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RESUMO 

A população idosa tem aumentado nas últimas décadas nos países que compõem a 

União Europeia, devido à combinação de uma baixa fertilidade e do aumento da 

expectativa de vida. Nesse contexto, entender melhor o papel do exercício físico no 

domínio cognitivo, torna-se essencial para promover um envelhecimento saudável, tanto 

a nível individual como social (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Graf, Beattie, Ashe, & 

Handy, 2010). Todavia, não está claro se o exercício físico pode impedir a degeneração 

do sistema nervoso central e consequentemente das funções cognitivas, a partir dos 65 

anos. Este estudo teve como objetivo verificar a relação da atividade física na cognição, 

em participantes acima de 65 anos. Avaliando-se a atividade física através do 

questionário YPAS, estudou-se o quanto esta previa o desempenho cogntivo, medido 

através do Teste de Stroop. Numa amostra total de 76 participantes, caracterizada por 

ativos (frequentadores de ginásios da grande Lisboa), e não ativos (frequentadores de 

lares da grande Lisboa e contatos pessoais) foi encontrada uma correlação significativa 

do modelo preditor proposto (r
2
=.46, p<.05), o que significa dizer que 46% do resultado 

do Teste de Stroop pode ser explicado pela interação entre as variáveis preditoras do 

modelo proposto. Em termos práticos, um aumento de atividade física nesta população 

parece promover um melhor desempenho cognitivo. Por outro lado, a redução da 

quantidade de horas que um mesmo indivíduo passa sentado, também parece facilitar o 

seu desempenho cognitivo. 

Palavras-chave: população idosa, exercício físico, cognição, função executiva, 

questionário YPAS, Teste de Stroop. 
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ABSTRACT 

The elderly population has increased in recent decades in the countries of the European 

Union, due to the combination of low fertility and increased life expectancy. In this 

context, to understand the role of exercise on cognitive domain is essential to promote 

healthy aging, both at individual and social levels (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Graf, 

Beattie, Ashe, & Handy, 2010). However, it is unclear whether exercise can prevent the 

degeneration of the central nervous system and therefore cognitive functions, from the 

age of 65 years old. This study aimed to verify the relation of physical activity on 

cognition in participants over 65 years. By assessing the physical activity through 

YPAS questionnaire, we studied how this measure predicted cognitive performance, as 

measured by the Stroop Test. In a sample of 76 participants, characterized by active 

(members in of fitness clubs of Lisbon), non-active (members of Homes in Lisbon) we 

found a significant correlation of a predictive model (r
2
 = .46, p <.05), which means that 

46% of the Stroop test results can be explained by the interaction between the 

independent (and moderator) variables of the model. In practical terms, to have a 

regular practice promotes a better cognitive performance. Also, the reduction of the 

sitting hours is related with the increase in cognitive performance. 

Keywords: Elderly population, exercise, cognition, executive function, YPAS 

questionnaire, Stroop Test. 
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CAPÍTULO I – APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 Introdução 

O conhecimento sobre os efeitos do exercício, na componente força muscular e 

capacidade aeróbica, é amplamente divulgado e ressaltado no sentido de promover a 

prática regular para a população idosa. Estudos comparando diferentes tipos de 

intensidades e, frequências confirmam esses efeitos (Liu & Latham, 2009). O exercício 

físico está associado à baixa incidência de doenças coronárias e, de osteoporose, ajuda a 

diminuir o risco de demência, depressão, doenças degenerativas, diabetes tipo 2, 

hipertensão e obesidade, e ajuda na prevenção de risco de quedas (Oxley, 2009). 

A prática regular de exercício físico, incluindo atividades aeróbias e de força muscular, 

são essenciais para um envelhecimento saudável de acordo com a ACSM/AHA (Nelson 

et al., 2007). A recomendação para a promoção de saúde e prevenção de doenças na 

população idosa é dirigida a adultos com idade superior a 55 anos de idade. Os benefícios 

do exercício físico também são observados sobre a cognição. Estes podem ser observados 

a nível sistêmico, molecular e celular (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Ratey & 

Loehr, 2011). 

Numa revisão de literatura recentemente publicada, 26 estudos evidenciaram que a 

atividade física pode ajudar a melhorar a função cognitiva e, consequentemente, retardar 

a progressão de disfunções cognitivas nos idosos (Carvalho, Rea, Parimon & Cusack, 

2014). Os benefícios do exercício físico no domínio cognitivo parecem influenciar 

principalmente os processos na função executiva (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). 

Com o intuito de compreender se o exercício físico está positivamente associado a um 

melhor desempenho cognitivo, mesmo na população com mais de 65 anos, o presente 
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estudo foi realizado com uma amostra de idosos ativos (frequentadores de ginásios da 

grande Lisboa), e com a caracterização de idosos não ativos (frequentadores de lares da 

grande Lisboa e de contatos pessoais). 

1.2 Objetivo do Estudo 

Verificar a relação entre a atividade física e o desempenho cognitivo, moderada pelas 

variáveis “idade” e “escolaridade”, através do desempenho de uma tarefa de função 

executiva, especificamente na população idosa, acima de 65 anos. 

1.3 Hipótese  

Maior quantidade de atividade física em participantes com mais de 65 anos está associada 

a melhor desempenho cognitivo. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

O objetivo deste capítulo é rever a literatura sobre a relação entre atividade física e 

cognição na população idosa, incidindo em estudos recentes. 

2.1. Função cognitiva na população idosa 

Os processos cognitivos incluem a capacidade de concentração, manter atenção seletiva, 

planear e elaborar estratégias (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 2012). 

Dentro dos múltiplos domínios da função cognitiva, a função executiva é um domínio 

que envolve processos cognitivos que controlam, interagem, organizam e mantém outras 

habilidades cognitivas (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 2012). 

A função executiva está associada à região frontal do cérebro, região que sofre 

diminuição de volume com o avanço da idade, possivelmente potenciando o declínio 

cognitivo (Gordon et al., 2008). 

No entanto, não está claro qual a idade em que o declínio se inicia. Estudos restritos a 

amostras de adultos mais velhos podem ter um valor limitado para descobrir as causas de 

um fenômeno que se pode ter iniciado décadas antes (Salthouse, 2009). 

