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Introdução: A flexibilidade é uma capacidade física necessária em diferentes
modalidades esportivas e também na realização das atividades da vida diária, estando
assim associada tanto ao rendimento esportivo quanto à saúde. Diversos fatores
endógenos e exógenos afetam a flexibilidade que tende a diminuir à medida que
envelhecemos, mas que também pode ser aprimorada pelo treinamento físico. Assim, é
importante a realização de estudos analisando os níveis de flexibilidade, especialmente
em idosos. Objetivo: Investigar os níveis de flexibilidade de idosas participantes do
projeto de extensão AtivaIdade em Movimento do Unileste.  Metodologia: 32 idosas
do AtivaIdade assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e realizaram ao
final e junho/2017 testes de massa corporal (MC; kg), estatura (m) e de flexibilidade.
Sendo adotado o protocolo de sentar e alcançar usando o banco de Wells, cujos
resultados foram classificados conforme tabela de referencia que considera o sexo e a
idade. Realizou-se estatística descritiva no Excel. O estudo foi aprovado por Comitê de
Ética em Pesquisa do Unileste (CAAE: 6537.5317.5.0000.5095). Resultados: A média
da idade foi de 70,53 ± 6,03 anos, da MC 64,66 ± 11,53 kg, da estatura 1,54 ± 0,06 m.
A média do IMC foi de 27,14 ± 4,33 kg/m2, sendo que 22% (n=7) apresentaram IMC
adequado para faixa etária, contudo 50% (n=16) estavam com sobrepeso, 19% (n=6)
apresentaram obesidade grau I, 6% (n=2) apresentaram obesidade grau II e 3% (n=1)
estavam com magreza grau I.A média de flexibilidade foi de 23,84± 9,06 sendo que
53%(n=17) das idosas apresentaram flexibilidade classificada como ruim,16%(n=5)
estavam  abaixo da média,9%(n=3) estavam na média,6%(n=2) acima da média,16%
(n=5) excelente. Conclusão: Conclui-se que a maior parte das idosas do presente
estudo, (69%) apresentaram níveis inadequados de flexibilidade, o que indica
necessidade de treinamento adequado para melhoria desta capacidade física.
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