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Introdução: O envelhecimento é um processo natural e progressivo, caracterizado por
alterações fisiológicas, anatômicas, bioquímicas e psicossociais, causando decréscimo
na qualidade de vida do idoso e interferindo na prática das atividades da vida diária,
muitas vezes levando à um quadro de dependência e falta de autonomia. Diante disso,
a incidência de sintomas depressivos tem aumentado nesse segmento populacional,
devido as alterações inerentes ao envelhecimento, ao uso de medicamentos
controlados, ao surgimento de doenças, e principalmente a alguns tipos de violência,
como por exemplo o isolamento, negligência, discriminação e abandono. Entretanto, a
prática de exercícios físicos pode ter efeito preventivo e terapêutico. Objetivo:
Comparar a prevalência de sintomas da depressão entre idosas fisicamente ativas e
idosas sedentárias. Metodologia: 16 (69,4±7,6 anos) participantes do projeto
AtivaIdade e 11 (76,1±8,9 anos) inativas. Critérios de inclusão: sexo feminino e
frequência mínima de 6 meses (ativas). Aplicou-se dois testes: Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ-Versão Curta), que permite estimar o tempo
semanal gasto em atividades físicas e de inatividade, e a Escala de Depressão
Geriátrica (EDG), composta por 15 itens variando de zero (ausência de sintomas) a 15
(presença máxima de sintomas), classificando-as como normal (0-5), depressão leve
(6-10) e severa (11-15). Para análise dos dados aplicou-se os testes Odds Ratio e o
teste t de Student não pareado (SigmaPlot 11.0, p<0,05). Resultados: De acordo com a
taxa de prevalência de sintomas de depressão 88% das idosas ativas foram
classificadas como normal, 12% com sintomas de depressão leve e nenhuma com
severa. Em contrapartida, apenas 36% das idosas inativas apresentaram taxa normal,
enquanto que 63% apresentaram sintomas de depressão, sendo 28% depressão leve e
36% depressão severa. A análise dos dados ainda revelou que idosas inativas tem 12
vezes de chance a mais que as idosas ativas de apresentarem sintomas de depressão.
Além disso, ao comparar os escores de depressão entre idosas ativas e inativas, foi
observado resultados significativos (p<0,05), com valores medianos do grupo inativas
(aproximadamente 8) superiores aos do grupo ativas (aproximadamente 2). Conclusão:
É possível concluir que a adoção de uma vida ativa reduz os sintomas de depressão,
propiciando mais qualidade de vida e contribuindo com a redução da sensação de
isolamento e abandono, minimizando alguns reflexos de violência na população idosa.
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