Num estudo conduzido por (Salthouse, 2009), foi encontrada uma tendência para o 

declínio na memória, de quase 4 vezes maior para adultos acima de 60 anos em 

comparação com adultos com menos de 60 anos de idade. O que parece ser evidente é 

que o declínio cognitivo relacionado com a idade começa antes dos 60 anos de idade em 

adultos saudáveis, com uma magnitude de declínio acelerada em idades mais avançadas 

(Salthouse, 2009). 

 Muitas intervenções acontecem na idade de 60 anos para cima, mas se for considerado 

que o declínio pode ocorrer por volta dos 20 ou 30 anos, existe maior probabilidade de 
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que medidas de prevenção que se iniciem já nessa idade, tragam maiores benefícios para 

a fase da vida tardia (Salthouse, 2009; Ratey & Loehr, 2011).  

Associado ao declínio cognitivo, estão relacionadas com perdas na função executiva, as 

quedas, um problema frequente nos idosos (Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & 

Bolandzadeh, 2012). A função cognitiva parece ter um papel moderador sobre a 

velocidade habitual de marcha no idoso e também está relacionada com as incapacidades 

e limitações que acontecem nessa fase da vida (Kuo, Leveille, Yu & Milberg, 2007).  

2.2. Influência do exercício sobre a cognição na população idosa 

Em termos gerais, a recomendação do exercício físico, segundo a ACSM/AHA (Nelson 

et al., 2007), para a promoção de saúde e prevenção de doenças na população idosa é 

dirigida a adultos com idade superior a 65 anos de idade, e adultos entre 55-64 anos com 

doenças crónicas ou limitações funcionais. Para atividades aeróbicas de moderada 

intensidade, a recomendação é de pelo menos 30min durante 5 dias por semana. Se a 

intensidade for vigorosa, então a recomendação é de no mínimo 20min, em 3 dias por 

semana, sendo também possível combinações equivalentes de atividades de moderada a 

vigorosa. Para atividades de força muscular a recomendação é de 2 dias por semana, 8 a 

10 exercícios, 10 a 15 repetições em cada exercício usando os grandes grupos 

musculares. Para flexibilidade a recomendação também é 2 dias por semana com 10min 

em cada dia. Também se recomendam exercícios de equilíbrio para a prevenção de 

quedas (Nelson et al., 2007). Embora seja importante perceber que estas recomendações 

permitem melhorar a qualidade de vida do idoso, é importante perceber especificamente a 

influência da atividade física no seu funcionamento cognitivo. 

No domínio cognitivo, a influência do exercício físico pode ser vista a nível sistêmico 

(subjacente a processos neurais relacionados com a atenção, aprendizagem e memória) 
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molecular (aumenta a disponibilidade de neurotrofinas e fatores de crescimento do 

cérebro) e celular (através de sinais que afetam o funcionamento do cérebro, por 

plasticidade sináptica, neurogênese e angiogénese) (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; 

Ratey & Loehr, 2011).  

Numa revisão de literatura recentemente publicada, foram analisados os estudos sobre a 

relação exercício físico - cognição (Carvalho, Rea, Parimon & Cusack, 2014). Em 26 

desses estudos, foi evidenciada uma associação positiva, mostrando que a atividade física 

pode ajudar a melhorar a função cognitiva e, consequentemente, retardar a progressão de 

disfunções cognitivas nos idosos. 

Não há evidência que o declínio cognitivo aconteça nas mesmas proporções e apareça na 

mesma idade em todos os indíviduos (Salhouse, 2009). O exercício físico tem sido 

estudado por ser um dos principais fatores preventivos para evitar ou retardar o declínio 

cognitivo (Hillman, Erickson & Kramer, 2008; Liu & Latham, 2009; Liu-Ambrose, 

Nagamatsu, Graf, Beattie, Ashe & Handy, 2010; Ratey & Loehr, 2011; Nouchi et al., 

2012; Blanckevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, Brouwer, Geuze & van Heuvelen, 

2013). 

Gordon e colegas compararam a densidade dos tecidos do cérebro, através de imagens 

tridimensionais, de jovens adultos com idosos, sob influência do exercício físico e 

encontraram uma diminuição nos idosos do volume do tecido da matéria cinzenta nas 

regiões temporal, parietal e pré-frontal (Gordon et al., 2008).   

Os benefícios do exercício físico no domínio cognitivo parecem influenciar 

principalmente os processos na função executiva (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). A 

área no cérebro predominantemente responsável pela função executiva é a região pré-
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frontal do córtex, região passível de deteriorização com a idade. Tal região é estimulada 

através do exercício, mostrando ser uma das influências positivas na redução dos efeitos 

deletérios do envelhecimento e possíveis patologias cerebrais (Hillman, Erickson & 

Kramer, 2008).  

Outra região do cérebro que parece sofrer deteriorização com o envelhecimento é o 

hipocampo. Também através da análise de imagens tridimensionais, foi encontrada uma 

forte associação na preservação do volume na região do hipocampo em idosos com níveis 

mais elevados de condicionamento aeróbico. Um maior volume no hipocampo 

juntamente com maiores níveis de atividade física também está correlacionado com um 

melhor funcionamento na memória (Erickson et al., 2009). 

Parece que um bom funcionamento cognitivo, por sua vez, influencia a adesão à prática 

de atividade física. Um recente estudo (Best, Nagamatsu & Liu-Ambrose, 2014), testou 

se diferenças individuais na função executiva influenciam a aderência a atividade física 

após completar um programa estruturado de exercícios que teve a duração de 1 ano. Os 

resultados do estudo mostraram que indivíduos, no caso mulheres com idade entre 65-75 

anos, que tiveram grandes melhorias na função executiva durante o programa de 

intervenção mostraram melhor aderência à atividade física após 1 ano. 

Diversos estudos têm utilizado testes à função executiva para testar vários aspectos da 

função cognitiva, entre eles destaca-se o Teste de Stroop (Best, Nagamatsu & Liu-

Ambrose, 2014; Blankevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, Brouwer, Geuze & van 

Heuvelen, 2013; Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 2012; Nouchi et al., 

2012, Vaughan, Morris, Shum, O’Dwyer, & Polit, 2012; Ratey & Loehr, 2011; 

Williamson, Espeland, Kritchevsky, Newman, King, Pahor & Miller, 2009). 
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2.3. Cognição e o Teste de Stroop  

O Teste de Stroop foi desenvolvido originalmente em 1935, a partir daí muitas versões 

foram adaptadas, apesar da base permanecer a mesma (Van der Elst, Van Boxtel, Van 

Breukelen & Jolles, 2006). O teste avalia o desempenho do indíviduo em realizar a leitura 

da cor com que uma palavra é escrita, mas com uma incongruência entre o nome da cor 

escrita e a cor da fonte com que a mesma palavra foi escrita (exemplo, a palavra verde 

escrita com a cor azul). O tempo necessário para realizar a tarefa sofre interferência do 

chamado efeito de Stroop, considerado uma medida de flexibilidade e de controle 

cognitivos (Van der Elst, Van Boxtel, Van Breukelen & Jolles, 2006).  

