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RESUMO 
A depressão é um fator que afeta idosos, produzindo alterações de humor, pode estar associada à 
tristeza profunda. Juntamente com a depressão, os idosos tendem a apresentar ansiedade e como 
consequência haverá declínio cognitivo. O exercício físico irá melhorar os sintomas destas 
patologias. Objetivo do presente estudo foi avaliar níveis de ansiedade e depressão de idosos 
participantes de exercício físico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP. Foi realizado o teste de Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HAD) nos anos de 2013 e 2014. Foi possível verificar diminuição da ansiedade e 
depressão, porém apenas a subescala de ansiedade apresentou resultado significativo. O estudo 
mostrou que o exercício físico é benéfico. Assim, o idoso que faz exercícios físicos terá menores 
chances de desenvolver ansiedade e depressão. Pode-se concluir que a pratica de exercícios físicos 
melhorará os sintomas de ansiedade e depressão. 
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ACTING OF PHYSICAL EXERCISE REGULARLY ON ANXIETY AND DEPRESSION IN ELDERLY 
 
 
ABSTRACT 
Depression is a factor that affects the elderly producing mood swings, can be associated with 
profound sadness. Along with depression the elderly tend to have anxiety and as a consequence 
there will be cognitive decline. Exercise will improve the symptoms of these diseases. 
Purpose of this study it was to assess levels of anxiety and depression of elderly participants of 
exercise. This study was  approved by the local research ethics committee. Faculdade de Ciências e 
Tecnologia – UNESP. It was held the Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) in the years 2013 
and 2014. Was observed decrease in anxiety and depression, but only the subscale of anxiety 
showed significant result. The study showed that physical exercise is beneficial. So, the elderly 
doing physical exercises will have lower chances of developing anxiety and depression. It can be 
concluded that the practice of physical activity will improve the symptoms of anxiety and 
depression. 
Keywords: Elderly, Anxiety, Depression, Exercise. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento expressivo da população idosa e do índice de morbidades, ocorrem altos 

custos na saúde pública, o que torna um desafio importante no setor de saúde do idoso.  

A depressão está entre um dos diversos fatores que afetam a população e merece uma 

atenção especial, pois ocorre com maior frequência na população idosa e podem levar a 

consequências negativas na qualidade de vida do idoso 1. E vem sendo caracterizada por ser uma 

doença crônica e recorrente, que produz alterações de humor, sentimentos de dor, desesperança, 

baixa autoestima, alteração do sono e apetite, que pode estar associada a uma tristeza profunda. 

A depressão pode também levar ao isolamento social e inatividade física, aumentando-se assim as 

chances de agravar o grau de depressão 2. 

O diagnostico de depressão pode ser realizado por médicos clínicos gerais, o que muitas 

vezes, são falhos. Logo, de acordo com as estatísticas apenas 30% dos pacientes diagnosticados 

com depressão são direcionados ao tratamento especifico, tornando se assim um fator implicante 

para saúde dos mesmos.. Quando a patologia não é diagnosticada e ou tratada, nota-se um 

declínio maior deste paciente 3. 

Frequentemente junto com a depressão, idosos tendem a apresentar altos níveis de 

ansiedade, que podem se manifestar com agitações, movimentos precipitados, hiperatividade e 

impulsividade 4-5. A ansiedade surge diante de eventos ocorridos na vida, ao verem que algo 

perigoso e ameaçador podem acontecer. Quando o individuo apresenta níveis altos de ansiedade 

tendem a duvidar de suas habilidades intelectuais e antecipam sua inabilidade, e como 

consequência essas percepções levam a respostas negativas à memória, compreensão e 

raciocínio, assim podem levar ao declínio do cognitivo 4. 

Atualmente a pratica de exercícios físicos se faz necessário, pois, com o alto nível de 

estresse do qual há no cotidiano, esse pode trazer como consequência o aumento nas de chances 

do individuo adquirir ansiedade e depressão, assim, a prática de exercício físico é considerada uma 

forma de prevenção dessas patologias 5. 

Sendo assim, vale ressaltar que com base em dados epidemiológicos indivíduos que 

praticam exercícios físicos de forma moderada apresentam menor risco de distúrbios mentais 

quando comparadas com as sedentárias, além de apresentarem um cognitivo melhor e mais 

rápido 6. 

Logo, a prática de exercício físico regular deveria ser comum nas políticas publicas de 

saúde, a fins de proporcionar a prevenção e ou redução de fatores negativos para a saúde. 

Concomitantemente a prática de exercício físico além de melhorar a qualidade de vida irá 
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representar redução de gastos para o governo, levando a diminuição da procura por atendimentos 

em postos de saúde e hospitais públicos 7 

Objetivo do presente estudo foi de avaliar os níveis de ansiedade e depressão de idosas 

participantes de exercício físico regular. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizado estudo longitudinal com idosas com idade entre 60 e 90 anos participantes 

dos grupos de atividades físicas realizado pelo setor de Gerontologia e Geriatria da FCT- UNESP.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo n° 

32860814.5.0000.5402 da Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP, Campus de Presidente 

Prudente- SP. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O estudo foi composto por 25 idosos, praticantes de exercício físico regular, do qual era 

realizado três vezes por semana com duração de uma hora que era dividida em: alongamento, 

aquecimento, fortalecimento e dinâmica, com objetivo de interação entre os participantes e de 

trabalhar a cognição. Os exercícios foram realizados entre os anos de 2013 e 2014, havendo 

apenas pausa para férias. 

Como critério de inclusão os indivíduos teriam que estar participando do protocolo de 

exercícios físicos regular. Para os critérios de exclusão utilizados foi se o individuo no ano de 2014 

realizou a avaliação de ansiedade e depressão no ano anterior. 

