquierdo (2002) afirma que ao usarmos a memória de forma contínua, 

reduzimos o défice funcional que ocorre com a idade. Para este autor, as funções 

cerebrais são um exemplo característico de que a função faz o órgão, uma vez 

que, no que diz respeito à memória, quanto mais se usa, menos se perde.  
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III – Objectivos e Hipóteses 

3.1. Objectivo geral 

O presente estudo tem como objectivo geral avaliar a memória visuo-

motora em idosos institucionalizados, praticantes e não praticantes de actividade 

desportiva. 

3.2. Objectivos específicos  

• Analisar os valores da memória visuo-motora através do teste visuo-motor 1 

e teste visuo-motor 2, segundo o tipo de prática, o sexo, a idade e a 

localização geográfica.  

 

• Correlacionar os valores das variáveis da memória visuo-motora (teste 

visuo-motor 1 e teste visuo-motor 2). 

3.3. Hipóteses 

 Face aos objectivos apresentados, sugerimos as seguintes hipóteses: 

H1: Os níveis de memória visuo-motora diferem entre os idosos praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva, sendo superior nos praticantes. 

H2: Os níveis de memória visuo-motora diferem em função do sexo. 

H3: Os níveis de memória visuo-motora diferem em função da idade. 

H4: Os níveis de memória visuo-motora diferem em função da localização 

geográfica. 

H5: Existe correlação entre as variáveis memória visuo-motora no teste visuo-

motor 1 e no teste visuo-motor 2. 
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IV – Material e métodos 

4.1. Amostra 

 A pesquisa foi realizada com uma amostra constituída por 80 sujeitos 

idosos, dos quais 40 habitam em lares do Porto (20 no Lar do Comércio e 20 no 

Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI)) e 40 na periferia do grande Porto (8 no 

Centro Social Paroquial de Terroso na Póvoa de Varzim, 12 no Centro Social 

Paroquial de A Ver-o-Mar na Póvoa de Varzim e os restantes 20 na Santa Casa 

da Misericórdia de Vila do Conde). 

Os participantes situam-se na faixa etária compreendida entre os 65 e os 93 

anos, distribuídos em dois grupos, um de praticantes de actividade desportiva e 

outro de não praticantes de actividade desportiva, ambos constituídos por 40 

sujeitos. 

Dos 40 indivíduos residentes na periferia do grande Porto, 31 são do sexo 

feminino (15 praticantes e 16 não praticantes) e 9 são do sexo masculino (5 

praticantes e 4 não praticantes). Relativamente aos 40 indivíduos residentes no 

Porto, 22 são do sexo feminino (13 praticantes e 9 não praticantes) e 18 do sexo 

masculino (7 praticantes e 11 não praticantes). 

 No âmbito geral dos 80 sujeitos da amostra, 27 eram do sexo masculino e 

os restantes 53 do sexo feminino.  

Tendo em vista as características da amostra e seguindo a mesma linha de 

pensamento de Fechine (2007), os idosos praticantes e não praticantes de 

actividade desportiva foram divididos em dois grupos de faixa etária:  

• Grupo idoso, com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos; 

• Grupo muito idoso, com mais de 80 anos. 

 

O grupo idoso é constituído por 43 sujeitos, dos quais 27 são do sexo 

feminino (11 não praticantes de actividade desportiva e 16 praticantes) e 16 são 

do sexo masculino (6 não praticante e 10 praticantes). 
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O grupo muito idoso é constituído por 37 sujeitos, dos quais 26 são do sexo 

feminino (14 não praticantes e 12 praticantes) e 11 do sexo masculino (9 não 

praticante e 2 praticantes), fazendo um total de 37 indivíduos. 

 

Quadro 2 – Resumo das características dos idosos. Número e percentagem de 

sujeitos. 

 Praticantes Não Praticantes Total 

Sexo   

Masculino 12 (44,4%) 15 (55,6%) 27 (100%) 

Feminino 28 (52,8%) 25 (47,2%) 53 (100%) 

Idade 

Idoso 26 (60,5%) 17 (39,5%) 43 (100%) 

Muito idoso 14 (37,8 %) 23 (62,2%) 37 (100%) 

Localização geográfica 

Grande Porto 20 (50%) 20 (50%) 40 (100%) 

Periferia 20 (50%) 20 (50%) 40 (100%) 

 

Foram cortados da amostra 26 idosos que não executaram o percurso do 

teste de memória visuo-motora. Dos idosos que não conseguiram realizar o teste, 

21 não realizaram o teste visuo-motor 1, 2 não realizaram o teste visuo-motor 2 e 

3 não executaram os dois testes.  

Dos indivíduos que não realizaram o teste visuo-motor 1, 18 são do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino, sendo 7 são do grande Porto e 17 da periferia, 7 

praticantes e 19 não praticantes, 9 com idades compreendidas entre os 65 e os 80 

anos e 17 com mais de 80 anos. Estes dados mostram claramente o nível de 
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dificuldade que este teste (visuo-motor 1) aparenta ter para este tipo de 

população. 

Dos sujeitos que não realizaram o teste visuo-motor 2, 5 são do sexo 

feminino, 5 da periferia, 1 praticante e 4 não praticantes, 1 com idades 

compreendidas entre os 65 e 80 anos e 4 com mais de 80 anos. Em comparação 

com o teste visuo-motor 1, podemos dizer que este teste tem um nível de 

dificuldade inferior. 

É importante referir ainda que 3 idosos não conseguiram realizar os dois 

testes. Estes idosos são do sexo feminino, não praticantes, tendo mais de 80 anos 

e pertencentes à periferia do Porto. 

 

Quadro 3  - Resumo das características dos idosos que realizaram e que não 

realizaram os testes. Número, percentagem de sujeitos e nível de significância. 

 Praticantes Não 
Praticantes Total 2 א p 

Executou o teste 
 

Sim 32 (59,3%) 22 (40,7%) 54 (100%) 
5,70 0,01 

Não 8 (30,8%) 18 (69,2%) 26 (100%) 

 

Dado que o valor de prova do 2א é inferior a 0,05 (p=0,01), significa que 

existe uma associação significativa entre o tipo de prática e a execução do teste. 

Como podemos observar no quadro 3, dos idosos que não conseguiram realizar 

os testes, 30,8% são praticantes e 69,2% são não praticantes. 

4.2. Procedimentos Metodológicos 

 Previamente contactámos as instituições com o objectivo de explicar o 

nosso trabalho, os procedimentos e explicação dos testes para que estes 

autorizassem a aplicação do mesmo. Relativamente aos indivíduos da amostra, as 
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instituições encarregaram-se de os contactar e reunir no dia previamente 

estabelecido para explicação e execução do próprio teste.   

Assim, procedemos à aplicação de um programa de acção que inclui o teste 

de memória visuo-motora (TMVm). 

4.3. Instrumento de Avaliação 

4.3.1. Teste de Memória Visuo-Motora (Thinus-Blanc,  Gaunet, & 

Péruch, 1996).  

4.3.1.1. Descrição 

Um quadrado de 2x2 metros, perfeitamente delimitado por uma fita 

sinalizadora à altura de um metro do solo. Neste espaço, são marcados três 

pontos (A, B e C), sendo A (a meio de um dos lados do quadrado) o ponto de 

partida, B (colocado na diagonal do quadrado) a 40 centímetros do canto 

esquerdo, e C (também na diagonal do quadrado), a 50 centímetros do canto 

direito para a execução de dois trajectos diferentes. 

 

Primeiro trajecto (Teste visuo-motor – TVM 1):  

- Partindo de A para B (ida e volta), seguindo imediatamente de A para o 

ponto C (ida e volta). 

 

Segundo trajecto (Teste visuo-motor – TVM 2): 

- Partindo de A vai ao ponto B e daqui para o ponto C, regressando ao 

ponto inicial A. 
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Figura 4  – Mapa do trajecto do teste visuo-motor 1 e 2 (adaptado de Thinus-Blanc 

et al., 1996). 

São feitas duas tentativas prévias para familiarização/aquisição das 

informações visuo-espaciais (codificação espacial) e para a retenção na memória. 

Ambas serão executadas com olhos abertos (definição de um quadro de 

referências perceptivo-visuais “egocêntrico”, isto é, eu e o meu corpo), para 

facilitação da representação mental/armazenamento na memória (definição de 
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uma carta cognitiva “alocêntrica”, isto é, das representações independentemente 

da minha colocação no espaço) e definição de estratégias. Posteriormente, é 

executado o teste com os olhos vendados, com cronometragem do tempo e 

contagem dos erros pelos avaliadores. 

4.3.1.2. Objectivos 

Avaliar a capacidade de orientação e precisão das representações 

espaciais da memória (codificação do espaço), definido um quadro de referências 

visuo-espaciais quer externas (egocêntrico) quer internas (alocêntrico). 

4.3.1.3. Avaliação 

 Em termos de avaliação, é cronometrado o tempo de execução e 

contabilizados os erros do percurso, isto é, sempre que o avaliado se desvia do 

objectivo, tocando na fita sinalizadora ou utilizando os pés e as mãos para 

ultrapassar os limites espaciais do teste. 

