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RESUMO

Hoje o Brasil tem mais de 26 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, entre 2005 a 2015 a proporção de idosos de 60 anos ou 
mais passou de 9,8% para 14,3%. Em 2008 cerca de 9,2% dos idosos do Brasil declararam sofrer de depressão. Muitas vezes marcada por perdas 
constantes, como a perda do companheiro, da capacidade de trabalho, por sentimentos de frustrações, são fatores que comprometem a 
qualidade de vida e que pode levar o idoso a desenvolver a depressão. Afetando também a qualidade de vida dos idosos, os transtornos de 
ansiedade, restringem suas vidas sociais. Além disso as quedas no segmento idoso têm o agravante de gerarem problemas de maiores proporções 
e consequências de maior gravidade o que diminui gradualmente sua independência. Contudo, ser idoso não quer dizer ser doente, o 
envelhecimento ativo, que preconiza a prática de exercícios físicos, vem se destacando como grande aliado na prevenção de muitos problemas 
relacionados ao idoso. Desta forma o presente estudo tem como objetivo verificar níveis de ansiedade, depressão e quedas em idosas 
sedentárias, ativas e idosas não ativas, que praticam exercício há menos de 3 meses. Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa 
transversal, realizada de novembro de 2017 a abril 2018 e aprovada em Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. 
Participaram deste estudo 61 idosas, com 60 anos ou mais, que frequentam a Paróquia Santo Antônio em Ourinhos/SP e participam do Programa 
Vida Ativa. Algumas realizam exercícios físicos aeróbicos, de flexibilidade e de resistência com o peso do próprio corpo, com a periodicidade de 
três vezes por semana e duração de uma hora. Foram adotados como critério de exclusão apresentar estágios avançados de distúrbios cognitivos, 
verificado pelo Mine Exame do Estado Mental, que impedissem o entendimento das perguntas, bem como apresentar distúrbios do equilíbrio ou 
da marcha. Assim, ao aplicar os critérios, somente 56 avaliações foram consideradas para os resultados deste estudo. Foram divididos três grupos: 
G1 constituiu-se de 35 idosas ativas, G2, de 10 idosas que praticam exercício há menos de 3 meses e o G3, de 11 idosas sedentárias. As idosas do 
G1 e G2 responderam um questionário estruturado com questões sobre dados sociodemográfico, hábitos de vida, doenças, medicamentos e 
histórico de quedas (quantidade no último ano, local). Além disso foram avaliadas com a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). 
Resultados: 14 (40%) idosas do G1 sofreram pelo menos uma queda no último ano, destas, 6 (42,8%) foram na rua e 8 (57,1%), em casa. No G2 8 
(80%) idosas sofreram queda no último ano, 2 (25%) na rua e 6 (75%) em casa e no G3 9 (81%) idosas sedentárias sofreram, pelo menos, uma 
queda no último ano, 6 (42,8%) na rua e 8 (57,1%) em casa. Em relação à HAD-A (ansiedade) 30 (85,7%) idosas do G1 não apresentam caso de 
ansiedade e 31(88,5%) não apresentaram caso de depressão, de acordo com o HAD-D. No G2, em relação ao HAD-A 9 (90%) não apresenta caso 
de ansiedade e 7 (70%), não apresentaram caso de depressão. E no G3, em relação ao HAD-A, 5 (45,4%) não apresenta caso de ansiedade e 7 
(63,6%) não apresentaram caso de depressão. Conclui-se que, nas idosas deste estudo, a presença de queda foi maior em casa, que as idosas 
ativas sofreram menos quedas no último ano e que as idosas sedentárias apresentaram maiores níveis de ansiedade e depressão.
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