A tarefa de Stroop é reconhecida universalmente como um padrão para analisar os 

substratos neurais envolvidos no controlo da atenção exigidos no desempenho de 

identificar o nome da cor, muita vezes competindo com a tendência em executar a função 

de ler a palavra (Laird, McMillan, Lancaster, Kochunov, Turkeltaub, Pardo & Fox, 

2005). 

A velocidade de processamento da informação incongruente, denominada efeito Stroop, 

parece sofrer interferência de acordo com a idade. Idades mais jovens sofrem maior 

interferência, diminuindo com o aprimoramento da leitura, e voltando a sofrer maior 

interferência a partir dos 60 anos de idade (Macleod, 1991). 

Há muita discussão na literatura sobre o efeito Stroop relativamente a área cerebral 

ativada para cumprir a tarefa, sendo geralmente associada com a ativação do córtex 

cingulado anterior, do córtex pré-frontal e regiões parietais (Laird, McMillan, Lancaster, 

Kochunov, Turkeltaub, Pardo & Fox, 2005). Num estudo realizado através da análise de 

neuroimagens, foi evidenciada uma melhora cognitiva após uma sessão de exercício 
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moderado (foi considerado 50%VO2máx), comparando o desempenho no Teste de 

Stroop antes e após a sessão de exercício, coincidindo com uma maior ativação da área 

lateral pré-frontal do córtex (Yanagisawa, Dan, Tsuzuki, Kato, Okamoto, Kyutoku & 

Soya, 2010). 

2.4. Teste de Stroop e exercício 

Com o intuito de examinar o impacto do exercício físico no desempenho cognitivo, 

muitos estudos tem utilizado o Teste de Stroop, como um teste cognitivo na avaliação da 

função executiva, função que sofre declínio com os efeitos deletérios do envelhecimento  

(Best, Nagamatsu & Liu-Ambrose, 2014; Blankevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, 

Brouwer, Geuze & van Heuvelen, 2013; Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 

2012; Ratey & Loehr, 2011; Williamson, Espeland, Kritchevsky, Newman, King, Pahor 

& Miller, 2009; Bixby, Spalding, Haufler, Deeny, Mahlow, Zimmerman & Hatfield, 

2007). 

Um estudo recente randomizado e com grupo de controlo analisou o efeito de um 

programa (com atividades cardiovasculares, de força e de controlo motor), com idosos 

entre 65-75 anos de idade. O programa foi realizado durante 16 semanas, com duas aulas 

por semana de 60 minutos cada. O grupo que participou no programa de exercício teve 

um desempenho significativamente melhor que o grupo de controlo (que não fez 

exercício) nos testes cognitivos, um deles o Teste de Stroop (Vaughan, Morris, Shum, 

O’Dwyer & Polit, 2012). 

Outro estudo recente analisou a influência de um programa de curta duração de 

exercícios. Um grupo de intervenção recebeu sessões 3 dias por semana durante 4 

semanas. As sessões incluiam exercícios aeróbicos, de força e de flexibilidade. 
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Verificaram-se melhorias no desempenho cognitivo, avaliado através do Teste de Stroop 

(Nouchi et al. 2012). 

2.5. Exercício físico e YPAS 

Para medir a quantidade de atividade física num grande número de pessoas, o 

questionário é um método de fácil aplicação, pouco dispendioso a nível monetário e 

temporal e de grande utilidade na obtenção de informações sobre o estudo da atividade 

física. 

Vários são os questionários sobre atividade física validados para a população idosa em 

muitos países, um deles é o Yale Physical Activity Survey (YPAS), já traduzido para a 

língua portuguesa (Tavares, 2011). O YPAS possui adequada reprodutibilidade e 

validade, obtida com a correlação positiva com variáveis fisiológicas habituais da 

atividade física (Dipietro, 1993), e apresentando correlação positiva com o método da 

acelerometria, suportando sua validade enquanto medida de auto-relato sobre a atividade 

física (Semanik, Lee, Manheim, DiPietro, Dunlop & Chang, 2011). 

O YPAS considera uma ampla gama de atividades físicas, incluindo aquelas envolvidas 

em tarefas domésticas, recreativas e com exercício estruturado. É relatada toda atividade 

física numa semana habitual (7 dias), com a consideração da intensidade alcançada pela 

ponderação das atividades nas diversas categorias abrangidas no questionário (Bixby, 

Spalding, Haufler, Deeny, Mahlow, Zimmerman & Hatfield, 2007). É dividido em duas 

partes: 1ª) uma lista de atividades YPAS permite a obtenção de informações detalhadas 

sobre o tipo, duração (horas/semana), e intensidade (Kcal/min) das atividades típicas 

realizadas por idosos (trabalho, trabalho de quintal, tomar conta de, exercício, atividades 

recreativa); 2ª) a pontuação de atividades permite avaliar a intensidade em cinco 
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dimensões distintas: a) score de atividade vigorosa, combina a frequência e duração de 

atividades que causem um grande aumento da frequência cardíaca e respiratória, sudorese 

ou fadiga nas pernas; b) score de caminhada, relata a frequência e a duração de 

caminhadas que durem pelo menos 10 minutos, sem paragens ou esforço vigoroso; c) 

score de movimento, abranje o tempo gasto diariamente com movimentos em pé, 

incluindo caminhando; d) score da posição de pé, avalia o tempo diário gasto na posição 

em pé, mas sem movimento; e) score da posição sentado, avalia o tempo diário gasto na 

posição sentado. As pontuações parciais são multiplicados pelo fator de ponderação 

específico para calcular os índices individuais e depois são somados para calcular o 

“score total de atividade física” (Moniz-Pereira et al 2012). 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a conceção do estudo, a amostra, a 

descrição dos instrumentos e procedimentos de medidas utilizados, as variáveis que 

compõe o modelo preditivo da função cognitiva, bem como a análise estatística adotada 

no estudo. 