Para a coleta de dados foi realizado o teste de Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) 

no ano de 2013 e 2014. 

O teste Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) é um instrumento que consiste em 14 

questões, sendo sete relacionados aos sintomas de depressão e sete relacionados aos de 

ansiedade, devendo ser respondido com base nos sintomas da semana anterior.  As pontuações 

de cada questão podem variar de 0 a 3, visando focar na intensidade e/ou frequência destes 

sintomas. Cada subescala possui pontuação máxima de 21 pontos. Sendo que, de 0 a 7 apontam 

improvável de ansiedade ou depressão, entre 8 a 10 apontavam possível ansiedade ou depressão, 

e igual ou maior que 11, provável ansiedade ou depressão. Logo, o individuo poderia apresentar 

ansiedade e/ou depressão, como também poderia não apresentar nenhum destes sintomas 8. 
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ANALISE ESTATISTICA 

Para análise estatística de variáveis com distribuição normal foi utilizado o teste t de 

Student. O nível de significância considerado foi de 5% (p <0,05). Os dados foram expressos em 

média e desvio padrão. 

 

RESULTADOS 

De acordo com a classificação do HAD, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Houve resultados estatisticamente significantes na subescala de ansiedade, sendo que 

para improvável ansiedade ocorreu um aumento de 16% no número de indivíduos em 2014 

quando comparado com o ano de 2013. 

 Ao comparar o possível risco de ansiedade houve diminuição, sendo que em 2013 o 

número foi de 48% e em 2014 foi para 32%. E o índice de provável ansiedade manteve-se nos dois 

anos com 8% (Gráfico 1). 

Para depressão houve aumento do numero de improvável chance de depressão, sendo de 

64% para 92%, possível depressão ocorreu redução, sendo de 24% para 8% e provável depressão 

de 12% esse numero caiu para 0%, porém sem significância estatística. (Gráfico 2).  

Porém, observou-se que na Tabela 1 apenas o HAD-A houve resultado significantemente 

estatístico.  

 

Gráfico 1. Valores em porcentagem de ansiedade nos anos de 2013 e 2014.
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Gráfico 2. Valores em porcentagem de depressão nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

Tabela 1. Comparação dos anos de 2013 e 2014 de HAD-A e HAD-D. 

 2013 2014 p 

HAD-A 7,84 ± 2,74 6,12 ± 3,27 0,04* 

HAD-D 5,72 ± 4,00 3,88 ± 2,60 0,06 

P= valor de significância. 

 

DISCUSSÃO 

O estudo foi composto por 25 idosos, praticantes do protocolo de atividades físicas regular. 

Os dados do presente estudo mostraram que a atividade física regular é benéfica para 

níveis de ansiedade e depressão, ainda que para depressão não houve resultado estatisticamente 

significante. Assim pode-se observar uma relação inversamente proporcional entre o exercício 

físico e a ansiedade e depressão, ou seja, o idoso que faz exercícios físicos terá menores chances 

de desenvolver essas patologias. E isso pode ser explicado através dos hormônios liberados na 

hora do exercício e também pelo convívio social com outras pessoas da mesma idade. 

Segundo Minghelli (2013), a redução dos sintomas de depressão e de ansiedade por meio 

do exercício físico pode ser justificada devido ao aumento de hormônios como catecolaminas, 

ACTH, vasopressina, β-endorfina, dopamina, serotonina e pela ativação de receptores específicos 

e redução da viscosidade sanguínea, propiciando assim um efeito analgésico e tranquilizante, 
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tendo-se assim, um efeito relaxante após o exercício 9. Além de que o exercício físico pode ser 

benéfico para descarregar e ou liberar sobrecargas decorrentes de rotinas agitadas 10. 

No estudo realizado por Botega (1995) cita-se que o teste HAD inclui raciocínio útil por 

conseguir distinguir ansiedade de depressão, e que o instrumento HAD pode revelar casos que 

passam despercebidos pela equipe assistencial quando se trata de transtornos de humor 15, assim 

como  Minguelli, que fez uso da escala de HAD, mostrou que os indivíduos sedentários quando 

comparado com praticantes de exercícios físicos, apresentam 38 vezes mais probabilidade de 

desenvolver sintomas de ansiedade e/ou depressão 11, sendo condizente com os dados 

apresentados na atual pesquisa. 

Assim, como observado no presente estudo, pode-se afirmar que a pratica de exercícios 

físicos além de ser um aliado de baixo custo no combate à ansiedade e depressão atua também de 

forma preventiva para outras patologias e complicações, tais como; risco de quedas, diminuição 

da mobilidade, flexibilidade e equilíbrio que por sua vez causam situações de estresse e ansiedade 

ao individuo 12. Godoy (2002) sugere que a pratica de exercícios físicos devem ser realizadas de 4 a 

20 semanas com intensidade moderada para se obtenção de efeitos emocionais13. 

Vale ressaltar o grupo de atividades físicas do setor de Gerontologia e Geriatria da FCT- 

UNESP é composto por idosos de ambos o sexo, porem 92% dos participantes foram idosas, isso 

pode ser justificado pelo fato de que além das mulheres estarem mais expostas a essas doenças, 

por questões culturais são mais expressivas e procuram com mais frequência os serviços de saúde 

se comparadas aos homens 15. Como limitação do estudo, tivemos o número pequeno de 

indivíduos que participaram dos testes no período da avaliação, sendo que durante este tempo 

entraram novos indivíduos no programa, porém não tinham o teste do ano anterior. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que a pratica regular de exercícios físicos pode melhorar os sintomas de 

ansiedade e depressão.  
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