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CAPACIDADE FUNCIONAL E AGILIDADE EM IDOSOS 

O envelhecimento humano é marcado por alterações fisiológicas que ocorrem com maior ou menor intensidade nos
sistemas corporais de maneira diferenciada e singular para cada indivíduo (LOURENÇO, 2011) Durante o processo
de envelhecimento, o organismo sofre diversas alterações morfológicas e fisiológicas que resultam na diminuição da
força e agilidade (SILVA,2016). A proposta de um envelhecimento ativo praticando exercícios físicos foi
intensificada nos últimos anos, com a criação de uma série de programas de atividade física que tem por objetivo
propiciar conscientização da relação direta entre vida ativa e envelhecimento saudável, com maior participação e
melhor inserção do idoso na sociedade (HOEFELMANN et al, 2011). O envolvimento de idosos com programas
regulares de exercício físico que estimulem o sistema neuromuscular pode atenuar os declínios funcionais associados
ao envelhecimento e contribuir para uma vida mais saudável e independente (RESENDE-NETO et al., 2016).
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No primeiro teste, caminhada de 6 minutos, a idade mostrou-se mais significativa do que o tempo de prática.
Contrastando com o segundo teste (marcha estacionária), os três melhores resultados foram de indivíduos com 10
anos de aderência em programas de exercícios físicos em comparação com os resultados apresentados dos sujeitos
com menor tempo de pratica

Gráfico 1. Teste de caminhada 6 minutos Gráfico 2. Teste marcha estacionária

Avaliar a capacidade funcional de idosos, com ênfase na agilidade

Trata-se de uma pesquisa descritiva cuja amostra constituiu-se de onze idosos, do sexo feminino, com idade média 
de 65,5 anos, participantes de um projeto de extensão, com tempo de experiência variando entre 2 e 10 anos. Para a 
coleta de dados, utilizou-se o Teste de caminhada de 6 minutos (RIKLI e JONES,1998), e o teste de marcha 
estacionária de 2 minutos (RIKLI e JONES,1999).

os resultados encontrados indicaram que o grupo investigado, fisicamente ativo, demostrou eficiência maior e
obteve uma pontuação acima da média para a faixa etária. Comparando-se com estudos de pessoas sedentárias,
evidencia-se que o estilo de vida ativo, melhora a capacidade de locomoção dos idosos, sua autonomia e
independência nas AVDs. Concluiu-se que há uma relação direta entre a prática regular de exercícios físicos, a
capacidade funcional e a agilidade de idosos indicando assim melhor condicionamento e desempenho na
realização das atividades da vida diária.
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