3.1. Conceção do estudo  

Este é um estudo transversal e descritivo que teve como objetivo analisar a influência de 

variáveis moderadoras, nomeadamente a idade e a escolaridade, e variáveis de atividade 

física, o “score sentado” e o “score total de AF” obtidas através do questionário de 

atividade física YPAS, na função cognitiva, através de uma tarefa executiva avaliada pelo 

Teste de Stroop. 

3.2. Amostra 

A amostra do presente estudo é composta por indivíduos com 65 ou mais anos, idade 

utilizada pela ACSM/AHA (Nelson et al., 2007) para caracterizar a população idosa. 

Sendo assim, participaram no presente estudo 76 idosos, dos quais 28 eram homens e 48 

mulheres, com uma média de idade de 75.39 anos (± 7.38).  

Para testar a hipótese de que indivíduos com maiores níveis de atividade física estariam 

mais propensos a terem melhor desempenho em tarefas cognitivas, foram selecionados 

para a amostra indivíduos recrutados a partir de 5 locais de prática desportiva da grande 

Lisboa (ginásios/health clubs); recrutados a partir de 3 centros de dia, também da grande 

Lisboa, ressaltando que tais indivíduos viviam em suas casas e apenas frequentavam os 

centros como forma de convívio; e também através de contactos pessoais que 
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respeitassem os critérios de inclusão da amostra. Cabe ressaltar que outros 10 

lares/centros de dias foram contactados, mas sem resposta ao pedido. 

Para a seleção da amostra foram tidos em consideração os seguintes critérios: 

- *critérios de inclusão: participantes com 65 anos, inclusive, ou mais, idade utilizada 

pela ACSM/AHA para caracterizar a população idosa; (Garatachea, Molinero, Martínez-

Garcia, Jiménez-Jiménez, González-Galego & Márquez, 2008) 

- *critérios de exclusão: indivíduos institucionalizados dependentes nas atividades de 

vida diária (DiPietro et al., 1993), que se encontrem diagnosticados com limitações 

físicas incapacitantes, como por exemplo doenças cardíacas, pulmonares ou neurológicas, 

pois correspondem a critérios de exclusão de um dos instrumentos utilizados no estudo, o 

YPAS (Morie et al., 2010); idosos com doenças crónicas ou progressivas que poderão 

limitar a atividade física ou ter um grande impacto na sua qualidade de vida (por 

exemplo, doença pulmonar obstrutiva, doenças de Parkinson, Alzheimer, Esclerose 

Múltipla e demência) (Aoyagi et al., 2010); que não possuam uma acuidade visual normal 

ou corrigida, ou que possuam daltonismo. 

3.3. Instrumentos e procedimentos 

3.3.1. Medida de cognição: Versão digital do Teste de Stroop 

O Teste de Stroop vem sendo utilizado como uma importante ferramenta em estudos que 

relacionam o exercício físico e a função executiva (uma das funções da cognição), 

mostrando relevância e fiabilidade como método de avaliação da função cognitiva (Best, 

Nagamatsu & Liu-Ambrose, 2014; Blankevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, 

Brouwer, Geuze & van Heuvelen, 2013; Liu-Ambrose, Nagamatsu, Hsu & Bolandzadeh, 
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2012; Nouchi et al., 2012; Vaughan, Morris, Shum, O’Dwyer & Polit, 2012; Ratey & 

Loehr, 2011; Williamson, Espeland, Kritchevsky, Newman, King, Pahor & Miller, 2009). 

 Este teste mede a quantidade de tempo necessária para fazer a leitura de palavras, 

nomeando a cor em que a palavra foi escrita (por exemplo, a palavra 'vermelho' impressa 

em cor verde, resposta certa será verde) (Ratey & Loehr, 2011). O tempo necessário é 

registrado em segundos e pontuações inferiores indicam um melhor desempenho 

(Blankevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, Brouwer, Geuze & van Heuvelen, 2013). 

Para este estudo, o instrumento utilizado foi uma versão digital do Teste de Stroop 

(http://www.messtrooptest.co.nf/ ). 

A versão digital do Teste de Stroop, foi também utilizada em um estudo anterior (Susano, 

2014), onde, o objetivo do teste é escolher a cor com que a palavra está escrita, clicando 

no retângulo de resposta com a respetiva cor de fundo. 

O teste consiste na apresentação de duas linhas, com 4 retângulos de 1,8 centímetros de 

largura e 1,3 cm de altura, dispostos dois por cada linha e cada um preenchido com uma 

cor diferente. No topo, acima das duas linhas, há um outro retângulo disposto 

centralmente com 5,29 centímetros de largura e 3,47 cm de altura, preenchido com uma 

cor de fundo neutra, diferente de branco, e diferente das outras 4 cores apresentadas nos 4 

retângulos das duas linhas. Esta cor de fundo permite uma leitura fácil de qualquer 

palavra escrita, em qualquer uma das 4 outras cores. Dentro desse retângulo há uma 

palavra, que representa uma das 4 cores apresentadas nos 4 retângulos na linha abaixo. 

Essa palavra é sempre escrita em uma cor diferente do seu significado (por exemplo, a 

palavra "verde", escrito em letras vermelhas), sendo essa a tarefa incongruente da versão 

http://www.messtrooptest.co.nf/
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digital do Teste de Stroop que testa a função executiva. Tanto a palavra como a cor são 

escolhidas aleatoriamente para cada teste.  

Antes da apresentação do teste, apareciam instruções que esclareciam como o teste devia 

ser realizado, além de um formulário que questionava informações sobre cada 

participante. O formulário perguntava a idade do participante, género, altura, peso, local 

de residência, profissão (no ativo, desempregado ou reformado) e, grau académico. Após 

o preenchimento do formulário, as instruções do teste eram apresentadas, incluindo uma 

imagem para exemplificar. Como parte das instruções, os participantes foram informados 

de que deviam fazer o teste o mais rápido possível e em um ambiente silencioso e 

solitário. A realização do teste foi maioritariamente acompanhada pelo investigador. Não 

havia limite de tempo para acabar o teste. O teste terminava após 16 apresentações de 

palavras diferentes, escritas com diferentes cores. Ao terminar o teste, os resultados 

(tempo total do teste, número de respostas corretas e erradas) eram apresentados ao 

participante. 

