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Introdução: A flexibilidade é um componente importante principalmente para o idoso,
visto que com o avanço da idade há uma perda da mobilidade articular e da
elasticidade muscular. Esta aptidão está presente em várias atividades do cotidiano do
ser humano e para retardar os efeitos do envelhecimento sobre a mesma, exercícios
para melhoria e manutenção devem ser aplicados, haja vista que os mesmos podem
promover incremento na mobilidade articular, reduzindo as quedas e lesões,
proporcionando melhor qualidade de vida para o idoso. Assim, é importante verificar
se os programas de treino estão sendo válidos para promover níveis adequados de
flexibilidade. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar a flexibilidade
das idosas participantes do projeto de extensão AtivaIdade. Metodologia: A amostra
foi composta por 30 voluntárias, regularmente matriculadas no projeto de extensão
AtivaIdade, as quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 6537.5317.5.0000.5095). Todas as voluntárias
foram submetidas à avaliação da flexibilidade, utilizando o Teste do Banco de Wells.
As coletas de dados ocorreram entre os meses de março e abril de 2019. Os dados
foram analisados por meio de estatística descritiva (médias e desvios-padrão).
Resultados: A amostra apresentou uma idade média de 69,83 ± 5,73 anos e um IMC de
26,67 ± 4,51 Kg/m², demonstrando valores adequados para a idade. No teste do Banco
de Wells as médias encontradas foram de 23,52 ± 8,92 centímetros. As voluntárias
apresentaram valores ideais de flexibilidade de acordo com os parâmetros de
classificação do teste realizado. Neste sentido, é possível afirmar que as atividades de
alongamento, dança, ginástica localizada e funcionais conduzidas no projeto de
extensão AtivaIdade, que são ofertadas 2 vezes por semana com duração de 60
minutos esteja contribuindo para a melhora da flexibilidade e de outras variáveis.
Conclusão: Diante dos resultados expostos, conclui-se que as voluntárias avaliadas
apresentaram níveis adequados de flexibilidade de acordo com os valores
classificatórios do teste submetido. Nesse sentido, pressupõe-se que a prática de
atividade física pode estar vinculada com os resultados, visto que as voluntárias são
frequentes no projeto de extensão AtivaIdade.
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