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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Com o envelhecimento en-
tra-se em processo de declínio fisiológico, o que pode acarretar 
em incapacidade funcional e levar o idoso a ter quedas. Estudos 
demonstram que a prática de exercícios físicos pode interferir 
positivamente na sua prevenção. O objetivo deste estudo foi aval-
iar o desempenho físico em idosos que praticam atividade física 
regularmente e em sedentários, comparando-se os grupos. 
MÉTODO: Trata-se de estudo de corte transversal onde foram 
avaliados 30 idosos através da aplicação de questionário baseado 
na avaliação geriátrica ampla e no teste Short Physical Performance 
Battery (SPPB), que avalia por meio de escore de tempo o equilí-
brio, a velocidade da marcha e a força de membros inferiores. 
RESULTADOS: No escore total do SPPB, observou-se que os 
idosos ativos apresentaram melhores resultados em relação aos 
sedentários, estando este grupo enquadrado em maior proporção 
na graduação máxima do teste, apresentando ‘bom desempen-
ho’, (sedentários 40% - ativos 73%), a graduação de ‘moderado 
desem penho’ foi encontrada maior nos sedentários (sedentários 
40% - ativos 26%), e a graduação de ‘baixo desempenho’ foi en-
contrada somente no grupo dos sedentários (26%).
CONCLUSÃO: Obteve-se melhor desempenho na capacidade 
funcional entre os idosos ativos em relação aos sedentários. Con-
cluiu-se, a partir destes dados, que a prática regular de exercícios 
físicos influencia positivamente na prevenção de quedas, funcio-
nalidade e melhor qualidade de vida para o idoso.
Descritores: Idosos, Quedas, Short Physical Performance Battery.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: With the aging process 
a physiological decline begins, which can lead to a functional ina-
bility and, consequently, lead the elderly to fall. Studies show that 
physical exercises may positively affect the prevention of falls in 
the elderly. This article aims to evaluate the physical performance 
between sedentary elderly people and those who practice regular 
physical activity, comparing these groups.
METHOD: This is a cross-sectional study where 30 elder peo-
ple were evaluated by applying a questionnaire based on a wide 
geriatric evaluation and the Short Physical Performance Battery 
test (SPPB) which evaluates through score time the balance, gait 
speed and strength of lower limbs. 
RESULTS: On the SPPB total score, it was noticed that the ac-
tive subjects showed better results comparing to the sedentary 
ones, being among that group those with the maximum score, 
presenting “good performance” (sedentary 40% - actives 73%). 
The “moderate performance” was most found among sedentary 
ones (sedentary 40% - actives 26%), and the “low performance” 
was found only among sedentary elderly (26%). 
CONCLUSION: As results, we observe a better performance of 
functional capacity among active elder people comparing to the 
sedentary ones. We conclude from these data that the regular 
practice of physical exercise has a positive effect on prevention 
of falls, functionality and therefore in a better quality of live for 
the elderly.
Keywords: Falls, Elderly, Short Physical Performance Battery. 

INTRODUÇÃO

A população idosa é a que mais cresce no mundo. No Brasil, 
essa população tem crescido de forma rápida e acentuada. Junto 
ao envelhecimento surgem as múltiplas condições crônicas e os 
desgastes de vários sistemas funcionais, de forma progressiva e ir-
reversível, o que pode levar à incapacidade funcional1,2.  
Essa perda da capacidade funcional acarreta diminuição da quali-
dade de vida dos idosos e a um declínio físico e mental, ocasio-
nando maior risco para o evento, como a queda, associada não 
apenas a fatores intrínsecos, mas também extrínsecos e ambi-
entais, ou seja, a partir da interação do indivíduo que executa 
as atividades específicas em determinado ambiente1,3,4. Um dos 
fatores intrínsecos que provoca quedas é o controle do equilí-
brio, que é um processo dependente da integração do sistema 
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vestibular, visual e proprioceptivo, comandos centrais, respostas 
neuromusculares, força muscular e tempo de reação, sendo que 
com o avanço da idade ocorre um declínio maior dessas funções 
havendo maior propensão à queda5. Estudos vêm demonstrando 
que 55% das quedas estão relacionados também com alterações 
de marcha, pois com o envelhecimento, há diminuição do com-
primento da passada e da velocidade, além de aumento da base de 
suporte e na fase de duplo apoio6. Sabe-se que a alteração de força 
muscular nos idosos acomete principalmente a musculatura dos 
membros inferiores, o que afetará na realização das atividades de 
vida diária e também o equilíbrio7.   
Em função dessas alterações aumenta a probabilidade de que-
das associada à diminuição da capacidade funcional. Estudos 
têm sido realizados buscando-se os benefícios da atividade física 
nos idosos, além da implantação de programas de exercícios, que 
demonstram que além de diminuir o número de quedas, também 
melhoram o equilíbrio, a força muscular e a marcha, além da 
melhora psicológica5.
Para se verificar a capacidade física do idoso, pode-se utilizar 
o teste Short Physical Performance Battery (SPPB) que avalia o 
equilíbrio, a força de membros inferiores (MMII) e a velocidade 
de marcha7. A avaliação da capacidade física do idoso permite 
inferir o risco de quedas, e possíveis dificuldades nas atividades 
de vida diária (AVD), sendo de grande importância a intervenção 
precoce e o trabalho de prevenção nessa população.
O objetivo deste estudo foi analisar e comparar o desempenho da 
capacidade física de idosos sedentários e ativos por meio do teste 
SPPB, correlacionando-o com quedas nessa população.