Foram definidos 3 minutos como tempo máximo de execução, além dos 

quais o teste é considerado nulo. Neste estudo, os 3 minutos foram convertidos 

para segundos (180 segundos), com o objectivo de facilitar a avaliação e a leitura 

dos dados no programa estatístico. 

4.4. Colecta de dados 

Os sujeitos participaram voluntariamente na pesquisa, a partir de convites 

feitos directamente aos lares. 

No início da sessão de colecta de dados, os participantes receberam 

informações sobre a natureza, formato e objectivos da pesquisa. Os sujeitos 

tiveram garantia de sigilo total acerca de seus dados individuais e possibilidade de 

abandonar a pesquisa a qualquer momento. 
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Uma vez que o teste era realizado individualmente, os idosos forma 

encaminhados para uma zona de espera onde aguardavam a sua vez. A zona de 

espera era isolada em relação ao espaço do teste para que os idosos não vissem 

previamente os trajectos e assim não poderiam memorizar e criar estratégias para 

obter um melhor resultado. 

Efectuados os dois testes estava terminada a colecta de dados, já que este 

estudo comparou idosos activos e sedentários, não acontecendo pré e pós-teste, 

mas apenas uma única intervenção. 

4.5. Procedimentos estatísticos  

Para a análise estatística das variáveis deste estudo foi utilizado o 

programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 

15.0 e o Microsoft Office Excel 2007. 

Na análise dos resultados, recorremos à Estatística Descritiva, que nos 

permitiu calcular a média, o desvio padrão e a percentagem. Recorremos à 

Estatística Inferencial para comparar os dois grupos nos dois testes utilizados. 

Devido ao tamanho da amostra, foi utilizado o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney, para comparar as variáveis grupo e sexo, grupo e localização 

geográfica, grupo e idade no teste visuo-motor 1 e 2 e o teste de Wilcoxon para 

comparar os dois testes em função do tipo de prática, sexo, idade e localização 

geográfica, ambos com um nível de significância de 0,05. 

Para analisar a associação entre as variáveis medidas pelos testes visuo-

motor 1 e teste visuo-motor 2 calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson 

(0,00 a 1,00). 
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V – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 A descrição dos resultados dos testes Visuo-Motor 1 e Visuo-Motor 2 será 

realizada em tópicos de acordo com o teste e com as variáveis analisadas, para 

facilitar a sua compreensão. 

Os dados analisados nos testes serão apresentados em três momentos: no 

primeiro, abordaremos a distribuição conjunta das variáveis, grupo e sexo, grupo e 

idade e grupo e localização geográfica em relação ao TVM1; no segundo 

momento, abordaremos a distribuição conjunta das variáveis, grupo e sexo, grupo 

e idade e grupo e localização geográfica em relação ao TVM2; no terceiro e último 

ponto, iremos apresentar os resultados referentes ao tipo de prática, sexo, idade e 

localização geográfica, relativamente ao TVM1 e TVM2. 

5.1. Avaliação da memória visuo-motora em idosos 

institucionalizados no TVM1 em função do grupo de p raticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função do sexo, 

idade e localização geográfica. 

5.1.1. Grupo e sexo 

 No teste visuo-motor 1, os idosos praticantes de actividade desportiva tanto 

do sexo masculino (34,39 segundos ± 19,70), como também do sexo feminino 

(43,20 segundos ± 25,68), apresentaram melhores resultados no tempo de 

execução, do que os não praticantes dos respectivos sexos (masculino: 52,15 

segundos ± 33,09; feminino: 52,54 segundos ± 37,28). No entanto, as diferenças 

encontradas não são significativas do ponto de vista estatístico, uma vez que 

p=0,18 e p=0,8, respectivamente. 

O sexo masculino teve melhores resultados entre praticantes, mas entre 

não praticantes os resultados são para todos os efeitos semelhantes. No entanto, 

os idosos do sexo feminino praticantes (43,2 segundos ± 25,68) tiveram melhores 
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resultados do que os idosos do sexo masculino não praticantes de actividade 

desportiva (52,15 segundos ± 33,09). 

 No que diz respeito ao número de erros, os indivíduos do sexo masculino 

praticantes (2,91 erros ± 3,20) apresentaram menos erros do que os não 

praticantes (3,50 erros ± 4,52) e em relação ao sexo feminino as idosas 

praticantes (3,67 erros ± 5,45) apresentaram melhores resultados relativamente às 

não praticantes (4,83 erros ± 7,79). No entanto, do ponto de vista estatístico, estas 

diferenças não são significativas (p=0,8 e p=0,62, respectivamente). Na 

comparação entre sexos verificamos que os indivíduos do sexo masculino quer 

praticantes, quer não praticantes, tiveram menos erros do que os idosos do sexo 

feminino praticantes e não praticantes. 

 No quadro 4 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 

 

Quadro 4 – Resumo dos valores obtidos no TVM1 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função do sexo. 

 Tipo de prática  

S
ex

o 

 Praticantes Não praticantes 

M
as

cu
lin

o 

TVM1 34,39 ± 19,70 52,15 ± 33,09 

p 0,18 

Z -1,33 

Erros 1  2,91 ± 3,20 3,50 ± 4,52 

p 0,80 

Z -0,25 

F
em

in
in

o 

TVM1 43,20 ± 25,68 52,54 ± 37,28 

p 0,62 

Z -0,48 

Erros 1  3,67 ± 5,45 4,83 ± 7,79 

p 0,83 

 Z -0,21 
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De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 5 e 6, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM1. 

 

 

 

Figura 5  – Média dos tempos de execução do TVM1 no grupo de praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função do sexo. 

 

 

Figura 6  – Média do número de erros na execução do TVM1 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função do sexo. 
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5.1.2. Grupo e localização geográfica 

 No que diz respeito à localização geográfica, os idosos praticantes tiveram 

melhores resultados em relação aos não praticantes, quer entre idosos do grande 

Porto (praticantes: 35,13 segundos ± 17,83; não praticantes: 48,77 segundos ± 

36,69), quer entre idosos da periferia (praticantes: 45,88 segundos ± 28,81; não 

praticantes: 61,94 segundos ± 28,94). Estas diferenças encontradas não são 

estatisticamente significativas, uma vez que p=0,54 e p=0,24, respectivamente. De 

salientar também que os idosos praticantes e os não praticantes do grande Porto 

tiveram melhores resultados em relação aos da periferia, quer entre praticantes 

(35,13 segundos ± 17,83; 45,88 segundos ± 28,81), quer entre não praticantes 

(48,77 segundos ± 36,69; 61,94 segundos ± 28,94). 

 Relativamente ao número de erros, os idosos do grande Porto 

apresentaram melhores resultados de uma forma geral. Os idosos praticantes do 

grande Porto obtiveram o melhor resultado (2,35 erros ± 2,84), os idosos não 

praticantes do grande Porto apresentaram o segundo melhor resultado (3,13 erros 

± 4,41) e os idosos praticantes (4,60 erros ± 6,16) e não praticantes (7,17 erros ± 

9,98) da periferia obtiveram o quarto e quinto melhor resultado, respectivamente. 

No entanto, estas diferenças não são estatisticamente significativas, uma vez que 

p=0,64 e p=0,75, respectivamente. 

No quadro 5 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 
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Quadro 5 – Resumo dos valores obtidos no TVM1 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função da localização geográfica. 

 

 Tipo de prática  

Lo
ca

liz
aç

ão
 g

eo
gr

áf
ic

a 

 

 Praticantes Não praticantes 

G
ra

nd
e 

P
or

to
 

TVM1 35,13 ± 17,83 48,77 ± 36,69 

p 0,54 

Z -0,61 

Erros 1  2,35 ± 2,84 3,13 ± 4,41 

p 0,64 

Z -0,46 

P
er

ife
ria

 

TVM1 45,88 ± 28,81 61,94 ± 28,94 

p 0,24 

Z -1,16 

Erros 1  4,60 ± 6,16 7,17 ± 9,98 

p 0,75 

 Z -0,31 

 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 7 e 8, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM1. 
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Figura 7 - Média dos tempos de execução do TVM1 no grupo de praticantes e não 

praticantes de actividade desportiva em função da localização geográfica. 

 

 
 

Figura 8  – Média do número de erros na execução do TVM1 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função da localização 

geográfica. 
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5.1.3. Grupo e idade 

 Neste teste visuo-motor 1, os idosos praticantes de actividade desportiva 

apresentaram melhores resultados no tempo de execução do que os idosos não 

praticantes, quer os indivíduos com idades compreendidas entre os 65 e os 80 

anos (praticantes: 35,68 segundos ± 22,25; não praticantes: 43,61 segundos ± 

29,55), quer entre os indivíduos com mais de 80 anos (praticantes: 51,66 

segundos ± 25,22; não praticantes: 59,66 segundos ± 37,99). Contudo, estas 

diferenças não são estatisticamente significativas, uma vez que p=0,36 e p=0,83, 

respectivamente. De salientar também que entre os idosos praticantes (65 – 80 

anos: 35,68 segundos ± 22,25; mais de 80 anos: 51,66 segundos ± 25,22) e entre 

os idosos não praticantes (65 – 80 anos: 43,61 segundos ± 29,55; mais de 80 

anos: 59,66 segundos ± 37,99), os que apresentam menos idade tiveram 

melhores resultados relativamente aos idosos com mais de 80 anos. 

