
Introdução Resultados

A ansiedade em mulheres idosas está associada com

a gordura corporal e lentificação motora observada no

aumento do TRM. Apresentando o aumento da massa

muscular como um instrumento protetor para esse

distúrbio na saúde mental.

Conclusão

Estudo transversal, de caráter analítico

observacional, sendo realizado sob aprovação do

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário

Unievangélica, parecer nº 3.552.555/2019. A amostra

foi composta por 59 mulheres com idade acima de 60

anos. Não compuseram este estudo voluntárias com

doenças neurológicas e/ou sequelas; doença

vestibular; deficiência visual não corrigida; alterações

ortopédicas nos últimos seis meses; uso de bebida

alcoólica nas últimas 24h que antecedem as

avaliações, relato de osteoartrose na coluna vertebral

e/ou endoprótese em membros inferiores e artrite

reumatoide; déficit cognitivo com escore menor que 18

no Mini Exame Estado Mental. Para avaliação da

ansiedade foi aplicado o instrumento Inventário de

Ansiedade de A mente Vencendo o Humor, um

questionário com 24 questões, cuja marcação é de 0 a

3, cada questão se refere a um sintoma de ansiedade

que o sujeito vivenciou na última semana³. Para a

avaliação do tempo de reação motora (TRM), foi

utilizado o Software TRT_S2012. O efeito geral da

análise foi testado com o teste Z. O odds ratio (OR) e

as diferenças médias com intervalo de confiança (IC)

de 95% foram calculados para desfechos

dicotomizados e desfechos contínuos,

respectivamente.

Método
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Da amostra total de 59 participantes, 36 mulheres

apresentaram ansiedade e 23 foram eutímicas. A análise de

associação encontrou que a porcentagem muscular é o

único fator de proteção para a ansiedade neste estudo (OR

= 0,58; p = 0,032). E são fatores de risco a porcentagem de

gordura (OR = 1,54; p = 0,011), TRM simples (OR = 1,68; p

= 0,017) e a fadiga inicial (OR = 0,42; p = 0,020).
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Analisar os fatores de risco para ansiedade em idosas,

considerando idade, composição corporal e tempo de

reação motora.

Tabela 1. Associação entre estado de ansiedade em 
idosas e idade, composição corporal e tempo de reação 
motora.

Objetivo 

Os distúrbios relacionados a saúde mental são as

principais causas do aumento da incapacidade e

redução da qualidade de vida em pessoas idosas em

todo o mundo.¹ Entre esses distúrbios, destaca-se a

ansiedade e depressão que promovem uma condição

ilusória ou antecipatória nas habilidades funcionais,

representada por lentidão velocidade motora e

psicomotora, no tempo de resposta.²

*Note: DP, desvio padrão; n, amostra; kg, quilograma; m, metros; IMC, Índice de Massa

Corporal; kg/m2, quilograma/metros²; m/s, metros/segundos; TRT, Tempo de reação

motora. a Teste T-Student; b Qui-quadrado..


