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Saúde

RESUMO

O envelhecimento é um processo gradual e irreversível desencadeando uma perda funcional progressiva do organismo, incluindo a redução do 
equilíbrio, da mobilidade, de capacidades fisiológicas, físicas e cognitivas. Em conjunto essas modificações exercem efeitos negativos sobre a 
autonomia funcional, prejudicando a execução das atividades da vida diária e assim a qualidade de vida. O aumento progressivo da população 
idosa no Brasil deve ser acompanhado de estudos que ampliem o conhecimento sobre as capacidades físicas e seu impacto sobre a autonomia 
funcional de idosos. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi de estimar a flexibilidade, a autonomia funcional e avaliar o grau de correlação 
entre esses dois fatores. Neste estudo, de corte transversal os dados estão apresentados através de análise descritiva e para avaliar a 
interdependência entre as variáveis foi empregado o coeficiente de correlação de Pearson. Foram selecionados 30 sujeitos, fisicamente ativos, 
sendo 15 sujeitos do gênero masculino e 15 do gênero feminino. A caracterização da amostra revelou, para homens e mulheres respectivamente, 
idade média de 68,1±5,5 e 67,9±5,8 anos, massa corporal de 71,9±10,7 e 63,2±6,6 kg, estatura de 1,65±0,1 e 1,53±0,1 metros, índice de massa 
corporal 26,38±3,5 e 27,2±3,48 kg/m2 e percentual de gordura de 20,7±4,7 e 29,1±6,7%, sugerindo que os sujeitos encontram-se com moderado 
excesso de peso. O flexiíndice estimado foi de 44,9±7,7 e 44,9 ±6,9 para homens e mulheres respectivamente, indicando um grau de flexibilidade 
classificado como médio positivo para essa faixa etária. Os resultados obtidos através do teste de autonomia funcional para homens e mulheres 
respectivamente, revelaram valores médios de 3,7± 0,8 e 3,9±0,9 minutos para o teste de caminhada, 16,7±4,3* e 21,2±4,7 segundos no teste de 
sentar e levantar da cadeira, 5,7±1,8 e 7,0±2,0 segundos no teste de subir um lance de escada e 3,9±4,3 e 6,9±5,4 segundos no teste de levantar 
da posição deitado. Embora os sujeitos do gênero masculino tenham apresentados melhores scores nos testes, apenas no teste de sentar e 
levantar foi observado diferença estatisticamente significativa (p<0,05, teste U de Mann-Whitney), um resultado esperado em função das 
diferenças entre os gêneros em atividades que dependem de força muscular. As análises de correlação, revelaram baixos índices de correlação 
entre o flexiíndice e os resultados nos testes de autonomia funcional, com valores de r2=0,02 com relação ao teste de caminhada, r2=0,10 frente 
ao teste de sentar e levantar, r2=0,16 em função do teste de subir um lance de escada  e r2=0,02 de correlação com o teste de levantar da 
posição deitado. Esses achados indicam que esses fatores associados à autonomia devem ser dependentes de outras valências físicas presentes 
no cotidiano do idoso, tais como: força, equilíbrio, potência muscular e capacidade aeróbica que são relevantes para saúde, qualidade de vida, 
mas não são explicados pelo grau de flexibilidade. A baixa correlação não sugere que a flexibilidade não seja relevante para a autonomia 
funcional, mas talvez baterias de testes mais amplos devam ser empregados para uma percepção mais completa da saúde física do idoso. 
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