 No que diz respeito ao número de erros, dos idosos com idades 

compreendidas entre os 65 e os 80 anos, as diferenças não são estatisticamente 

significativas (p=0,95). No entanto, os não praticantes (3,20 erros ± 4,94) 

apresentaram melhores resultados em relação aos praticantes (3,61 erros ± 5,27). 

Já nos idosos com mais de 80 anos verifica-se o oposto, uma vez que os idosos 

praticantes apresentam melhores resultados em relação aos não praticantes 

(praticantes: 2,89 erros ± 3,29; não praticantes: 5,08 erros ± 7,52), não sendo 

também significativo do ponto de vista estatístico (p=0,79). 

Podemos referir ainda que os idosos com mais de 80 anos praticantes (2,89 

erros ± 3,29) apresentaram resultados superiores aos dos idosos com idades 

compreendidas entre os 65 e os 80 anos não praticantes (3,20 erros ± 4,94). 

 No quadro 6 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 
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Quadro 6 – Resumo dos valores obtidos no TVM1 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função da idade. 

 

 Tipo de prática  

Id
ad

e 

 Praticantes  Não praticantes  

65
 –

 8
0 

an
os

 

TVM1 35,68 ± 22,25 43,61 ± 29,55 

p 0,36 

Z -0,90 

Erros 1  3,61 ± 5,27 3,20 ± 4,94 

p 0,95 

Z -0,06 

M
ai

s 
de

 8
0 

an
os

 

TVM1 51,66 ± 25,22 59,66 ± 37,99 

p 0,83 

Z -0,21 

Erros 1  2,89 ± 3,29 5,08 ± 7,52 

p 0,79 

Z -0,25 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 9 e 10, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM1. 
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Figura 9 - Média dos tempos de execução do TVM1 no grupo de praticantes e não 

praticantes de actividade desportiva em função da idade. 

 

 

 

 

 

Figura 10  – Média do número de erros na execução do TVM1 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função da idade. 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

54 

 

5.2. Avaliação da memória visuo-motora em idosos 

institucionalizados no TVM2 em função do grupo de p raticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função do sexo, 

idade e localização geográfica. 

5.2.1. Grupo e sexo 

No teste visuo-motor 2, os idosos do sexo masculino não praticantes de 

actividade desportiva (27,50 segundos ± 12,57) apresentaram melhores resultados 

no tempo de execução do teste do que os idosos praticantes (35,47 segundos ± 

35,84), não sendo estatisticamente significativa esta diferença, uma vez que 

p=0,88. No sexo feminino verifica-se o oposto, isto é, as idosas praticantes 

apresentaram melhores resultados (35,46 segundos ± 31,32) em relação às não 

praticantes (38,96 segundos ± 29,69). No entanto estas diferenças também não 

são estatisticamente significativas (p=0,88). Na comparação entre sexos, 

verificamos que os idosos praticantes de ambos os sexos apresentam valores 

quase semelhantes no tempo de execução (masculino: 35,47 segundos ± 35,84; 

feminino: 35,46 segundos ± 31,32) e, dos não praticantes, o sexo masculino 

apresenta melhores resultados (masculino: 27,50 segundos ± 12,57; feminino: 

38,96 ± 29,69). 

No que diz respeito ao número de erros, os indivíduos do sexo masculino 

praticantes (2,82 erros ± 3,02) apresentaram mais erros do que os não praticantes 

(2,20 erros ± 2,89) e em relação ao sexo feminino as idosas praticantes 

apresentaram melhores resultados relativamente às não praticantes (praticantes: 

1,95 erros ± 2,80; não praticantes 3 erros ± 3,41). No entanto, estas diferenças 

não são estatisticamente significativas para ambos os sexos, uma vez que p=0,58 

e p=0,41, respectivamente. De referir ainda que os idosos do sexo feminino 

praticantes apresentaram menos erros (1,95 erros ± 2,80) do que os idosos do 

sexo masculino não praticantes (2,20 erros ± 2,89). 
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No quadro 7 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 

 

Quadro 7 – Resumo dos valores obtidos no TVM2 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função do sexo. 

 

 Tipo de prática  

S
ex

o 

 

 Praticantes Não praticantes 

M
as

cu
lin

o 

TVM2 35,47 ± 35,84 27,50 ± 12,57 

p 0,88 

Z -0,14 

Erros 2  2,82 ± 3,02 2,20 ± 2,89 

p 0,58 

Z -0,54 

F
em

in
in

o 

TVM2 35,46 ± 31,32 38,96 ± 29,69 

p 0,88 

Z -0,15 

Erros 2  1,95 ± 2,80 3 ± 3,41 

p 0,41 

 Z -0,81 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 11 e 12, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM2. 
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Figura 11  – Média dos tempos de execução do TVM2 no grupo de praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função do sexo. 

 

 

 

 

Figura 12  – Média do número de erros na execução do TVM2 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função do sexo. 
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5.2.2. Grupo e localização geográfica 

Em relação aos idosos que habitam no grande Porto, os praticantes 

apresentaram piores resultados no tempo de execução (36,99 segundos ± 35,76) 

em relação aos não praticantes (30,97 segundos ± 21,41), não havendo, contudo, 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,88). Dos idosos que habitam na 

periferia, verifica-se o oposto, ou seja, os idosos praticantes apresentaram 

melhores resultados (33,72 segundos ± 29,19) em relação aos não praticantes 

(41,17 segundos ± 30), não mostrando uma diferença significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p=0,53). Na comparação entre a localização geográfica, os 

idosos praticantes da periferia apresentaram melhores resultados (33,72 segundos 

± 29,19) em relação aos do grande Porto (36,99 segundos ± 35,76). No entanto, 

os idosos não praticantes do grande Porto apresentaram melhores resultados 

(30,97 segundos ± 21,41) do que os idosos da periferia (41,17 segundos ± 30).  

Relativamente ao número de erros, também não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (p=0,31). No entanto, os idosos do 

grande Porto praticantes apresentam melhores resultados (1,88 erros ± 2,28) em 

relação aos idosos não praticantes (2,75 erros ± 3,06). Em relação à periferia, os 

idosos praticantes apresentaram um maior número de erros (2,67 erros ± 3,43) do 

que os idosos não praticantes (2,33 erros ± 3,61). Contudo, esta diferença não é 

estatisticamente significativa (p=0,52). Na comparação entre a localização 

geográfica, os idosos praticantes do grande Porto (1,88 erros ± 2,28) 

apresentaram melhores resultados em relação aos da periferia (2,67 erros ± 3,43), 

enquanto que os idosos não praticantes da periferia (2,33 erros ± 3,61) 

apresentaram melhores resultados em relação aos não praticantes do grande 

Porto (2,75 erros ± 3,06).  

No quadro 8 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 
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Quadro 8 – Resumo dos valores obtidos no TVM2 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função da localização geográfica. 

 

 Tipo de prática  

Lo
ca

liz
aç

ão
 g

eo
gr

áf
ic

a 

 Praticantes Não praticantes 

G
ra

nd
e 

P
or

to
 

TVM2 36,99 ± 35,76 30,97 ± 21,41 

p 0,88 

Z -0,14 

Erros 2  1,88 ± 2,28 2,75 ± 3,06 

p 0,31 

Z -1,01 

P
er

ife
ria

 

TVM2 33,72 ± 29,19 41,17 ± 30 

p 0,53 

Z -0,62 

Erros 2  2,67 ± 3,43 2,33 ± 3,61 

p 0,52 

Z -0,64 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 13 e 14, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM2. 
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Figura 13 - Média dos tempos de execução do TVM2 no grupo de praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função da localização geográfica. 

 

 

Figura 14  – Média do número de erros na execução do TVM2 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função da localização 

geográfica. 
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5.2.3. Grupo e idade 

 Em relação à idade, os idosos quer praticantes quer não praticantes com 

idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos apresentam valores quase 

semelhantes do tempo de execução (33,34 segundos ± 34,61; 32,58 segundos ± 

26,31, respectivamente). No que diz respeito aos idosos com mais de 80 anos, os 

praticantes apresentaram piores resultados (40,88 segundos ± 26,82) em relação 

aos idosos não praticantes (34,73 segundos ± 22,51). No entanto estas diferenças 

não são estatisticamente significativas (p=0,47). Na comparação entre a prática e 

a idade, podemos verificar que tanto os idosos praticantes como os não 

praticantes com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos apresentaram 

melhores resultados do que os idosos praticantes e não praticantes com mais de 

80 anos. 

 Relativamente ao número de erros, os praticantes com idades entre 65 e 80 

anos apresentaram mais erros (2,09 erros ± 2,44) do que os não praticantes da 

mesma idade (1,80 erros ± 2,09), não sendo esta diferença significativa em termos 

estatísticos, uma vez que p=0.92. Podemos verificar o oposto nos idosos com 

mais de 80 anos, onde os praticantes apresentam menos erros (2,67 erros ± 3,87) 

do que os não praticantes (3,33 erros ± 3,75), não havendo também diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,71). É importante referir ainda que tanto entre 

praticantes como não praticantes de ambas as faixas etárias, os idosos com 

menos idade apresentaram melhores resultados. 

