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Objetivo: O envelhecimento é uma realidade vivenciada em todas as sociedades, não
se fazendo diferente em uma cidade do interior de Minas Gerais, que possui uma
população envelhecida de 10%. Caracterizar esta população idosa no contexto
demográfico, social, comportamental e referente ao aspecto da capacidade funcional
contempla os objetivos deste estudo. Metodologia: Foram entrevistados 213 indivíduos
na faixa etária entre 60-79 anos, dos quais todos são residentes da zona urbana. Os
dados foram coletados através do uso de questionários, um que investiga o
desempenho das Atividades da Vida Diária (AVD’s), elaborado por pesquisadores da
Escola de Educação Física e Esporte da USP e outro, elaborado pela pesquisadora e a
orientadora contendo variáveis de ordem demográfica, social e comportamental. Sendo
esses, processados no programa SSPS 7.5 e os resultados analisados pela estatística
descritiva, permitindo assim, conhecer as características de um grupo através de
variáveis específicas. Resultados: A pesquisa revelou que em relação ao grau de
instrução, 27,7% apresenta nenhuma instrução, sendo que a maioria possui Ensino
Fundamental, 59,2%. A renda mensal dos idosos que compreende de 1-3 salários
mínimos, representando 71,4% dos entrevistados. Em relação à prática de atividade
física regular e sistematizada, apenas 29,6% possuem tal hábito. Quanto ao aspecto
relacionado à saúde 67,6% possui alguma doença: 10,8% doenças cardiovasculares,
8,0% diabetes, 20,7% hipertensão, 15,5% doença reumática e outras perfazendo
12,7%. Ao averiguar as Atividades da Vida Diária (AVD’s), constatou-se que, 63,2%
dos indivíduos indicaram facilidade para realizar Atividades Básicas da Vida Diária
(ABVD’s), enquanto 57,6% para desempenho das Atividades Intermediárias da Vida
Diária (AIVD’s) e só 37,6% para as Atividades Avançadas da Vida Diária (AAVD’s).
Ao comparar o desempenho daqueles que praticam e não praticam atividades físicas,
percebeu-se que em todas as AVD’s, os indivíduos que praticam atividades físicas
regular apresentaram desempenho superior na sua capacidade de execução. 
Conclusão: Torna-se evidente, que a população idosa referida não possui hábitos
saudáveis que proporciona um envelhecimento com qualidade, demonstrando que a
associação da prática da atividade física é um fator que está diretamente relacionada à
maior capacidade funcional entre os idosos.
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