MÉTODO 

Após aprovação pelo Comitê de �tica em Pesquisa da Coordena-aprovação pelo Comitê de �tica em Pesquisa da Coordena-
doria de Formação Continuada em Saúde da Prefeitura Munici-
pal de Santos, SP (Protocolo nº 033/08), realizou-se este estudo 
de corte transversal. Participaram do estudo 32 idosos, sendo 16 
ativos (Grupo A) e 16 sedentários (Grupo S). Dos 16 ativos, 12 
eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com idade entre 
60 e 85 anos (média de 68,66 anos). Esses idosos são atendidos 
em Unidade Básica de Saúde (UBS) do Marapé e assistidos por 
graduandos do 4º ano do curso de Fisioterapia do Centro Uni-do 4º ano do curso de Fisioterapia do Centro Uni-Fisioterapia do Centro Uni-isioterapia do Centro Uni-
versitário Lusíada (UNILUS). Em prática clínica supervisionada 
são realizados fortalecimento muscular, alongamento, treino de 
estratégia de equilíbrio, treino de marcha, atividades cognitivas e 
vestibulares, ‘dança sênior’, e orientações em geral. A terapia tem 
duração de duas horas ocorre uma vez por semana, além disso, 
esses idosos praticam exercícios físicos regularmente, tais como 
ginástica, tai chi chuan, remo, canoagem, surfe, hidroginástica, 
caminhada, exercício com bicicleta, alongamento, fortalecimento 
muscular e dança (a frequência da pratica de exercícios físicos va-
riou de uma a cinco vezes/semana e apresentou média de 2,8 vezes/
semana), sob coordenação da Prefeitura Municipal de Santos. 
Dos 15 idosos do grupo S, 12 eram do sexo feminino e 3 do sexo 
masculino, com idade entre 60 e 84 anos (média de 75,66 anos). 
Eles foram triados de forma aleatória na VIII Feira de Saúde e 
Educação da UNILUS, realizada pela Fundação Lusíada – Centro 
Universitário UNILUS, nos dias 23 e 24 de Outubro/2009. Os 
critérios de inclusão foram idosos praticantes de atividades físicas 