No quadro 9 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 
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Quadro 9 – Resumo dos valores obtidos no TVM2 segundo o grupo de praticantes 

e não praticantes em função da idade. 

 Tipo de prática  

Id
ad

e 

 Praticantes Não praticantes 

65
 –

 8
0 

an
os

 

TVM2 33,34 ± 34,61 32,58 ± 26,31 

p 0,66 

Z -0,43 

Erros 2  2,09 ± 2,44 1,80 ± 2,09 

p 0,92 

Z -0,10 

M
ai

s 
de

 8
0 

an
os

 

TVM2 40,88 ± 26,82 34,73 ± 22,51 

p 0,47 

Z -0,71 

Erros 2  2,67 ± 3,87 3,33 ± 3,75 

p 0,71 

Z -0,37 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 15 e 16, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

TVM2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

62 

 

 

 

Figura 15 - Média dos tempos de execução do TVM2 no grupo de praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva em função da idade. 

 

 

 

Figura 16  – Média do número de erros na execução do TVM2 no grupo de 

praticantes e não praticantes de actividade desportiva em função da idade. 
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5.3. Avaliação da memória visuo-motora em idosos 

institucionalizados no TVM1 e TVM2 em função do tip o de prática, 

sexo, idade e localização geográfica. 

5.3.1. Tipo de prática 

Os idosos praticantes de actividade desportiva apresentaram melhores 

resultados, no teste visuo-motor 1 em relação aos não praticantes (praticantes: 

40,17 segundos ± 23,85 e 3,41 erros ± 4,75; não praticantes: 52,36 segundos ± 

34,60 e 4,23 erros ± 6,40). No entanto, estas diferenças não são estatisticamente 

significativas e não representam a população, em função do tempo (p=0,20) e dos 

erros (p=0,77). 

Já no teste visuo-motor 2 os idosos não praticantes apresentaram melhor 

tempo na execução do teste. No entanto obtiveram mais erros na sua execução 

(praticantes: 35,46 segundos ± 32,36 e 2,25 erros ± 2,86; não praticantes: 33,75 

segundos ± 23,74 e 2,64 erros ± 3,14). Estas diferenças também não são 

estatisticamente significativas, uma vez que p=0,86 no que diz respeito ao tempo 

de execução e p=0,75 em função dos erros. 

Relativamente à comparação entre os testes, tanto os idosos praticantes 

como os não praticantes apresentaram melhores resultados no teste visuo-motor 2 

do que no teste visuo-motor 1 quer no tempo de execução, quer no número de 

erros cometidos. (Praticantes:  TVM1 - 40,17 segundos ± 23,85 e 3,41 erros ± 

4,75; TVM2 - 35,46 segundos ± 32,36 e 2,25 erros ± 2,86; Não Praticantes:  

TVM1 - 52,36 segundos ± 34,60 e 4,23 erros ± 6,40; TVM2 - 33,75 segundos ± 

23,74 e 2,64 erros ± 3,14). Estas diferenças só são estatisticamente significativas 

no tempo de execução do TVM1 e TVM2 entre os idosos não praticantes, uma vez 

que p=0,00. 

Nos quadros 10 e 11 podemos verificar um resumo dos dados referidos 

anteriormente. 
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Quadro 10 - Resumo dos valores obtidos nos testes visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância do tipo de prática entre os testes. 

 

Quadro 11 – Resumo dos valores obtidos nos testes visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância segundo o tipo de prática para cada teste. 

 Tipo de Prática 

 Praticantes Não praticantes 

TVM1 40,17 ± 23,85 52,36 ± 34,60 

p 0,20 

Z -1,26 

Erros 1  3,41 ± 4,75 4,23 ± 6,40 

p 0,77 

Z -0,28 

TVM2 35,46 ± 32,36 33,75 ± 23,74 

p 0,86 

Z -0,17 

Erros 2 2,25 ± 2,86 2,64 ± 3,14 

p 0,75 

Z -0,31 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 17 e 18, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

teste visuo-motor 1 e 2. 

 TVM1 TVM2 Erros 1 Erros 2 

Praticantes 40,17 ± 23,85 35,46 ± 32,36 3,41 ± 4,75 2,25 ± 2,86  

p 0,10 0,42 

Z -1,62 -0,80 

Não Praticantes 52,36 ± 34,60 33,75 ± 23,74 4,23 ± 6,40 2,64 ± 3,14  

p 0,00 0,23 

Z -2,90 -1,17 
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Figura 17  – Média do tempo de execução do TVM1 e TVM2 em função do tipo de 

prática. 

 

 

Figura 18  – Média do número de erros na execução do TVM1 e TVM2 em função 

do tipo de prática. 
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Apesar dos dados não serem estatisticamente significativos, são vários os 

estudos que afirmam que os idosos praticantes de actividade desportiva 

apresentam melhores resultados. Como é o caso de Santos, Milano e Rosato 

(1998), estes autores relatam nos seus estudos que a influência do exercício físico 

sobre a memória está, sobretudo, na regulação homeostática do exercício. Para 

estes autores, as hormonas libertadas em função do stress proporcionado pelo 

exercício físico influenciam também a memória, sendo estas: adrenalina, 

noradrenalina, ACTH, vasopressina, β-endorfina (conforme afirmamos na pág. 43). 

Estes autores referem ainda que para o exercício provocar reacções hormonais 

diversificadas, dependerá, sobretudo, do tipo, intensidade, duração e frequência 

na qual este é colocado para o indivíduo. Os autores sugerem que os exercícios 

intensos ou de intensidade moderada, mas de longa duração, são os que melhor 

associam o exercício à evocação da memória. 

McAuley e Rudolph (1995) referem que o exercício físico além de 

proporcionar melhorias biológicas e funcionais, contribui para uma maior 

integridade cérebro-vascular e maior aporte de oxigénio para o cérebro. Para 

Boxtel et al. (1997), existem duas hipóteses que explicam a melhoria da função 

cerebral pelo exercício físico. A primeira enfatiza que o exercício físico promove 

maior aporte sanguíneo para o cérebro, proporcionando melhor irrigação e, 

consequentemente, um maior fornecimento de oxigénio e glicose, motivo pelo qual 

o indivíduo executa melhor as funções cerebrais. A segunda hipótese relata que 

as actividades neuromusculares são responsáveis por acarretar estímulos aos 

centros cerebrais e melhorar o funcionamento das actividades cerebrais. 

William e Lord (1997) afirmam que, num estudo de 12 meses, envolvendo 

um programa de exercício físico para 94 idosos, ocorreram melhorias físicas e 

também cognitivas significativas, como amplitude da memória e do humor, do 

bem-estar e do tempo de reacção. 

Stevens, Kaplan, Ponds, Diederiks e Jolles (1999) procurou relacionar a 

memória e o estilo de vida. Este estudo envolveu 497 adultos com idades 

compreendidas entre os 25 e os 80 anos, usando o Metamemory in Adulthood 
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Questionnaire. Os resultados demonstraram que a prática de “AF” e a existência 

de contacto social com membros familiares e amigos foram relacionados com os 

mais altos valores de memória. Segundo estes autores, a conclusão do trabalho 

mostrou que as pessoas consideradas fisicamente e socialmente activas possuem 

maior capacidade para perceber que possuem boa memória. Estes autores 

evidenciam também que o envelhecimento parece influenciar a percepção de 

mudanças na capacidade de memória. No entanto, os factores de ordem social 

parecem influenciar com maior força a capacidade de memória e também de 

ansiedade acerca do desempenho desta. 

Confirmando a posição de que o exercício influencia a memória, Antunes, 

Santos, Heredia, Bueno e Mello (2001), num estudo com duração de 6 meses, 

envolvendo 40 mulheres idosas, divididas entre grupo de controlo (sedentárias) e 

experimental, sujeitas a testes neuropsicológicos, antes e após um programa de 

exercício físico aeróbio, apresentaram no final da pesquisa resultados indicando 

melhorias significativas na memória, atenção, agilidade motora e humor, por parte 

do grupo experimental. 

Clarkson-Smith e Hartley (1990) constataram que os idosos bem adaptados 

e treinados possuem também desempenhos melhores em tarefas que avaliam a 

capacidade da memória de trabalho (alça fonológica e alça visual) do que idosos 

não treinados, propondo assim, que a prática contínua de uma tarefa delega 

recursos à memória de trabalho agindo de uma forma preventiva contra o declínio 

associado à idade. 

Botelho (2006), num estudo envolvendo 46 idosos de ambos os sexos, 

compreendidos na faixa etária de 65 a 93 anos, concluiu que os idosos praticantes 

de actividade desportiva nos últimos 5 anos apresentaram melhores resultados na 

memória visuo-motora do que os idosos não praticantes de actividade desportiva. 

O segundo aspecto importante acerca da influência da prática de actividade 

desportiva na memória do idoso é a possível transferência da adaptação ao treino 

(repetições, séries, valores das cargas, técnicas de movimento, movimento 

rítmico, velocidade, concentração, atenção, percursos citadinos, mapa visual das 
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máquinas, posição do corpo sobre o espaço, etc…) para novas habilidades (alça 

fonológica       executivo central       alça visual-espacial) ligadas ao funcionamento 

da memória de trabalho. 

