
→ A presença de sintomas depressivos promove prejuízos
em distintos mecanismos de controle enquanto a
intensidade dos sintomas prediz exclusivamente o
desempenho em recursos envolvidos na pré-programação
motora.

→ A discriminação de aspectos envolvidos no controle motor
fornece uma contribuição valiosa para o entendimento da
interação entre a depressão e o envelhecimento ao fornecer
medidas indiretas do funcionamento cerebral.

Investigar como sintomas depressivos mediam o 

controle motor de idosos a partir da manipulação da 

requisição cerebral em uma tarefa motora.

Introdução

Métodos

Objetivos

Análise da interação entre a depressão e o 

envelhecimento sobre o controle motor 
Lucas E. A. BICALHO1; Guilherme M. LAGE2

1Estudante da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 
2EEFFTO-UFMG - Departamento de Educação Física / Orientador

Contato:

menezeslage@gmail.com
bicalho.l@hotmail.com

Envelhecimento Depressão

↓ Controle motor

→ Sintomas depressivos prejudicam recursos envolvidos
na manipulação de feedback sensorial quanto recursos
de planejamento motor.

→ A intensidade dos sintomas depressivos está
associada exclusivamente ao inferior desempenho na
tarefa de retirar pinos.

→ Os achados podem ser justificados pelas
consequências da depressão sobre o funcionamento do
lobo frontal. A ausência de associações com a tarefa de
posicionamento pode ser justificado pela demanda da
memória de trabalho requisitada pela tarefa.

↓ diferentes 
aspectos cognitivos

Colocar pinos

Retirar pinos

Posicionamento de pequenos pinos com ranhuras que
devem ser orientados de acordo com o encaixe de buracos
específicos que apresentam orientação aleatória. 

Retirada dos pinos de forma balística.

Associações 
exclusivas entre:

duração da 
retirada/erro 

x 
intensidade da 

depressão

Figura 4. Regressão linear entre duração e quantidade de erros na condição retirada de pinos com o escore da intensidade da depressão de idosos
deprimidos e não deprimidos.

ID > ND

Figura 3. Valores da média (± DP) da quantidade de erros de execução do posicionamento e retirada
de pinos de idosos deprimidos e não deprimidos. *p ≤ .05; **p ≤ .01

Figura 1. Ilustração do instrumento
Grooved Pegboard (Lafayette 
Instruments # 32025) utilizado no 
estudo. 

Setenta e dois idosos foram estratificados em dois grupos, idosos 
deprimidos (ID) e não deprimidos (ND) de acordo com as 
definições do inventário de depressão de Beck (IDP).            

Duração: r=.51, β=0.02, p=0.000 
Erro: r=.58, β=0.022, p=0.000

Conclusão

Resultados e discussão

ID > ND

Figura 2. Valores da média (± DP) da duração do 
posicionamento e retirada de pinos de idosos deprimidos
e não deprimidos. *p ≤ .05; **p ≤ .01
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disfunções cerebrais

Discriminação de processos

x

Posicionamento de pinos
Retirada de pinos

Duração (s)
Número de erros

Aleatorizado

25 pinos

Duas tentativas

→ ND = 32 ♀, 4 ♂; 65.6 ± 3.2 anos; 5.4 ± 2.4 IDP
→ ID = 32 ♀, 4 ♂; 64.8 ± 3.4 anos; 15.6 ± 7.4 IDP
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