regulares e sedentários e os de exclusão foi a incapacidade física em 
executar o teste em sua totalidade (teste de equilíbrio, teste de velo-
cidade de marcha e teste de força de membros inferiores - MMII), 
pois a ausência de uma das variáveis levaria a um falso resultado. 
Dessa maneira foram excluídos do estudo 2 idosos (um partici-
pante do grupo A e um participante do grupo S) que não con-
seguiram realizar o teste de força de MMII. Os participantes foram 
informados sobre os objetivos e esclarecidos quanto ao estudo e 
seus métodos, seguindo os aspectos éticos de pesquisa envolvendo 
seres humanos. 
Foi aplicado um questionário com questões baseadas na avaliação 
geriátrica ampla, obtendo-se os dados relacionados a quedas, tais 
como: nome, queixa de tontura, déficit visual, déficit auditivo, 
prática de atividade física, ocorrência de quedas nos últimos seis 
meses, medo de quedas, intensidade do medo de cair, tendência 
a quedas e fraturas relacionadas a quedas.
Para a comparação entre o desempenho físico dos dois grupos, 
aplicou-se o SPPB, que consiste em testes que avaliam através de 
escore de tempo o equilíbrio, a velocidade da marcha e a força 
nos MMII. De acordo com o SPPB pontua-se o equilíbrio em 
três posições: solicita-se ao participante que fi que com os pés jun-solicita-se ao participante que fi que com os pés jun-ao participante que fique com os pés jun-
tos olhando para frente, se for capaz de se manter na posição 
durante 10 segundos é atribuído 1 ponto, caso não mantenha a 
posição por 10 segundos ou se recusar a tentar, nenhum ponto 
é atribuído. Em seguida realiza-se o teste com o participante em 
posição Semi Tandem, que tem pontuação igual à anterior. Finali-
zando o teste de equilíbrio, solicita-se que o participante fique 
na posição Tandem; se for capaz de se manter na posição por 10 
segundos são atribuídos 2 pontos; se mantiver na posição entre 
3 a 9,99 segundos é atribuído 1 ponto e para um tempo menor 
que 3 segundos nenhum ponto é atribuído. Dessa forma o valor 
total do teste de equilíbrio será dado pela somatória entre as três 
posições, apresentando como pontuação máxima 4 pontos. A 
velocidade da marcha é observada da seguinte maneira: solicita-
se que o paciente ande com o seu passo habitual uma distância 
de 4 metros. São cronometrados os tempos das duas caminha-
das e é utilizado para pontuação o menor tempo de caminhada. 
A pontuação máxima será de 04 pontos, atribuídos pontos da 
seguinte maneira: tempo de caminhada menor que 4,82 segun-
dos - 4 pontos; entre 4,82 e 6,20 segundos - 3 pontos; entre 6,21 
e 8,70 - 2 pontos; maior que 8,70 - 1 ponto. Caso o indivíduo 
avaliado não realize a caminhada nenhum ponto é atribuído. Já 
o teste de força dos MMII de acordo com o SPPB, é realizado 
através do sentar e levantar-se da cadeira cinco vezes consecutivas, 
sem utilizar os membros superiores (MMSS). Primeiramente é 
realizado um pré-teste, em que se solicita que o indivíduo cruze 
os braços no tórax e se levante da cadeira. Se o paciente for ca-se levante da cadeira. Se o paciente for ca-levante da cadeira. Se o paciente for ca-
paz de se levantar da cadeira com segurança e julgar ser capaz de 
realizar o teste será dado prosseguimento, caso o indivíduo não 
realize o pré-teste com segurança, utilize os braços para levantar 
da cadeira ou não se julgue capaz de realizá-lo, encerra-se o teste. 
A pontuação máxima será de 4 pontos atribuídos para um tempo 
de teste de 11,19 segundos ou menos; 3 pontos atribuídos para 
um tempo de teste de 11,20 a 13,69 segundos; 2 pontos para um 
tempo de teste de 13,70 a 16,69 segundos e 1 ponto para 16,70 
segundos ou mais. Caso o indivíduo não consiga levantar-se as 
cinco vezes da cadeira ou se completar o teste em tempo maior 
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que 60 segundos não se atribui nenhuma pontuação. O escore 
total do SPPB é obtido através da somatória entre os resultados 
dos testes de equilíbrio, velocidade de marcha e força dos MMII, 
variando entre zero (pior desempenho) a 12 pontos (melhor des-
empenho). O resultado pode receber a seguinte graduação: zero a 
3 pontos - incapacidade ou desempenho muito ruim; 4 a 6 pon-
tos - baixo desempenho; 7 a 9 pontos - moderado desempenho 
e 10 a 12 pontos - bom desempenho8,9,11. Os resultados obtidos 
foram analisados estatisticamente.