Em 2007 Fechine concluiu, num estudo constituído por 70 sujeitos 

residentes na cidade do Porto, que os idosos praticantes de actividade desportiva 

apresentaram melhores resultados em relação aos não praticantes nas diversas 

relações com o sexo, idade e nível de escolaridade. 

Para o ACSM (1998a), a memória, juntamente com a atenção e o tempo de 

reacção, representa um ponto da esfera cognitiva influenciada beneficamente pela 

prática da “actividade física”. 

Assim, os efeitos biológicos do exercício mais a transferência das 

habilidades ganhas para novas tarefas mediadas pela constante utilização da 

memória de trabalho (memória esta exercida pela rotina diária de exercícios 

físicos com seu constante processamento de informações sobre o treino a ser 

seguido) poderão diminuir de uma forma gradual os efeitos do envelhecimento 

sobre a memória do idoso. Nos testes de memória visuo-motora exige-se 

habilidade psicomotora, vigilância (atenção e concentração), acuidade perceptiva, 

processamento de informações, memória a curto prazo e programação motora na 

realização destes, habilidades estas decorrentes de quem pratica actividade 

desportiva. 

5.3.2. Sexo 

No que diz respeito ao sexo, tanto no teste visuo-motor 1 como no teste 

visuo-motor 2, os idosos do sexo masculino apresentaram melhores resultados em 

relação ao tempo do que o sexo feminino (TVM1: Masculino - 42,85 segundos ± 

27,74; Feminino - 46,59 segundos ± 30,18; TVM2: Masculino - 31,67 segundos ± 

27,02; Feminino - 36,73 segundos ± 30,32). No entanto, estas diferenças não são 

significativas do ponto de vista estatístico (p=0,73). 
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Relativamente aos erros, os idosos do sexo masculino tiveram melhores 

resultados no teste visuo-motor 1 (masculino: 3,19 erros ± 3,80; feminino: 4,09 

erros ± 6,30), mas no teste visuo-motor2, o sexo feminino obteve melhores 

resultados (masculino: 2,52 erros ± 2,90; feminino: 2,33 ± 3,02). Mais uma vez, 

não existem diferenças significativas, uma vez que p=0,79. 

Relativamente à comparação entre os testes, tanto os idosos do sexo 

masculino como os do sexo feminino, apresentaram melhores resultados no teste 

visuo-motor 2 do que no teste visuo-motor 1 quer no tempo de execução, quer no 

número de erros cometidos. (Masculino: TVM1 – 42,85 segundos ± 27,74 e 3,19 

erros ± 3,80; TVM2 - 31,67 segundos ± 27,02 e 2,52 erros ± 2,90; Feminino: TVM1 

– 46,59 segundos ± 30,18 e 4,09 erros ± 6,30; TVM2 - 36,73 segundos ± 30,32 e 

2,33 erros ± 3,02). Estas diferenças só são estatisticamente significativas no 

tempo de execução do TVM1 e TVM2 entre os idosos do sexo masculino e do 

sexo feminino, uma vez que p=0,01 e p=0,04, respectivamente. 

No quadro 12 e 13 podemos verificar um resumo dos dados obtidos nos 

testes. 

 

Quadro 12 - Resumo dos valores obtidos nos testes visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância dos sexos entre os testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TVM1 TVM2 Erros 1 Erros 2 

Masculino 42,85 ± 27,74 31,67 ± 27,02 3,19 ± 3,80 2,52 ± 2,90  

p 0,01 0,60 

Z -2,41 -0,51 

Feminino 46,59 ± 30,18 36,73 ± 30,32 4,09 ± 6,30 2,33 ± 3,02  

p 0,04 0,31 

Z -1,99 -1,00 
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Quadro 13 – Resumo dos valores obtidos nos testes Visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância segundo o sexo para cada teste. 

 Sexo 

 Masculino Feminino 

TVM1 42,85 ± 27,74 46,59 ± 30,18 

p 0,73 

Z -0,33 

Erros 1 3,19 ± 3,80 4,09 ± 6,30 

p 0,87 

Z -0,15 

TVM2 31,67 ± 27,02 36,73 ± 30,32 

p 0,96 

Z -0,04 

Erros 2 2,52 ± 2,90 2,33 ± 3,02 

p 0,79 

Z -0,26 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 19 e 20, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

teste visuo-motor 1 e 2. 
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Figura 19  – Média do tempo de execução do TVM1 e TVM2 em função do sexo. 

 

 

Figura 20  – Média do número de erros na execução do TVM1 e TVM2 em função 

do sexo. 
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O resultado destes dados relativos ao sexo é apoiado por vários autores, 

Lezak (1995) refere que quanto à velocidade de processamento das informações, 

os homens tendem a processar mais rápido as informações do que as mulheres.  

Num teste de orientação espacial em adultos onde a meta é seguir uma 

rota num mapa, Kimura (1992) relata que homens e mulheres apontam diferenças 

na maneira como se localizam. Constatou-se no teste que os homens aprendem o 

caminho em menos tentativas e menos erros do que as mulheres, com base em 

estratégias de coordenadas: norte - sul, esquerda -direita, distância - velocidade, 

etc. Enquanto isso as mulheres tendem a usar a paisagem como estratégia de 

orientação. Este autor refere ainda que as mulheres apresentam maior 

competência em testes de combinação de itens, fluência verbal, movimentos finos, 

cálculos aritméticos (sem raciocínio matemático) e memorização de paisagens 

numa estrada. Em testes que requerem a rotação mental de objectos, localização 

própria num determinado caminho, guia e intercepções de projécteis, estes são 

realizados melhor por indivíduos do sexo masculino. No entanto, quando os 

homens e mulheres são testados com o objectivo de lembrar objectos e suas 

posições num espaço confinado, apresentam ambos resultados igualmente 

precisos para recordar como e onde o objecto estava disposto 

Num estudo realizado por Botelho (2006), envolvendo a memória visuo-

motora em 46 idosos de ambos os sexos praticantes e não praticantes de 

actividade desportiva, constatou-se que, tanto nos idosos do sexo masculino como 

nos do sexo feminino, foram identificadas diferenças significativas apenas numa 

das variáveis da memória visuo-motora, a variável número de erros. Este estudo 

apontou que os idosos de ambos os sexos praticantes de actividade desportiva 

apresentam melhores tempos na execução do teste visuo-motor do que os idosos 

não praticantes de actividade desportiva, também de ambos os sexos. O estudo 

descrito por Botelho (2006) corrobora a pesquisa realizada neste trabalho, ao 

enfatizar que a prática de actividade desportiva é determinante para melhores 

resultados na memória visuo-motora de ambos os sexos. 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

73 

 

Waller et al. (2002) indica que pode haver diferenças também na orientação 

espacial em ambos os sexos. 

Cioe et al. (1994) relatam que certos problemas de orientação espacial 

apresentaram resoluções diferentes entre homens e mulheres, pois esta diferença, 

segundo estes autores, é fruto da própria interpretação de informação de espaço 

que recebem, sendo intimamente ligado às suas experiências quotidianas.  

No entanto, Tottenham et al. (2003) constataram que as mulheres 

apresentaram vantagens sobre os homens em tarefas de representação espacial 

que envolve desde ambientes estáticos até dinâmicos, como reconhecimento de 

objectos desordenados e lembranças de paisagens. 

5.3.3. Idade  

Tanto no teste visuo-motor 1 (38,08 segundos ± 24,49 e 3,48 erros ± 5,10) 

como no teste visuo-motor 2 (33,11 segundos ± 31,91 e 2 erros ± 2,31), os idosos 

situados na faixa etária entre os 65 e os 80 anos apresentam melhores resultados, 

em relação aos idosos da faixa etária com mais de 80 anos (TVM1: 56,23 

segundos ± 32,63 e 4,14 erros ± 6,06; TVM2: 37,37 segundos ± 24,01 e 3,05 erros 

± 3,72). Os dados estatísticos mostram-nos que há diferenças estatisticamente 

significativas no tempo de execução do TVM1, uma vez que o p=0,04.  

No que diz respeito aos erros do TVM1, ao tempo de execução e erros no 

TVM2, não existem diferenças estatisticamente significativas, uma vez que 

p=0,79, p=0,13 e p=0,62, respectivamente. 

Relativamente à comparação entre os testes, tanto os idosos com idades 

compreendidas entre os 65 e 80 anos como os idosos com mais de 80 anos, 

apresentaram melhores resultados no teste visuo-motor 2 do que no teste visuo-

motor 1 quer no tempo de execução, quer no número de erros cometidos. (65 – 80 

anos:  TVM1 – 38,08 segundos ± 24,49 e 3,48 erros ± 5,10; TVM2 - 33,11 

segundos ± 31,91 e 2,00 erros ± 2,31; Mais de 80 anos:  TVM1 – 56,23 segundos 

± 32,63 e 4,14 erros ± 6,06; TVM2 - 37,37 segundos ± 24,01 e 3,05 erros ± 3,72). 
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Estas diferenças apenas são estatisticamente significativas entre o tempo de 

execução do TVM1 e TVM2, uma vez que para idosos com idades compreendidas 

entre os 65 e 80 anos o p=0,04 e os idosos com mais de 80 anos o p=0,01. 