 Os resultados do Teste de Stroop foram calculados segundo a proposta original do seu 

autor, John Stroop (Stroop, 1935): (i) o tempo final foi dividido pelo número de 

apresentações (16), resultando num tempo parcial médio para cada apresentação, (ii) em 

seguida, as respostas erradas foram convertidas em tempo adicional, em quantidades 

proporcionais ao tempo parcial, tanto quanto o número de respostas erradas, e (iii) o 

tempo adicional foi somado ao tempo final do teste, resultando na variável composta 

“Teste de Stroop” ([(Tempo final/16) x nº respostas erradas] + tempo final = 

“Desempenho no Teste de Stroop”). 
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Todos os dados do formulário foram gravados num banco de dados SQL num servidor 

designado para o efeito. Além dos dados do formulário, a data e a hora do teste e do IP do 

participante também foram gravados na base de dados, identificando a ocorrência de 

testes repetidos de um mesmo participante, caso houvesse. 

3.3.2. Medida da atividade física: Yale Physical Activity Survey (YPAS) 

Entre os métodos indiretos para medir a atividade física e o gasto energético, o 

questionário tem sido o método mais utilizado, devido principalmente ao seu baixo custo 

financeiro, a sua rapidez na aplicação e à quantidade de informações acedidas. (Rabacow 

et al., 2006) 

Inúmeros questionários são utilizados como instrumento de avaliação da atividade física, 

antes mesmo de questões como sua fiabilidade e validade terem sido verificadas 

previamente (Shepard, 2003). Sendo a validade um critério essencial a considerar, o 

questionário Yale Physical Activity Survey – YPAS (Dipietro, Caspersen, Ostfeld, & 

Nadel, 1993), já traduzido e adaptado para a língua portuguesa (Tavares, 2011), foi o 

questionário seleccionado para o presente estudo (ver Anexo I).  

O questionário YPAS é composto por duas partes, no entanto, optou-se pela aplicação 

somente da segunda parte do questionário, visto haver suporte na literatura para o uso 

apenas desta segunda parte (Semanik, Lee, Manheim, DiPietro, Dunlop & Chang, 2011). 

A segunda parte consiste na resposta a perguntas relativamente a atividades físicas 

praticadas no mês anterior à data de aplicação do questionário. É perguntado ao sujeito 

quantos dias por semana e quantas horas por dia passou: a praticar atividades vigorosas 

com duração igual ou superior a dez minutos (score de atividades vigorosas); a caminhar 

com duração superior a dez minutos (score de caminhada); a deslocar-se a pé enquanto 

realizava as suas tarefas quotidianas (score de movimento); em pé, seja com deslocação 
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ou não (score de pé); e na posição sentado (score sentado). As pontuações parciais são 

resultados do número de horas multiplicadas pelo respectivo grau de ponderação e, além 

de poderem ser consideradas como variáveis, podem também ser somadas para 

determinar o score total de atividade física (“score total de AF”) (Moniz-Pereira et al., 

2012; Tavares, 2011).  

3.4. Modelo Preditivo do Desempenho Cognitivo 

3.4.1. Variáveis moderadoras (covariáveis) 

Temos como variáveis moderadoras a idade (representada em anos) e a escolaridade, 

como sugere um recente estudo (Blanckevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, 

Brouwer, Geuze & van Heuvelen, 2013).  

Para a covariável escolaridade foram atribuídos os seguintes valores: 4= quarto ano 

equivalente; 9= nono ano equivalente; 12= décimo segundo ano equivalente; 15= 

licenciatura; 16= pós-graduação; 17= mestrado; 21= doutoramento. 

3.4.2. Variáveis independentes (preditoras) 

. As variáveis “score sentado” e “score total de AF”, obtidas através do questionário 

YPAS, foram as variáveis independentes (preditoras) do desempenho cognitivo da função 

executiva. 

3.4.3. Variável dependente 

Denominada no presente estudo como “Teste de Stroop”, esta variável composta 

considera simultaneamente a relação entre a precisão e o tempo de resposta, utilizada 

para medir o desempenho cognitivo, sendo a variável dependente do modelo de predição 

do presente estudo. 
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3.5. Recolha dos dados 

Após os pedidos formais (via e-mail, contato telefónico ou mesmo de forma direta em 

alguns casos) para a realização do estudo nas instituições escolhidas, a seleção da amostra 

foi feita respeitando os critérios de inclusão e exclusão. O convite para a participação no 

estudo foi feito, após uma breve apresentação do estudo, com um agendamento de data e 

hora, de acordo com a disponibilidade dos sujeitos.  

Todos os idosos foram convidados a participar de forma livre e consentida, através do 

termo de consentimento livre e esclarecido (ver Anexo II). 

Após os devidos esclarecimentos sobre o estudo, na recolha dos dados foi atribuído a 

cada sujeito um número, o qual foi colocado nos instrumentos usados. O protocolo para a 

recolha dos dados procedeu de acordo com a seguinte ordem: 1º) assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, 2º) aplicação do questionário YPAS, 3º) aplicação do 

Teste de Stroop versão digital. 

Para a recolha dos dados foi sempre utilizado computador próprio, com utilização de 

aplicativo para internet móvel, quando não houvesse internet de livre acesso, condição 

necessária para a aplicação da versão digital do Teste de Stroop. Dos 76 testados, 67 

foram acompanhados pelo investigador, e os restantes foram por profissionais que 

tiveram formação adequada para a aplicação dos mesmos (Professores de fitness).  

3.6. Análise estatística 

SPSS Statistics versão 22 foi o software utilizado para analisar os dados obtidos. 

Inicialmente foi realizado um T-test para amostras independentes para verificar se havia 

efeito do género nas variáveis demográficas, de atividade física e no Teste de Stroop. 
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Logo após, todos os dados referentes à descrição das variáveis da amostra foram 

apresentados através de suas médias e desvios padrão.  

Para verificar a hipótese de que a função executiva é influenciada (predita) pela atividade 

física, utilizou-se uma regressão linear hierárquica na totalidade da amostra, uma vez que 

não houve casos de exclusão. O modelo final apresentado foi o que, apresentando um 

menor número de preditores satisfez os seguintes critérios: tinha um valor de previsão 

significativo, não teve efeitos de colinearidade e, de goodness-of-fit, e na capacidade de 

prever (percentagem) resultados conhecidos. As variáveis foram incluídas manualmente 

através do método Enter (entrada das variáveis em dois blocos: primeiro as moderadoras 

e depois as preditoras) para análise dos preditores. Para todas as análises foi estabelecido 

um nível de significância de p <.05. 