RESULTADOS

Em relação aos dados coletados com a aplicação do questionário 
observou-se que o grupo S apresentou mais queixa de tontura 
(S 33%) (A 20%), relatou mais déficit visual (S 73%) (A 66%), 
medo de cair (S 73%) (A 46%), tendência às quedas (S 40%) 
(A 13%) e fraturas decorrentes de quedas (S 26% - A 13%). Em 
relação ao déficit auditivo, os dois grupos relataram a mesma 
frequência (S 33% - A 33%). Quando se analisou os relatos de 
quedas nos últimos seis meses, observou-se que os idosos ativos 
apresentaram menor porcentagem de quedas quando comparado 
ao grupo de idosos sedentários e que nenhum individuo dessa 
categoria enquadra-se na categoria de caidor. Por outro lado, os 
idosos sedentários relataram mais episódios de quedas, havendo 
a presença de idosos caidores nessa categoria (S 40% relataram 
quedas nos últimos seis meses, sendo 20% classificado com idoso 
caidor – A 26% relataram quedas nos últimos seis meses, não 
havendo a presença de nenhum idoso caidor) (Gráfico 1).
No teste de equilíbrio do SPPB, observou-se que os idosos ativos 
apresentaram melhor resultado do que os sedentários. A pontua-
ção máxima para o teste (4 pontos) foi mais frequente no grupo A 

(S 60% - A 80%), a pontuação de 3 pontos foi mais freqüente no 
grupo S (S 20% - A 13%), assim como a pontuação de 2 pontos 
(S 13% - A 6%). A pontuação 1 só foi encontrada no grupo S 
(6%). O fator determinante para a pontuação não máxima foi 
a incapacidade em manter os pés na posição “Tandem” por 10 
segundos (grupo S variou entre 3 e 9 segundos e média de 6,52 
segundos – grupo A variou entre 2 e 9 segundos e média de 5,66 
segundos). No caso do participante que obteve a pontuação 1, 
além da incapacidade de manter-se em posição “Tandem”, o mes-
mo também não conseguiu manter-se em posição “Semi-Tandem” 
(não conseguiu realizar o posicionamento). Os resultados de 
equilíbrio encontrados estão representados no gráfico 2. 
Na avaliação da velocidade da marcha do SPPB, observou-se que 
o grupo A apresentou melhor resultado do que o grupo S, sendo 
obtidos os seguintes resultados: a pontuação máxima para o teste 
(4 pontos) foi mais frequente no grupo A (S 60% - A 86%), as-
sim como a pontuação de 3 pontos (S 6% com variação entre 
5,07 e 6,07 segundos e média de 5,37 segundos - A 13% com 
variação entre 4,82 e 6,13 segundos e média de 5,31 segundos), e 
a pontuação de 2 pontos só foi obtida no grupo S (S 41%, varia-
ção entre 6,29 e 7,29 segundos com média de 6,81 segundos). A 
pontuação de 1 ponto não foi encontrada em ambos os grupos. 
Esses dados são representados no gráfico 3. 
Em relação ao teste de força de MMII, observou-se que o grupo 
A apresentou melhor resultado do que o grupo S: a pontuação 
máxima do teste (4 pontos) foi encontrada apenas no grupo A 
(46%), a pontuação de 3 pontos foi mais freqüente no grupo S 
(S 20% - A 13%), a pontuação de 2 pontos foi mais frequente 
no grupo S (S 33% - A 20%), e a pontuação mínima do teste (1 
ponto) foi encontrada em maior frequência no grupo S (S 46% - 
A 20%), sendo esses dados representados no gráfico 4. 

Gráfico 1 – Comparação entre os grupos para as variáveis estudadas
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Gráfico 2 – Comparação entre os grupos quanto à variável equilíbrio

Gráfico 3 – Comparação entre os grupos quanto à variável velocidade de marcha

Gráfico 4 – Comparação entre os grupos quanto à variável força de MMII
MMII = membros inferiores
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Gráfico 5 – Comparação entre os grupos quanto ao escore total obtido pelo SPPB

Sendo assim, no escore total do SPPB obtido por meio da soma 
das três variáveis (equilíbrio, velocidade da marcha e força de 
membros inferiores), observou-se que o grupo A apresentou 
melhor resultado em relação ao grupo S, havendo diferença es-
tatística significativa entre o grupo A e grupo S (p = 0,00212), 
estando este grupo enquadrado em maior proporção na gradu-
ação máxima do teste, apresentando ‘Bom desempenho’, (Grupo 
A 73% da amostra, onde 40% apresentaram pontuação 12, 13% 
apresentaram a pontuação 11 e 20% apresentam a pontuação 10 
- Grupo S 40% da amostra, onde 6% apresentaram pontuação 
11 e 33% apresentaram a pontuação 10), a graduação de ‘Mod-
erado desempenho’ foi encontrada em maior frequência na amostra 
de idosos sedentários e os idosos ativos que se encontram nessa 
graduação, encontram-se nesse grupo por uma pontuação menor 
no teste de força para membros inferiores (A 26% da amostra, 
13% apresentaram pontuação 9, 6% apresentaram pontuação 8 
e 6% apresentaram a pontuação 7 – Grupo S 40% da amostra, 
6% apresentaram pontuação 9, 20% apresentaram a pontuação 
8 e 6% apresentaram a pontuação 7), e a graduação de ‘Baixo 
desempenho’ só foi encontrada no grupo de idosos sedentários 
(Grupo S 26% da amostra, 13% apresentaram a pontuação 6 e 
13% apresentaram a pontuação 5), sendo esses dados represen-
tados no gráfico 5. 
Cabe ressaltar também que o grupo S, além da condição de seden-
tarismo, também apresenta uma média de idade mais elevada que 
a do grupo A (havendo diferença estatística significativa - p = 
0,00442), podendo este fato estar também correlacionado aos 
resultados obtidos no presente estudo.