No quadro 14 e 15 podemos verificar um resumo dos dados obtidos nos 

testes. 

 

Quadro 14  - Resumo dos valores obtidos nos testes visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância das idades entre os testes. 

 

Quadro 15 – Resumo dos valores obtidos nos testes Visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância segundo a idade para cada teste. 

 Idade 

 65 – 80 anos  Mais de 80 anos  
TVM1 38,08 ± 24,49 56,23 ± 32,63 

p 0,04 

Z -1,97 

Erros 1 3,48 ± 5,10 4,14 ± 6,06 
p 0,79 

Z -0,25 

TVM2 33,11 ± 31,91 37,37 ± 24,01 
p 0,13 

Z -1,48 

Erros 2 2 ± 2,31 3,05 ± 3,72 
p 0,62 

Z -0,49 

 TVM1 TVM2 Erros 1 Erros 2 

65 – 80 anos 38,08 ± 24,49 33,11 ± 31,91 3,48 ± 5,10 2,00 ± 2,31  

p 0,04 0,31 

Z -1,99 -1,01 

Mais de 80 anos 56,23 ± 32,63 37,37 ± 24,01 4,14 ± 6,06 3,05 ± 3,72  

p 0,01 0,65 

Z -2,48 -0,44 
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De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 21 e 22, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

teste visuo-motor 1 e 2. 
 

 

Figura 21  – Média do tempo de execução do TVM1 e TVM2 em função da idade. 

 

 
Figura 22  – Média do número de erros na execução do TVM1 e TVM2 em função 

da idade. 
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Estes resultados obtidos em relação à idade corroboram outros estudos já 

realizados. Dobbis e Rule (1989) realizaram um estudo em que indivíduos de 30 a 

99 anos tinham que manter dígitos na ordem directa e na ordem inversa de 

apresentação, e em outros testes de memória de trabalho, os resultados dos 

estudos apontaram um prejuízo significativo de idosos entre 60 e 69 anos em 

tarefas que requeriam ensaio dos conteúdos, e um prejuízo ainda maior para os 

idosos de mais de 70 anos. Estes autores observaram ter a conclusão do estudo 

indicado que o prejuízo relacionado com o envelhecimento ocorreu 

preferencialmente nas tarefas cuja demanda de atenção é maior, em virtude da 

sua complexidade. 

Assim, e em relação ao nosso estudo, no teste visuo-motor 1, em que a 

complexidade da tarefa era maior, supostamente, pode-se afirmar que os idosos 

com mais de 80 anos não se saíram tão bem quanto os idosos com idades entre 

os 65 e os 80 anos. 

Cregger e Rogers (1998), num estudo envolvendo 19 tarefas diferentes de 

memória num período de 2 anos, três grupos de indivíduos, adultos jovens (18 a 

34 anos), adultos idosos jovens (60 e 70 anos) e adultos idosos mais velhos (71 e 

82 anos) tinham que se recordar do material estudado imediatamente e após um 

período de 24 horas. Os resultados mostraram que o desempenho entre adultos 

jovens idosos (60 a 70 anos) é semelhante ao dos adultos jovens e superior ao 

dos adultos idosos mais velhos (71 e 82 anos). 

Segundo Corey-Blom et al. (1996), num estudo com 243 idosos, 

envolvendo um teste de percurso (rastreamento visual, destreza motora e a 

memória de trabalho), os idosos mais velhos (mais de 84 anos) apresentaram 

desempenhos significativamente inferiores aos idosos mais jovens (65-84 anos), 

no percurso de trilha A-B. 

Embora estas pesquisas aqui relatadas acerca da memória de idosos não 

estejam ligadas especificamente à memória visuo-motora deste trabalho, estas 

corroboram os nossos achados, ao apontar o efeito do envelhecimento sobre o 

declínio da memória de idosos mais velhos. 
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Elias et al. (1997) e Gerven et al. (2000) relatam que com o passar dos 

anos o aumento da idade é determinante para o declínio da memória. 

Camargo e Cid (2000) assinalam que nos idosos não são encontrados 

prejuízos grosseiros até a 6ª década em actividades visuo-espaciais. Desta 

maneira, as afirmações de Camargo e Cid (2000) corroboram os resultados 

encontrados por nós neste trabalho, pelo facto dos idosos com idades entre os 65 

e 80 anos terem apresentado os melhores valores nas médias de tempo e no 

número de erros nas tarefas de evocação da memória visuo-motora. 

Lezak (1995) relata que algumas modificações são esperadas em 

actividades visuo-espaciais com o envelhecimento, principalmente as relacionadas 

ao julgamento visuo-perceptivo para estímulos espaciais e não espaciais, pois 

apresentam declínio a partir dos 65 anos. Relata também existir, a partir dos 70 

anos, dificuldade progressiva para organização visuo-perceptiva. Porém, o 

reconhecimento de figuras e objectos apresenta-se normal com o passar dos 

anos. 

Muller e Knight (2002) afirmam que, com o envelhecimento, ocorre um 

défice na memória espacial dos mais velhos. Porém, quando estes são 

disponibilizados a treinar determinada localização espacial, sem obrigatoriedade 

de limite de tempo, estes apresentam resultados tão preciosos e satisfatórios 

quanto os adultos jovens.  

5.3.4. Localização geográfica 

Relativamente à localização geográfica, verificamos que os idosos que 

habitam em lares do grande Porto tiveram melhores resultados tanto no teste 

visuo-motor 1 (41,74 segundos ± 28,95 e 2,73 erros ± 3,65), como no teste visuo-

motor 2 (34,07 segundos ± 29,38 e 2,30 erros ± 2,68), relativamente aos idosos 

que habitam na periferia do Porto, os quais tiveram o resultado de 50,47 segundos 

± 29,08 e 5,33 erros ± 7,27 para o teste visuo-motor 1 e de 35,85 segundos ± 

28,87 e 2,57 erros ± 3,4 para o teste visuo-motor 2. No entanto, os dados 
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estatísticos revelam-nos que não existem diferenças estatisticamente significativas 

quer para o TVM1 (em função do tempo p=0,19 e em função dos erros p=0,32), 

quer para o TVM2 (em função do tempo p=0,78 e em função dos erros p=0,81). 

Relativamente à comparação entre os testes, tanto os idosos do grande 

Porto como os da periferia, apresentaram melhores resultados no teste visuo-

motor 2 do que no teste visuo-motor 1, quer no tempo de execução, quer no 

número de erros cometidos. (Grande Porto:  TVM1 – 41,74 segundos ± 28,95 e 

2,73 erros ± 3,65; TVM2 - 34,07 segundos ± 29,38 e 2,30 erros ± 2,68; Periferia:  

TVM1 – 50,47 segundos ± 29,08 e 5,33 erros ± 7,27; TVM2 – 35,85 segundos ± 

28,87 e 2,57 erros ± 3,40). Estas diferenças só são estatisticamente significativas 

entre o tempo de execução do TVM1 e TVM2 dos idosos do grande Porto, uma 

vez que p=0,01. Constatamos também a proximidade da existência de diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,06) entre o tempo de execução do TVM1 e 

TVM2 dos idosos da periferia.   

No quadro 16 e 17 podemos verificar um resumo dos dados obtidos nos 

testes. 

 

Quadro 16 - Resumo dos valores obtidos nos testes visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância da localização geográfica entre os testes. 

 

 

 TVM1 TVM2 Erros 1 Erros 2 

Grande Porto 41,74 ± 28,95 34,07 ± 29,38 2,73 ± 3,65 2,30 ± 2,68  

p 0,01 0,69 

Z -2,42 -0,39 

Periferia 50,47 ± 29,08 35,85 ± 28,87 5,33 ± 7,27 2,57 ± 3,40  

p 0,06 0,19 

Z -1,82 -1,28 
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Quadro 17 – Resumo dos valores obtidos nos testes Visuo-motor 1 e 2 e nível de 

significância segundo a localização geográfica para cada teste. 

 Localização Geográfica 

 Grande Porto  Periferia  

TVM1 41,74 ± 28,95 50,47 ± 29,08 

p 0,19 

Z -1,30 

Erros 1 2,73 ± 3,65 5,33 ± 7,27 

p 0,32 

Z -0,98 

TVM2 34,07 ± 29,38 35,85 ± 28,87 

p 0,78 

Z -0,27 

Erros 2 2,30 ± 2,68 2,57 ± 3,40 

p 0,81 

Z -0,22 

 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, podemos verificar nos 

gráficos das figuras 23 e 24, o comportamento das médias dos dados obtidos no 

teste visuo-motor 1 e 2. 
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Figura 23  – Média do tempo de execução do TVM1 e TVM2 em função da 

localização geográfica. 

 

 
Figura 24  – Média do número de erros na execução do TVM1 e TVM2 em função 

da localização geográfica. 
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Relativamente aos dados obtidos para a localização geográfica, verificamos 

que, apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, os idosos 

do Grande Porto possuem melhor memória visuo-motora em relação aos idosos 

que habitam na periferia. Uma possível explicação para este facto pode estar na 

origem de os idosos do grande Porto possuírem uma vida mais activa, por viverem 

num ambiente mais movimentado, de grandes dimensões, onde os níveis de 

atenção têm que ser redobrados, devido aos vários perigos que podemos 

encontrar numa cidade agitada como esta. Enquanto que na periferia do Porto, a 

vida é mais serena, é mais calma, não há tantas preocupações, tanta coisa em 

que pensar em simultâneo e por isso o idoso vive segundo um pensamento de 

tranquilidade.  

