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RESUMO

O envelhecimento é algo natural, contínuo e inerente ao ser humano, e nas últimas décadas o crescimento desta faixa etária, principalmente se 
tratando do Brasil, vem se mostrando com uma forte presença, valendo ressaltar a pirâmide da população idosa nos últimos tempos, aonde a 
base (nascimentos) vem se estreitando, enquanto o topo (idosos) se caracteriza por estar cada vez mais larga. E o impacto do envelhecimento 
contínuo de uma população traz consigo uma série de implicações nas esferas social, política e econômica. O envelhecimento é um processo 
gradual que envolve vários fatores e vivenciado dentro de contextos sociais, políticos e individuais diversos; desta forma chegarão à terceira idade 
com maior ou menor qualidade de vida a depender de suas experiências. A qualidade de vida está diretamente relacionada com o grau de 
realização com a vida familiar, amorosa, social e ambiental, contudo o desenvolvimento de sintomas de ansiedade e depressão e a diminuição do 
desempenho cognitivo podem alterar a qualidade de vida do idoso. A prática regular de exercícios físicos é uma estratégia preventiva primária, 
atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física, cognitiva e emocional em qualquer idade, tem efeitos benéficos para prevenir e 
retardar as perdas funcionais do envelhecimento. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre o tempo de exercício físico e 
níveis de cognição e de ansiedade e depressão em idosas ativas. Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa transversal, aprovada em 
Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 46555015.9.000.5379. Foi realizada de outubro a dezembro de 2017 com 33 idosas com 60 anos ou mais, 
que frequentam a Paróquia Santo Antônio em Ourinhos/SP e participam do Programa Vida Ativa. Realizam exercícios físicos aeróbicos e de 
resistência com o peso do próprio corpo, com a periodicidade de três vezes por semana e duração de uma hora. Para o estudo foram aplicados os 
testes de Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD). Foi considerado como critério de inclusão 
ter idade a partir de 60 anos e, exclusão ter histórico de cirurgias e doenças degenerativas em membros inferiores, bem como depressão ou 
demências diagnosticadas.  De acordo com o índice de correlação de Spearman os resultados deste estudo são de que não há correlação 
significativa (p=0,86) entre o tempo de prática de exercício físico e níveis de cognição. Já quanto aos níveis de ansiedade e depressão, há 
correlação negativa moderada (-0,42) significativa (p=0,015). Conclui-se que, nas idosas deste estudo, quanto maior tempo de prática de exercício 
físico menores são os níveis de ansiedade e depressão e que não há a mesma relação quanto aos níveis de cognição.
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