DISCUSSÃO

Sabe-se que a capacidade funcional tende a diminuir com o pas-
sar dos anos, principalmente acima do 70 anos, e que esse de-
créscimo se mostra mais significativo quando o processo de enve-
lhecimento está associado às doenças crônicas1,2. Acredita-se que 

o envelhecimento bem sucedido resultado do bem estar físico e 
mental, e da independência nas atividades de vida diária (AVD) e 
para que ocorra, já se mostrou que a prática de atividades físicas 
promove aptidão física, autonomia funcional e envelhecimento 
saudável1,15.
No presente estudo, os idosos praticantes de exercícios físicos ob-
tiveram um maior escore em relação ao bom desempenho (73%), 
quando comparados ao grupo não praticante de atividades físicas 
(40%), o que está em consonância com o estudo de Macedo, 
Gazzola e Najas14 que demonstrou que a prática de exercícios 
físicos resistidos e de capacidade aeróbica melhora a capacidade 
funcional e também diminui o risco de quedas.
Idosos que apresentam diminuição de força muscular de MMII, 
alteração de equilíbrio e marcha tem maior probabilidade de 
cair sendo recomendada a prática de atividade física regular, pois 
traz benefícios como aumento da força, melhora do equilíbrio 
e do desempenho da marcha, e consequentemente previnem e/
ou diminui a ocorrência de quedas nessa população5,10. No pre-
sente estudo, os resultados referentes a quedas concordam com os 
achados da literatura, uma vez apenas 20% dos indivíduos ativos 
relataram uma queda nos últimos seis meses, sendo que 40% dos 
integrantes do grupo sedentário relataram uma ou mais quedas 
nos últimos seis meses (20% uma queda, 15% duas quedas e 5% 
quatro quedas)6,8,10,12.
� sabido que a massa muscular e a força de contração diminuem 
com o envelhecimento17. A diminuição de massa muscular de-
corrente do envelhecimento decorrente de fatores genéticos de 
fatores ambientais18. Portanto, o envelhecimento está associado 
à perda progressiva da massa e da força muscular, podendo levar 
à incapacidade física e à perda da independência funcional19,20. 
Essa diminuição progressiva de força associa-se à atrofia muscular 
e à perda de fibras musculares20. Classifica-se a fibra muscular em 
dois grupos: fibra tipo I, para movimentos lentos, e fibra tipo 
II, para movimentos que exigem velocidade19,21. No idoso a fibra 
mais comprometida é a do tipo II, o que diminui a capacidade 



397

Avaliação da capacidade física e quedas em idosos ativos e sedentários da comunidade