5.4. Correlação das variáveis da memória visuo-moto ra 

 Neste tópico abordaremos o grau de relacionamento entre as variáveis do 

teste visuo-motor, com o objectivo de investigar a influência do tempo de 

execução sobre o aumento ou diminuição do número de erros nos testes visuo-

motores 1 e 2. 

5.4.1. Tempo de execução e número de erros no TVM1 

Uma observação inicial da relação entre as variáveis tempo de execução e 

número de erros obtidos no teste visuo-motor 1 está ilustrada graficamente na 

figura 25. 
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Figura 25  – Relação entre o tempo de execução e o número de erros no teste 

visuo-motor 1. 

 

 Na figura 25 verificamos que a relação entre o tempo de execução no TVM1 

e os erros obtidos é positiva, ou seja, enquanto o tempo de execução aumenta, os 

erros também aumentam. 

 A interpretação dos valores destas variáveis do TVM1 a partir do cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson está presente no quadro 18. 
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Quadro 18  – Coeficiente de correlação de Pearson entre o tempo de execução e 

o número de erros no teste visuo-motor 1. 

 

 TVM1 Erros 1 

TVM1 

Pearson 1 0,707 

Sig. (2-tailed)  0,00 

N 54 54 

Erros 1 

Pearson 0,70 1 

Sig. (2-tailed) 0,00  

N 54 54 

 

 

 Conforme o coeficiente de correlação de Pearson, pode-se observar que 

r=0,707. Este valor indica-nos que há uma relação positiva entre o tempo de 

execução e o número de erros, ou seja, quando o tempo de execução aumenta, o 

número de erros também aumenta e, quando o tempo de execução diminui, o 

número de erros também diminui. Podemos ainda salientar que a magnitude de r é 

de ligeira a substancial. O teste estatístico revelou um valor de prova de p=0,00, 

logo como este valor é inferior ao nível de significância estabelecido (p=0,05) 

podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese que existe relação entre as 

variáveis.  

5.4.2. Tempo de execução e número de erros no TVM2 

Uma observação inicial da relação entre as variáveis tempo de execução e 

número de erros obtidos no teste visuo-motor 2 está ilustrada graficamente na 

figura 26. 
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Figura 26  – Relação entre o tempo de execução e o número de erros no teste 

visuo-motor 2. 

 

Na figura 26 verificamos que a relação entre o tempo de execução no TVM2 

e os erros obtidos é positiva, ou seja, enquanto o tempo de execução aumenta, os 

erros também aumentam. 

 A interpretação dos valores destas variáveis do TVM2 a partir do cálculo do 

coeficiente de correlação de Pearson está presente no quadro 19. 
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Quadro 19  – Coeficiente de correlação de Pearson entre o tempo de execução e 

o número de erros no teste visuo-motor 2. 

 TVM2 Erros 2 

TVM2 

Pearson 1 0,708 

Sig. (2-tailed)  0,00 

N 54 54 

Erros 2 

Pearson 0,70 1 

Sig. (2-tailed) 0,00  

N 54 54 

 

Conforme o coeficiente de correlação de Pearson, pode-se observar que 

r=0,708. Este valor indica-nos que há uma relação positiva entre o tempo de 

execução e o número de erros, ou seja, quando o tempo de execução aumenta, o 

número de erros também aumenta e, quando o tempo de execução diminui, o 

número de erros também diminui. Podemos ainda salientar que a magnitude de r é 

de ligeira a substancial. O teste estatístico revelou um valor de prova de p=0,00, 

logo como este valor é inferior ao nível de significância estabelecido (p=0,05) 

podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese que existe relação entre as 

variáveis.  

5.4.3. Tempo de execução no TVM1 e no TVM2 

Uma observação inicial da relação entre as variáveis tempo de execução no 

teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2 está ilustrada graficamente na figura 

27. 
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Figura 27  – Relação entre o tempo de execução no teste visuo-motor 1 e no teste 

visuo-motor 2. 

 

Verifica-se na figura 27 uma dispersão grande entre os valores da variável 

tempo de execução no teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2, não 

possibilitando a análise concreta a respeito dos resultados. 

 A interpretação dos valores destas variáveis do TVM1 e TVM2 a partir do 

cálculo do coeficiente de correlação de Pearson está presente no quadro 20. 
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Quadro 20  – Coeficiente de correlação de Pearson entre o tempo de execução no 

teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2. 

 TVM1 TVM 2 

TVM1 

Pearson 1 0,192 

Sig. (2-tailed)  0,165 

N 54 54 

TVM2 

Pearson 0,192 1 

Sig. (2-tailed) 0,165  

N 54 54 

 

  

Conforme o coeficiente de correlação de Pearson, pode-se observar que 

r=0,192. Apesar de este valor nos indicar que há uma relação positiva entre o 

tempo de execução do primeiro teste e o tempo de execução do segundo teste, a 

sua magnitude é fraca e o teste estatístico revelou um valor de prova de p=0,165, 

logo como este valor é superior ao nível de significância estabelecido (p=0,05), 

podemos concluir que não existe relação entre as variáveis.  

5.4.4. Erros na execução do TVM1 e no TVM2 

Uma observação inicial da relação entre as variáveis erros de execução no 

teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2 está ilustrada graficamente na figura 

28. 
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Figura 28  – Relação entre os erros de execução no teste visuo-motor 1 e no teste 

visuo-motor 2. 

 

Verifica-se na figura 28 uma dispersão grande entre os valores da variável 

dos erros de execução no teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2, não 

possibilitando a análise concreta a respeito dos resultados. 

 A interpretação dos valores destas variáveis dos erros no teste visuo-motor 

1 e dos erros no teste visuo-motor 2 a partir do cálculo do coeficiente de 

correlação de Pearson está presente no quadro 21. 
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Quadro 21  – Coeficiente de correlação de Pearson entre os erros de execução no 

teste visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2. 

 

 Erros 1 Erros 2 

Erros 1 

Pearson 1 0,254 

Sig. (2-tailed)  0,06 

N 54 54 

Erros 2 

Pearson 0,254 1 

Sig. (2-tailed) 0,06  

N 54 54 

 

  

Conforme o coeficiente de correlação de Pearson, pode-se observar que 

r=0,254. Apesar de este valor nos indicar que há uma relação positiva entre o 

tempo de execução do primeiro teste e o tempo de execução do segundo teste, a 

sua magnitude é fraca e o teste estatístico revelou um valor de prova de p=0,06, 

logo como este valor é superior ao nível de significância estabelecido (p=0,05), 

podemos concluir que não existe relação entre as variáveis.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Conclusões e Sugestões 

91 

 

VI – Conclusões e Sugestões 

6.1. Conclusões 

Esta associação entre a memória visuo-motora, a prática de actividade 

desportiva, o sexo, a idade e a localização geográfica foram positivas, sendo 

apresentadas a seguir, relacionando-as com as hipóteses apresentadas no 

capítulo 3 “objectivos e hipóteses”. 

Com base nos resultados apresentados, bem como nas interpretações 

desenvolvidas, concluímos segundo as hipóteses formuladas que: 

H1: Os níveis de memória visuo-motora diferem entre o s idosos praticantes e 

não praticantes de actividade desportiva, sendo sup erior nos praticantes. 

Existem diferenças estatisticamente significativas no tempo de execução do 

TVM1 e TVM2 entre os idosos não praticantes, tendo obtido melhores resultados 

no TVM2. 

Em relação às hipóteses até agora apresentadas, assim como às respectivas 

conclusões, podemos ainda tecer as seguintes conclusões tomando em mais 

pormenor as variáveis independentes, sexo, idade e localização geográfica. 

Sexo 

Não existem diferenças estatisticamente significativas na memória visuo-

motora, segundo o grupo e o sexo. 

Idade 

Não existem diferenças estatisticamente significativas na memória visuo-

motora, segundo o grupo e a idade. 

Localização geográfica. 

Não existem diferenças estatisticamente significativas na memória visuo-

motora, segundo o grupo e a localização geográfica. 
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H2: Os níveis de memória visuo-motora diferem em funç ão do sexo. 

Existem diferenças estatisticamente significativas no tempo de execução do 

TVM1 e TVM2 entre os idosos do sexo masculino e do sexo feminino, tendo obtido 

melhores resultados no TVM2. 

H3: Os níveis de memória visuo-motora diferem em funç ão da idade. 

Existem diferenças estatisticamente significativas no tempo de execução do 

TVM1 entre idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos e os 

idosos com mais de 80 anos, tendo melhores resultados os idosos mais jovens. 

Também foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o 

tempo de execução do TVM1 e TVM2, por parte dos idosos situados em ambas as 

faixas etárias, tendo obtido melhores resultados no TVM2. 

H4: Os níveis de memória visuo-motora diferem em funç ão da localização 

geográfica.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o tempo 

de execução do TVM1 e TVM2, por parte dos idosos que habitam no Grande 

Porto e na periferia, tendo os do Grande Porto obtido melhores resultados no 

TVM2. 