Para testar a hipótese de que a atividade física influencia no desempenho cognitivo, 

utilizamos dois modelos (blocos) de previsão. No bloco 1 temos as variáveis moderadoras 

idade e anos de escolaridade e para o bloco 2 temos as variáveis preditoras “score 

sentado” e “score total de AF”. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

Primeiramente é feita a caracterização descritiva da amostra em relação as variáveis 

demográficas, de atividade física e do Teste de Stroop, bem como os resultados do T Test 

em relação ao género. De seguida, são apresentados os resultados do modelo de regressão 

linear hierárquica realizada, representando o poder de predição das variáveis idade, 

escolaridade, “score sentado” e “score total de AF” no desempenho cognitivo. 

4.1 Descrição das variáveis que compõe o modelo preditivo do desempenho cognitivo 

Inicialmente foi realizado um T-test no total da amostra e verificou-se que as variáveis 

demográficas, de atividade física e do Teste de Stroop não eram diferentes consoante o 

género, p <.05, com exceção da variável escolaridade, tal como a Tabela 1 indica. Neste 

sentido, o género não foi considerado uma covariável, destacando se apenas que nesta 

amostra os homens apresentam um maior nível de escolaridade.  

A média e desvio padrão de cada variável são apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Descrição das variáveis que compõe o modelo preditivo do desempenho cognitivo 

 

total  Género 

 

 

  Fem Masc 

 Variável M (±SD) M (±SD)  M (±SD)  T- Test para Fem e Masc 

Idade (anos) 75.39 (7.38) 75.98 (7.47) 74.39 (7.24) -'.91 

Escolaridade (anos) 9 (5.16) 7.46 (4.40) 11.64 (5.36) 3.49* 

Score sentado  2.46 (0.95) 2.46 (1.03) 2.46 (0.83) 0.02 

Score total de AF  

39.87 

(22.14) 

36.81 

(19.63) 45.11 (25.41) 1.48 

Teste de Stroop (segundos) 90 (68.48) 

99.47 

(73.24) 73.78 (57.08) -'1.70 

N total= 76; N fem= 48 e N Masc= 28 *p <.05 
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4.2. Modelo preditor do desempenho cognitivo 

Inicialmente, através de uma correlação de Pearson foi verificado que as variáveis idade, 

anos de escolaridade, “score sentado” e “score total de AF” assumiram significância, 

para um p <.05. O próximo passo, foi uma regressão linear hierárquica realizada na 

totalidade da amostra, para testar a hipótese de que a atividade física influencia o 

desempenho cognitivo, nomeadamente a função executiva (ver Tabela 2). Com este 

método analisou-se a relação das duas variáveis moderadoras, idade e escolaridade 

(modelo 1), e adicionou-se um segundo bloco com as variáveis preditoras: “score 

sentado” e o “score total de AF” (modelo 2). 

Para o modelo 1 de regressão temos um r
2 

0.36, já para o modelo 2 de regressão o valor 

obtido de r
2
 foi de 0.46. Este aumento indica que as variáveis preditoras relativas à 

atividade física, aumentam o poder explicativo da idade e da escolaridade no Teste de 

Stroop. No geral, 46% do resultado do Teste de Stroop pode ser explicado pelo modelo 2, 

para um p <.05, indicando uma maior interação entre as variáveis preditoras do modelo 2 

na função executiva, ressaltando a correlação positiva das variáveis idade e “score 

sentado”, e uma correlação negativa das variáveis escolaridade e “score total de AF”. 

Tabela 2. Resumo da análise de uma regressão linear hierárquica para variáveis 

preditoras do Teste de Stroop (N=76) 

                 

 

 
  Modelo 1       Modelo 2     

Variável B SE B Β P B SE B Β P 

(constant) -184.52 76.46 

 
0.01 -86.35 78.94 

 
0.27 

Idade 4.07 0.93 0.44 0.00
*
 2.56 0.97 0.27 0.01

*
 

Escolaridade -3.60 1.34 -0.27 0.00
*
 -3.45 1.29 -0.26 0.01

*
 

Score sentado 

    
16.14 6.99 0.22 0.02

*
 

Score total AF 

    
-0.63 0.31 -0.20 0.04

*
 

R
2
 

 
0.36 

   
0.46 

  F for change in R
2
 20.75   ≤0.001    6.46      0.003 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito da atividade física no domínio cognitivo, 

através do desempenho de uma tarefa da função executiva, medida através do Teste de 

Stroop, em participantes acima de 65 anos, onde verificou-se uma correlação significativa 

do modelo de regressão linear proposto. 

Observou-se que as variáveis de atividade física tem poder poder explicativo para o 

desempenho cognitivo. Cabe ressaltar a correlação positiva da variável “score sentado” 

(β= .22) e uma correlação negativa da variável “score total de AF” (β= -.20), ou seja, 

quanto mais horas um idoso passa sentado a sua influência resulta num pior desempenho 

cognitivo (pontuações superiores), e quanto maior for o seu “score total de AF” terá 

tendência a melhorar o seu desempenho cognitivo (pontuações inferiores). 

A influência da atividade física vêm ao encontro com outros estudos, como os 26 

analisados numa recente revisão de literatura (Carvalho, Rea, Parimon & Cusack, 2014) 

que também evidenciam uma associação positiva, mostrando que a atividade física pode 

ajudar a melhorar e aumentar a função cognitiva e, consequentemente, retardar seu 

declínio, uma consequência natural que ocorre com o envelhecimento. 

No entanto, em relação aos estudos que evidenciam o papel preventivo do exercício físico 

no declínio cognitivo, a variável “score sentado”, mostrou ser uma variável com 

significativa influência negativa sobre o desempenho cognitivo, variável pouco explorada 

em estudos anteriores. O seu valor preditivo no modelo proposto, (β= .22) mostrou ter 

praticamente o mesmo valor absoluto que o “score total de AF”, (β= -.20). Tal resultado, 

parece indicar que o papel da atividade física sobre o desempenho cognitivo, tem a 
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importância semelhante à quantidade de horas que um indivíduo passa sentado ao longo 

do dia. 