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2010 set-out;8(5):392-8

de produzir força rapidamente20. A sarcopenia é muito prevalente 
entre idosos; cerca de 35% dos idosos da população dos EUA 
têm sarcopenia moderada e 10%, sarcopenia grave17. A sarcope-
nia pode associar-se a dificuldades para a realização de AVD, pois 
a força muscular é considerada como o mais importante compo-
nente para o bom desempenho funcional nos idosos22. � consi-
derada como ponto fundamental nas medidas de desempenho 
físico relacionada ao envelhecimento, com ênfase para as medidas 
de MMII17,22,24. Este declínio compromete diretamente o desem-
penho muscular, que é essencial para a marcha, equilíbrio, subir 
escadas, mover objetos, levantar-se da cama ou do chão, limpar a 
casa, banhar-se ou vestir-se, que são as primeiras atividades afeta-
das pela sarcopenia20,25,26. 
Neste estudo, em relação à força muscular de MMII, foi possí-
vel observar que os idosos ativos apresentavam grande diferença 
quando comparados aos sedentários, sendo esse resultado seme-
lhante ao estudo de Alves e col.27em que idosos submetidos a um 
programa de hidroginástica durante três meses, demonstraram 
ganho de força muscular verificado no teste de “sentar-levantar”. 
A marcha também está relacionada à função física durante o en-
velhecimento. Perceber a dificuldade de caminhar já influencia 
no declínio funcional28,29. Além disso, a marcha está relacionada 
ao grau de independência do idoso para as AVD29 A marcha não 
é importante apenas para manter a independência nas AVD, mas 
a identificação precoce do início do declínio é útil para detectar a 
necessidade de prevenção9.
Quando se comparou a velocidade de marcha entre indivíduos 
ativos e sedentários, pode-se verificar diferença significativa, o 
que está de acordo com o estudo de Santos e col.30 que compa-
rou as características da marcha de sedentários e ativos através 
de parâmetros dinâmicos e temporais, e demonstrou diferenças 
evidentes entre os grupos. Guimarães e col.30 também evidencia-
ram diferença na velocidade de marcha entre grupos sedentários e 
ativos e relaciona a baixa velocidade de marcha a um maior risco 
de quedas. 
Outro fator que exerce grande influencia é o equilíbrio que pode 
ser definido como a manutenção do centro de massa corporal 
sobre sua base de suporte, com três finalidades: manutenção da 
postura, estabilização do corpo e segmentos durante movimentos 
voluntários, e respostas a perturbações externas31. 
A oscilação postural é funcionalmente significativa porque está 
relacionada ao risco de queda, tendo como principais consequên-
cias do déficit de equilíbrio em idosos as quedas, as fraturas e 
o comprometimento da qualidade de vida32. O presente estudo 
demonstrou que os idosos sedentários tinham maior ocorrência 
de queda quanto a avaliação do equilíbrio, os indivíduos ativos 
tiveram melhor desempenho nesse quesito, o que está em con-
sonância com os achados de Guimarães e col.30, que observaram 
que idosos com menor tempo na realização do teste “time up 
and go”, eram justamente os mais ativos e de melhor mobilidade 
funcional. Alfieri e col.32 também mostraram que idosos ativos 
são menos propensos a problemas com equilíbrio, já que a mobi-
lidade funcional assemelha-se a indivíduos jovens. 
Portanto, a função física envolve os três aspectos: força muscular, 
equilíbrio e marcha33-35. Os déficits de força muscular, velocidade 
de marcha e equilíbrio são condições potencialmente reversíveis,  
ressaltando-se que o desempenho físico pode ser melhorado em 

qualquer idade com programas de prevenção e reabilitação14,25,26. 
Déficit nessas funções pode levar o idoso à maior propensão a 
quedas36.
Idosos com duas ou mais quedas apresentam maior compro-
metimento de equilíbrio, sendo que a variabilidade da marcha 
(redução da velocidade devido à diminuição do cumprimento 
da passada) também predispõe o indivíduo a um maior risco de 
queda, conforme demonstrado no presente estudo6,12. 
Em relação à queixa de tontura, mostrou-se uma diferença de 
resultados encontrados entre os dois grupos, porém, estatistica-
mente o resultado apresentado no presente estudo não obteve 
diferença significativa - p = 0,31731, ( A 20% - S 30%). Em 
estudo realizado por Ruwer, Rossi e Simon13 é relatada a dimi-ada a dimi-da a dimi-
nuição dessa queixa em idosos ativos que realizam exercícios físi-
cos. � de fundamental importância a prática de exercícios físicos 
na velhice, pois além de melhorar a qualidade de vida, contribui 
para diminuir o risco de doenças crônicas e para promover maior 
autonomia e independência16.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos foi possível observar melhor de-
sempenho na capacidade funcional entre os indivíduos pratican-
tes de exercícios físicos em relação aos sedentários avaliados no 
presente estudo. 
Concluiu-se, a partir destes dados, que a prática regular de exer-u-se, a partir destes dados, que a prática regular de exer--se, a partir destes dados, que a prática regular de exer-
cícios físicos influencia positivamente na prevenção de quedas, 
funcionalidade e, consequentemente, em melhor qualidade de 
vida ao idoso.
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