H5: Existe correlação entre as variáveis memória visu o-motora no teste 

visuo-motor 1 e no teste visuo-motor 2. 

A correlação do tempo de execução no teste visuo-motor 1 e 2 e seu 

respectivo número de erros, indicou que: o aumento do tempo de execução do 

teste é determinante para o aumento do número de erros; a diminuição do tempo 

de execução do teste é determinante para a diminuição do número de erros. 

Assim, há uma correlação positiva em todas as associações entre as variáveis do 

teste, diferenciando apenas na magnitude do r. 

 Do conjunto de resultados, pode-se concluir que, na relação entre o TVM1 e 

TVM2, os idosos apresentam melhores resultados no TVM2, logo este teste é 

mais simples do que o primeiro. Nas relações entre a memória visuo-motora e 
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exercício físico, apesar de os resultados não serem estatisticamente significativos, 

na sua maioria, os idosos praticantes de actividade desportiva apresentaram 

melhores resultados, corroborando os estudos da revisão da literatura, que 

indicam melhor memória para aqueles idosos que possuem vida fisicamente 

activa. Desta forma, é de grande importância que uma população de idosos esteja 

integrada num programa de actividade desportiva, de forma a obterem um melhor 

bem-estar físico e psíquico, essencial no dia-a-dia. 

6.2. Sugestões 

 Algumas limitações foram identificadas neste estudo. A sua identificação é 

importante, a fim de que possa ser prevista e evitada no futuro, o que ajudará no 

desenvolvimento de outras pesquisas de igual natureza. A utilização de uma 

amostra reduzida não equilibrada e a ausência de um grupo de controlo é uma 

das limitações deste estudo. 

 Alguns achados obtidos neste estudo poderão ser explorados no futuro, 

como os dados relacionados com o sexo, idade, localização geográfica e dados 

relacionados com a prática de actividade desportiva, que, de acordo com a 

literatura estudada, podem influenciar para uma melhor conservação da memória. 

Estudos adicionais relacionados com a intensidade, volume e modalidade 

desportiva poderiam fornecer evidências mais consistentes e hipóteses mais 

claras para os mecanismos envolvidos na relação entre exercício físico e 

memória. Existe a necessidade de mais pesquisas nesta linha de investigação, as 

quais devem ser realizadas com amostras maiores, se possível, estudos 

longitudinais, que possam esclarecer melhor as relações entre intensidade, 

volume e tipo de exercício necessário. 

Portanto, não podemos esquecer que existem vários aspectos a observar ainda 

neste campo científico, tendo assim a necessidade de novas investigações, para 

estudar as pessoas que se encontram no decurso do envelhecimento. 
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VIII – Anexos 

Anexo 1 – Dados obtidos nos testes Visuo-motor 1 e Visuo-motor 2 no Lar do 

Comércio. 

 

Legenda: 

 P – Grupo de praticantes de actividade desportiva 

 NP – Grupo de não praticantes de actividade desportiva 

Lar Grupo Idade Sexo 
Teste VM1 Teste VM2 

Tempo  Nº de erros  Tempo  Nº de erros  

Porto P 86 F 1’12’’28 6 20’’78 0 

Porto P 80 F 31’’34 1 1’36’’59 4 

Porto P 83 M 13’’50 0 11’’34 0 

Porto P 85 F 28’’87 0 19’’32 0 

Porto P 72 M 28’’36 2 16’’53 4 

Porto P 70 M 38’’66 3 19’’45 0 

Porto P 74 F 13’’34 0 16’’44 0 

Porto P 76 F 42’’75 0 1’49’’44 5 

Porto P 68 F 20’’34 0 32’’56 3 

Porto P 79 M 20’’03 4 1’57’’34 7 

  

Porto NP 81 M 1’51’’86 9 37’’47 7 

Porto NP 84 M 13’’06 1 11’’48 0 

Porto NP 77 M 35’’34 1 27’’41 1 

Porto NP 71 M 16’’66 1 13’’23 1 

Porto NP 81 F 24’’76 2 27’’16 2 

Porto NP 78 M 27’’97 1 14’’66 0 

Porto NP 81 M 3’  1’51’’44 11 

Porto NP 83 F 43’’03 1 1’28’’98 9 

Porto NP 87 M 3’  24’’13 2 

Porto NP 79 M 1’35’’28 7 40’’63 6 
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Anexo 2 – Dados obtidos nos testes Visuo-motor 1 e Visuo-motor 2 no Centro de 

Apoio à Terceira Idade (CATI). 

 

Legenda: 

 P – Grupo de praticantes de actividade desportiva 

 NP – Grupo de não praticantes de actividade desportiva 

Lar Grupo Idade Sexo 
Teste VM1 Teste VM2 

Tempo  Nº de erros  Tempo  Nº de erros  

Porto P 78 M 32’’31 9 12’’63 3 

Porto P 78 M 34’’45 6 16’’69 0 

Porto P 78 F 3’  20’’55 4 

Porto P 90 F 3’  39’’66 4 

Porto P 80 F 33’’91 6 10’’79 0 

Porto P 87 F 1’08’’06 0 50’’09 0 

Porto P 80 F 27’’63 0 11’’03 0 

Porto P 84 F 26’’06 2 13’’97 2 

Porto P 86 M 1’05’’41 1 46’’ 4 

Porto P 92 F 3’  27’’81 0 

 

Porto NP 84 F 1’06’’53 4 43’’38 6 

Porto NP 89 M 45’’44 0 39’’76 6 

Porto NP 77 F 44’’03 0 22’’48 0 

Porto NP 79 F 17’’22 0 10’’50 1 

Porto NP 80 F 16’’ 1 12’’03 0 

Porto NP 81 F 11’’55 0 7’’56 0 

Porto NP 86 F 1’56’’22 6 43’’13 1 

Porto NP 78 F 1’35’’42 16 55’’76 4 

Porto NP 84 M 3’  24’’03 0 

Porto NP 81 M 3’  24’’16 0 
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Anexo 3 – Dados obtidos nos testes Visuo-motor 1 e Visuo-motor 2 no Centro 

Social Paroquial de Aver-o-mar e no Centro Social Paroquial de Terroso. 

 

Legenda: 

 P – Grupo de praticantes de actividade desportiva 

 NP – Grupo de não praticantes de actividade desportiva 

  

Lar Grupo Idade Sexo 
Teste VM1 Teste VM2 

Tempo  Nº de erros  Tempo  Nº de erros  

Periferia P 79 M 22’’69 0 17’’30 2 

Periferia P 84 M 3’  16’’09 0 

Periferia P 76 F 3’  2’29’’06 14 

Periferia P 73 F 15’’51 0 17’’22 2 

Periferia P 73 F 1’09’’19 3 53’’81 0 

Periferia P 88 F 3’  34’’92 0 

Periferia P 65 M 32’’03 0 18’’31 0 

Periferia P 72 M 15’’22 0 1’32’’19 9 

Periferia P 87 F 1’31’’28 6 1’04’’45 4 

Periferia P 82 F 41’’17 2 22’’31 0 

  

Periferia NP 89 M 51’’06 0 15’’28 0 

Periferia NP 66 F 3’  18’’05 2 

Periferia NP 79 F 41’’86 3 1’34’’98 4 

Periferia NP 91 F 40’’20 0 12’’48 0 

Periferia NP 85 F 3’  1’34’’25 6 

Periferia NP 84 F 3’  3’  

Periferia NP 84 F 3’  43’’20 3 

Periferia NP 84 F 3’  48’’16 6 

Periferia NP 80 F 3’  22’’81 1 

Periferia NP 78 M 46’’32 2 34’’12 1 
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Anexo 4 – Dados obtidos nos testes Visuo-motor 1 e Visuo-motor 2 na Santa 

Casa da Misericórdia. 

 

Legenda: 

 P – Grupo de praticantes de actividade desportiva 

 NP – Grupo de não praticantes de actividade desportiva 

Lar Grupo Idade Sexo 
Teste VM1 Teste VM2 

Tempo  Nº de erros  Tempo  Nº de erros  

Periferia P 77 F 1’27’’81 16 11’’33 1 

Periferia P 87 F 15’’22 0 34’’41 2 

Periferia P 79 F 1’36’’69 15 3’  

Periferia P 65 F 44’’84 1 26’’33 2 

Periferia P 76 F 1’22’’03 20 12’’55 0 

Periferia P 73 F 20’’50 3 12’’06 3 

Periferia P 80 M 1’15’’72 7 14’’39 2 

Periferia P 84 F 56’’63 9 1’36’’66 12 

Periferia P 81 F 3’  32’’55 6 

Periferia P 77 F 18’’48 2 12’’56 1 

  

Periferia NP 87 F 3’  3’  

Periferia NP 84 F 1’53’’66 25 49’’16 9 

Periferia NP 78 F 3’  32’’41 1 

Periferia NP 79 M 3’  26’’31 0 

Periferia NP 91 F 3’  3’  

Periferia NP 88 F 1’52’’25 15 3’  

Periferia NP 75 F 3’  47’’88 7 

Periferia NP 93 M 1’18’’55 13 41’’03 0 

Periferia NP 75 F 3’  47’’09 1 

Periferia NP 80 F 3’  9’’98 1 