Não há evidência que o declínio cognitivo aconteça nas mesmas proporções e apareça na 

mesma idade em todos os indivíduos (Salhouse, 2009), no entanto, o que parece ser 

evidente é que o declínio cognitivo relacionado com a idade começa antes dos 60 anos de 

idade em adultos saudáveis, com uma magnitude de declínio acelerada em idades mais 

avançadas (Salthouse, 2009).  

No presente estudo, um efeito negativo foi verificado para a escolaridade (β= -.26), o que 

significa dizer que o aumento dos anos de escolaridade de um indivíduo está associado a 

pontuações inferiores no Teste de Stroop (melhor desempenho), efeito também verificado 

em outro estudo (Blanckevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, Brouwer, Geuze & van 

Heuvelen, 2013). Em relação a idade β= .27), o aumento desta variável está associado a 

pontuações mais elevadas no Teste de Stroop (pior desempenho), resultado também 

verificado no estudo anteriormente referido. Entretanto, de acordo com este estudo de 

Blanckevoort e colegas, é obscuro o efeito da idade sobre a relação entre o desempenho 

físico e cognitivo em adultos idosos saudáveis. Embora haja um aumento paralelo na 

variabilidade do desempenho físico e cognitivo com a idade, a taxa de declínio difere 

entre os dois domínios: verifica-se um comprometimento cognitivo acelerado em cerca de 

quatro vezes mais após a idade de 60 anos, mas o decréscimo no equilíbrio e na força 

muscular acelera-se acentuadamente apenas após a idade de 75 anos. Essa dissociação 

temporal, pode confundir as associações entre o desempenho físico e cognitivo em idosos 

saudáveis (Blanckevoort, Schererder, Wieling, Hortobágyi, Brouwer, Geuze & van 

Heuvelen, 2013). 



Sheila Fagundes 

A relação entre a atividade física e a cognição em participantes com mais de 65 

anos. 

 
 

23 
 

CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo é mais um avanço na sustentabilidade do exercício físico como 

promotor de um envelhecimento ativo e saudável para além do domínio muscular e 

cardiovascular, mas também como um importante preditor no desempenho cognitivo. 

Com o intuito de examinar o impacto do exercício físico no desempenho cognitivo, 

muitos estudos tem utilizado o Teste de Stroop, como um teste cognitivo na avaliação da 

função executiva, e este estudo também demonstrou ser uma importante ferramenta de 

auxílio no desempenho cognitivo, nomeadamente da função executiva. 

Na literatura ainda não se encontra unanimidade sobre a intensidade, duração e tipos de 

exercícios mais recomendados para melhorias no domínio cognitivo, dessa forma, futuros 

estudos onde se desenvolvam especificidades, podem ser pertinentes para uma prescrição 

mais detalhada do exercício físico como fator preventivo no declínio cognitivo que surge 

com o envelhecimento.  

Entretanto, com este estudo pode-se concluir que independentemente da atividade física 

eleita, seja em ginásios ou ao ar livre, o exercício demonstrou ter um efeito significativo 

sobre o desempenho cognitivo, onde a recomendação de pelo menos 30min durante 5 

dias por semana pode ser um fator preventivo também no declínio cognitivo. 
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ANEXO I - Questionário YPAS 2ª parte 

YPAS – The Yale Physical Activity Survey For Older Adults: Parte 2 

hora: ____ h _____ m 
 

CODIGO ________________ 

 

Em relação às atividade que realizou no mês passado, vou perguntar-lhe quantas vezes e durante 

quanto tempo costuma realizar atividades vigorosas, caminhar a um ritmo ligeiro, estar sentado, estar 

de pé e outras situações. 

 

1. Durante o mês passado, quantas vezes participou em actividades vigorosas, com duração superior 
a 10 minutos, que tenham causado: grande aumento da frequência respiratória e da frequência 
cardíaca, fadiga nas pernas ou transpiração?  

Pontuação: 

0 = Nenhuma vez (vá para a questão nº3) 
1 = 1-3x por mês 
2 = 1-2x por semana 
3 = 3-4x por semana 
4 = 5+ vezes por semana 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação de Frequência: _____ 

 

2. De cada vez que realizou este tipo de actividades, durante quanto tempo o fez? 

Pontuação: 

0 = Não é aplicável 
1 = 10-30 minutos 
2 = 31-60 minutos 
3 = 60+ minutos 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação de Duração: _____ 
(Ponderação: 5) 

 

Pontuação de actividade vigorosa 

Pontuação de Frequência ___ x Pontuação de Duração ___ x Ponderação ___ = _____ 
(Respostas 7 e 8 são tratadas como missing data) 

 
3.  Pense nas caminhadas que fez durante o mês passado. Quantas vezes caminhou durante pelo 

menos 10 minutos sem parar, realizando um esforço que não foi suficiente árduo para causar: 
grande aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca, fadiga nas pernas (dores 
musculares) ou transpiração? 
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Pontuação: 

0 = Nenhuma vez (vá para a questão nº5) 
1 = 1-3x por mês 
2 = 1-2x por semana 
3 = 3-4x por semana 
4 = 5+ vezes por semana 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação de Frequência: _____ 

 

4. Qual a duração aproximada destas caminhadas? 

Pontuação: 

0 = Não é aplicável 
1 = 10-30 minutos 
2 = 31-60 minutos 
3 = 60+ minutos 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação de Duração: _____ 

(Ponderação: 4) 

Pontuação de Caminhada 

Pontuação de Frequência ___ x Pontuação de Duração ___ x Ponderação ___ = _____ 
(Respostas 7 e 8 são tratadas como missing data) 

5.  Considerando um dia típico do mês passado, quantas horas passa de pé em deslocamento a 

realizar tarefas quotidianas (e.g. ir às compras, limpar a casa)? Por favor tenha emconsideração 

apenas o tempo em que está realmente a movimentar-se. 

Pontuação: 

0 = Nenhuma 
1 = Menos de 1 hora por dia 
2 = [1;3[ horas por dia 
3 = [3-5[ horas por dia 
4 = [5-7[ horas por dia 
5 = 7 ou + horas por dia 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação de Movimento: _____ 

(Ponderação: 3) 
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Pontuação de Movimento 

Pontuação de Movimento ___ x Ponderação ___ = _____ 
(Respostas 7 e 8 são tratadas como missing data) 

6.  Considerando um dia típico do mês passado, quantas horas é que passa de pé, parado e em 

movimento? 

