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Introdução: O envelhecimento é um processo contínuo, irreversível, que apresenta
alterações fisiológicas podendo ocasionar redução da força muscular, flexibilidade e
resistência aeróbia, podendo comprometer o desempenho para a realização das
atividades da vida diária (AVD’S) e consequentemente a perda de autonomia. No
entanto, a prática regular de atividade física é fundamental para minimizar tais
alterações, melhorando assim o nível de aptidão física como: força, flexibilidade e
equilíbrio, além de diminuir o risco de lesões, quedas aprimorando o desempenho das
AVD’S. Nesse sentido, é importante sempre acompanhar se idosos apresentam níveis
adequados de desempenho motor nas AVD’S. Objetivo: Analisar o desempenho motor
nas atividades da vida diária de idosas praticantes do projeto AtivaIdade. Metodologia:
A amostra foi de 32 idosas do projeto AtivaIdade, as quais assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo comitê de ética
(CAAE:6537.5317.5.0000.5095). As voluntárias após 16 semanas de treinamento 2
vezes semanais e 60 minutos, foram submetidas à avaliação antropométricas (peso,
estatura e IMC). O desempenho motor foi avaliado pelo protocolo: Grupo de
Desenvolvimento Latino Americano de Maturidade (GDLAM), que consiste em 4
testes: Caminhada de 10M, levantar-se da posição de decúbito ventral, sentar e
levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, levantar-se da posição sentada. Os
testes foram aplicados de forma randomizadas e com duas tentativas. Resultados: Os
dados do desempenho motor e da avaliação antropométrica foram analisados através
de estatísticas descritivas pelos cálculos de médias e desvios padrão. As médias
encontradas foram: idade 69,72 ± 6,05 anos, massa corporal 63,83 ± 11,58Kg, estatura
1,54 ± 0,07m, índice de massa corporal 26,98 ± 4,29. No teste de desempenho motor
para a realização das AVDs a amostra apresentou os seguintes resultados: caminhada
de 10m 6,49 ± 0,91 segundos, levantar-se da posição decúbito ventral 3,69 ± 1,00
segundos, sentar e levantar-se da cadeira 9,46 ± 1,65 segundos, sentar e levantar-se da
cadeira e locomover-se pela casa 37,51 ± 4,44 segundos. De acordo com a tabela de
avaliação da autonomia funcional do protocolo GDLAM, as médias para os testes:
levantar-se da posição sentada; levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa, foram
classificados como bons. Quanto aos testes de: caminhada de 10M; levantar-se da
posição de decúbito ventral foram avaliados como regulares. Conclusão: Diante dos
resultados apresentados, conclui-se que as idosas do projeto AtivaIdade, apresentam
níveis satisfatórios de autonomia para realização das atividades da vida diária, visto
que os resultados se encontram dentro dos valores de normalidade, sugerindo que
indivíduos fisicamente ativos tornam-se mais independentes para a realização de
atividades cotidianas.
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