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INTRODUÇÃO: No Brasil, com ritmo de crescimento da população idosa tem sido
sistemático e consistente. O processo de envelhecimento envolve alterações em
todos os sistemas do organismo humano, observando-se declínios significativos em
quase todas as funções, nos diferentes componentes da capacidade funcional, em
especial nas expressões da força muscular e na flexibilidade. A diminuição da
massa muscular e da força muscular chamada de Sarcopenia se mostra como um
importante fator de contribuição para redução da capacidade funcional no
envelhecimento com atrofia óssea, ou seja, a perda de massa óssea que poderá
levar a fraturas. As alterações no sistema osteoarticular geram a piora do equilíbrio
corporal do idoso. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil de
força muscular e flexibilidade de idosas participantes de um grupo de convivência da
terceira idade. METODOLOGIA: O proposito deste estudo foi analisar o perfil de
força muscular e flexibilidade em idoso, Trata de natureza qualitativa e quantitativa,
o método de sentar e alcançar no Banco de Wells, balança digital (Plena, resolução
de 100 gramas), a estatura por meio de um estadiômetro, mensuração arterial de
aparelho digital e frequência cardíaca da marca polar m300. Intenção de observar a
aptidão e futuras praticas. DESENVOLVIMENTO: O método de sentar e alcançar no
Banco de Wells avaliando flexibilidade, estatura mensurada com estadiômetro,
mensurar a frequência cardíaca e pressão arterial e propor um método de
treinamento para as idosas de convivência da terceira idade. RESULTADOS
PRELIMINARES: Em relação à flexibilidade de membros inferiores mensurada pelo
“teste de sentar e alcançar” do Banco de Wells, não foram encontradas diferenças
entre os grupos. Já a Mensuração da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca houve
um aumento quando comparado com grupos anteriores. FONTES CONSULTADAS:
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