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O distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19 gerou muitos problemas para todos,

especialmente para os idosos, população mais frágil e vulnerável com risco de complicações e morte,

principalmente associado a comorbidades pré-existentes. Para manutenção da saúde e continuidade das

atividades físicas, foi imperativo a adaptação do próprio ambiente domiciliar, com monitoramento

remoto, viabilizando a realização dos exercícios com adequações necessárias. A garantia do acesso dos

idosos a programas de promoção à saúde, de forma segura, resulta inúmeros benefícios em diversos

aspectos como físicos, motores e emocionais, reduzindo quadros de ansiedade. É importante ressaltar a

importância de incluir os idosos em programas educacionais como meio de promover o apoio e

enfrentamento das dificuldades através de medidas preventivas fortalecendo a qualidade de vida.

O objetivo do trabalho foi descrever as ações de intervenção a idosos, adaptadas ao sistema remoto.

A participação dos idosos revelou um grande potencial da integração universitária junto à comunidade,

interferindo na qualidade de vida e melhora da saúde. Houve ganhos importantes na força, coordenação,

flexibilidade e equilíbrio, demonstrados na execução dos exercícios. A receptividade e interação

observada, mesmo não presencial, demonstrou a relevância de ações similares, na busca de estratégias

para contribuir na saúde e independência da pessoa idosa, amenizando os impactos emocionais e físicos

causados pelo isolamento social.

O trabalho demonstrou o esforço e a conquista de todas as idosas, apesar das dificuldades do sistema

remoto, desenvolveu a inclusão digital, mantendo as atividades do projeto e a melhora das capacidades

físicas e cognitivas, confirmadas pelo desempenho funcional e satisfação pessoal demonstrada.

O método seguido foi um relato de experiência de natureza qualitativa que descreve as intervenções com

idosos participantes da UNATI e Programa Vida Ativa, nas ações do Projeto de Extensão “Cinesiologia e

Biomecânica Aplicada à Saúde”, da Universidade Estadual de Goiás. As atividades foram realizadas por

meio das plataformas Google Meet e Zoom, com o acompanhamento online pelas idosas utilizando

smartphones, em duas sessões por semana durante seis meses, com séries de exercícios, previamente

treinados pelas alunas do projeto.

Inicialmente, eram demonstrados os movimentos e a sua importância, enfatizando a segurança.

Materiais utilizados:   

• Bastões   

• Bolas 

• Tornozeleiras 

• Colchonetes

Finalidade:

• Fortalecimento do tronco

• Fortalecimento dos membros superiores e inferiores

• Trabalhar equilíbrio e coordenação

• Interferir positivamente na prevenção de quedas e qualidade de vida.


