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Introdução: No Brasil o crescimento dos idosos é rápido, estes já somam 8,6% da 

população total do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A longevidade, porém, não significa necessariamente velhice sadia e nem 

avanço simultâneo e eficiente da qualidade de vida e da autonomia para boa parcela dos 

idosos. A atividade física é uma intervenção fundamental para prevenir agravos, 

comorbidades e retardar a perda de funcionalidade dessa população. Objetivos: 

Verificar a Correlação entre o nível de atividade física e desempenho cognitivo. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizados com 60 indivíduos idosos, que 

deu inicio após a aprovação no comitê de ética e pesquisa, nº1.008.073 do Hospital  

Universitário  João de  Barros Barreto (HU-JBB) e que  estavam em acompanhamento 

ambulatorial no setor de Fisioterapia em uma Unidade Básica de Saúde. Avaliou-se o 

Nível de atividade física, classificando-os através do questionário internacional de 

atividade física  (IPAQ), versão curta e Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Os 

dados não- paramétrica, apresentou-se em média e desvio Padrão. Fez-se correlação de 

Spearman para verificar nível de atividade física e desempenho cognitivo. Admitiu-se 

nível de significância p < 0,05 Resultados e Discussão: O nível de atividade física, 

segundo IPAQ, classifico-os em sedentário 6,67%, irregularmente ativo 30%, ativo 27 e 

muito ativos 37%. Estes últimos representando a maioria dos avaliados. A média total 

do MEEM foi de 25 (±3,56) pontos. A pontuação máxima obtida foi 30 pontos e a 

mínima de 17 pontos. Em relação às possíveis correlações sugeridas neste estudo, como 

a influência do nível de atividade física no desempenho cognitivo dos idosos estudados, 

houve correlação estatisticamente significativa (p = 0,002) positiva, porém fraca (r = 

0,39). Conclusão: Observa-se que a maioria eram muito ativos, o MEEM dentro da 

normalidade e houve uma correlação positiva entre nível de atividade física e MEEM, 

ou seja, para esta população o nível de atividade física teve relação com o MEEN, no 

entanto, ainda é uma evidência de grau fraco a ser considerado de modo geral.  
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