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RESUMO

Alterações cognitivas são muito comuns em idosos e tem como déficit mais comum a redução da rapidez no processamento de informações. O 
processo cognitivo baseia-se em operações neurológicas e manifesta-se em concomitantes psicológicas, envolvendo três fases do ato mental: 
fase do input, fase da elaboração e fase do output. O xadrez desenvolve a atenção, a cognição, a percepção espacial e a sequência de ações 
mentais. Por outro lado, o exercício físico aumenta a oxigenação cerebral e a capacidade funcional do indivíduo, sobretudo no envelhecimento, 
por estimular a força muscular, coordenação motora e o input sensorial. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi comparar as respostas 
cognitivas entre sujeitos idosos que participaram de um programa de atividade física associado as aulas de xadrez com aqueles que participaram 
somente da atividade física. O estudo foi desenvolvido no projeto de extensão III Idade em Movimento da UNESA – Cabo Frio/RJ e contou com 
uma amostra de 19 idosas, divididas em um grupo de exercícios físicos (GEF; n: 12; Idade: 66,2±4,3 anos), submetido a exercícios resistidos com 2 
a 3 séries de 15 a 20 repetições por exercício nas primeiras 4 semanas e 3 séries de 8 a 12 repetições para as demais semanas, em uma frequência 
de 3 vezes na semana e duração de 60 minutos por sessão, durante 16 semanas, e um grupo (GEFX; n: 7; Idade: 68,1±3,46 anos) que realizou os 
exercícios resistidos descritos e participou de aulas de xadrez uma vez por semana e duração de 50 minutos por sessão durante o mesmo período 
de tempo. Todos os sujeitos do estudo apresentaram nível de escolaridade igual ou superior a 4 anos. Aplicou-se o mini exame do estado mental 
(MEEM) antes e após a intervenção. O MEEM é um questionário de até 30 pontos (escores) usado para analisar a cognição e suas alterações 
através do tempo. Os testes de Wilcoxon e Mann-Whitney foram empregados para as comparações intra e intergrupos, respectivamente. 
Observaram-se melhoras significativas (p<0,05) nas dimensões orientação espacial, registros, atenção e cálculo, lembranças, linguagem e o total 
de escores em ambos os grupos. Na comparação intergrupos, os valores dos escores encontrados foram favoráveis significativamente (p><0,05) 
ao GEFX no total de escores (GEFX: 29,14±0,9 pontos vs. GEF: 26,17±2,79 pontos). Assim, pode-se concluir que a participação regular em um 
programa de atividade física associado as aulas de xadrez pode acentuar a melhora da capacidade cognitiva no envelhecimento por estimular a 
atenção, concentração e 

Saúde

Educação Física
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