Pontuação: 

0 = Nenhuma 
1 = Menos de 1 hora por dia 
2 = [1;3[ horas por dia 
3 = [3-5[ horas por dia 
4 = [5-7[ horas por dia 
5 = 7 ou + horas por dia 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação da posição de Pé: _____ 
(Ponderação: 2) 

 

Pontuação da posição de Pé 

Pontuação da posição de pé ___ x Ponderação ___ = _____ 
(Respostas 7 e 8 são tratadas como missing data) 

7.  Considerando um dia típico do mês passado, aproximadamente quantas horas passa sentado? 

(entregue ao sujeito o cartão nº5) 

Pontuação: 

0 = Nenhuma 
1 = Menos de 3 horas por dia 
2 = [3;6[ horas por dia 
3 = [6;8[ horas por dia 
4 = 8 ou + horas por dia 
7 = Recusa responder 
8 = Não sabe 

Pontuação da posição Sentado: _____ 

(Ponderação: 1) 

Pontuação da posição Sentado 

Pontuação da posição Sentado ___ x Ponderação ___ = _____ 
(Respostas 7 e 8 são tratadas como missing data) 

8.  Considerando um dia típico do mês passado, quantos lances de escadas é que sobe por dia? (1 

lance = 10 degraus)  ____ 
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9.  Compare, por favor, a quantidade de actividade física que acabou de referir para o mês passado 

com aquela que costuma praticar durante as outras estações do ano. Por exemplo, no verão 

realiza mais ou menos actividade física do que aquela que mencionou?´ 

 

 

pontuação sazonal 
Pontuação Sasonal = (Primavera ___ + Verão ___ + Outono ___ + Inverno ___) / 4 

Pontuação Sasonal =_____ 
 

Horas: ___h____m 

 

  

 Muito mais Mais O mesmo Menos Muito menos Não sabe 

Primavera 1.30 1.15 1 0.85 0.70 0 

Verão 1.30 1.15 1 0.85 0.70 0 

Outono 1.30 1.15 1 0.85 0.70 0 

Inverno 1.30 1.15 1 0.85 0.70 0 
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ANEXO II -Termo de Consentimento livre e esclarecido  

CONSELHO DE ÉTICA DA FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 
 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

COM SERES HUMANOS 

  

Título do projeto ou estudo: “A relação entre a Atividade Física e a Cognição em participantes com 
mais de 65 anos.” 

Pessoa responsável pelo projeto: Prof. Dr. Duarte Araújo 

Instituição de acolhimento: Faculdade de Motricidade Humana 

 

Este documento, designado Consentimento, Informado, Livre e Esclarecido, contém informação 
importante em relação ao estudo para o qual foi abordado/a, bem como o que esperar se decidir 
participar no mesmo. Leia atentamente toda a informação aqui contida. Deve sentir-se inteiramente 
livre para colocar qualquer questão, assim como para discutir com terceiros (amigos, familiares) a 
decisão da sua participação neste estudo.  

 

Informação geral 

Está a ser convidado(a) a participar de um estudo que tem por objetivo aprofundar o 
conhecimento sobre a relação atividade física e seus possíveis efeitos na capacidade cognitiva. 

Qual a duração esperada da minha participação? 

Espera-se não exceder 30min. 

Quais os procedimentos do estudo em que vou participar? 

1º) leitura e assinatura do Consentimento Livre e Informado. 

2º)aplicação do Questionário YPAS sobre atividade física. 

3º)aplicação do Stroop Test versão digital sobre a capacidade cognitiva. 

A minha participação é voluntária? 

A sua participação é voluntária e pode recusar-se a participar. Caso decida participar neste estudo 
é importante ter conhecimento que pode desistir a qualquer momento, sem qualquer tipo de 
consequência para si. No caso de decidir abandonar o estudo, a sua relação com a Faculdade de 
Motricidade Humana (FMH) não será afetada. Se for o caso, o seu estatuto enquanto estudante ou 
funcionário da FMH será mantido e não sofrerá nenhuma consequência da sua não-participação 
ou desistência.  

Quais os possíveis benefícios da minha participação? 

Auxiliar no estudo sobre a compreensão do papel que a atividade física pode ter na função 
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cognitiva, na busca de ajudar a aumentar o conhecimento sobre um envelhecimento saudável. 

Quais os possíveis riscos da minha participação? 

Nenhum risco. 

Como é assegurada a confidencialidade dos dados?  

Os dados obtidos com o preenchimento do questionário YPAS e com o Stroop Test serão 
confidenciais e utilizados apenas para os fins do presente estudo. 

O que acontecerá aos dados quando a investigação terminar? 

Serão mantidos confidenciais e apenas utilizados pelo autor para o presente estudo. 

Como irão os resultados do estudo ser divulgados e com que finalidades? 

Os resultados serão reunidos em uma base de dados para um tratamento estatístico, para 
posterior divulgação dos dados onde será mantido o anonimato dos participantes, com a 
finalidade de analisar o efeito da quantidade de atividade física(obtido pelo questionário YPAS) 
com o desempenho no teste cognitivo(Stroop Test). 

Em caso de dúvidas quem devo contactar? 

Para qualquer questão relacionada com a sua participação neste estudo, por favor, contactar: 
Sheila Fagundes (925294199) 
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Assinatura do Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

Li (ou alguém leu para mim) o presente documento e estou consciente do que esperar quanto à minha 
participação no estudo “A relação entre a atividade física e a cognição em participantes acima de 65 
anos”. Tive a oportunidade de colocar todas as questões e as respostas esclareceram todas as minhas 
dúvidas. Assim, aceito voluntariamente participar neste estudo. Foi-me dada uma cópia deste documento. 

 

 

  

Nome do participante                Assinatura do participante 

   

 

 

 

  Data  

    

   

Nome do representante legal do participante  
(se aplicável) 

  

   

 

 

 

Grau de relação com o participante           

 

 

Investigador/Equipa de Investigação 

 

Os aspetos mais importantes deste estudo foram explicados ao participante ou ao seu representante, 
antes de solicitar a sua assinatura. Uma cópia deste documento ser-lhe-á fornecida.  

 

 

  

Nome da pessoa que obtém o consentimento   Assinatura da pessoa que obtém o consentimento 

   

 

 

 

  Data  

 


