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RESUMO 
 

Com o avançar da idade, as perdas funcionais tornam-se evidentes e poucos são os estudos na área 
que apontam sobre a problemática enfrentada pelo idoso para realizar suas atividades básicas de 
vida, devido à diminuição da sua capacidade funcional. Este trabalho tem como objetivo analisar a 
capacidade funcional dos idosos do núcleo de apoio à saúde da família (NASF) de Floriano-PI, que 
têm por finalidade, a preservação e a recuperação da saúde na perspectiva da atenção primária à 
saúde.A implantação de um serviço multidisciplinar voltado à atenção primária à saúde tem impacto 
na percepção das pessoas por ser uma estratégia pioneira no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Mostrando a relevância da pratica de exercício físico pelo profissional de Educação Física atuando no 
NASF, explicando a funcionalidade de um grupo permanente de exercícios e analisando o estilo de 
vida desses idosos. Pretende-se descobrir os benefícios das práticas desses exercícios, podendo 
melhorar a capacidade funcional dos idosos. 
 
PALAVRAS-CHAVES:Capacidade Funcional, Núcleo Apoio Saúde da Família (NASF), Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
 

ABSTRACT 
 

With the advancement of age, functional losses become evident and few studies in the area point out 
the problem faced by the elderly to perform their basic life activities, due to the reduction of their 
functional capacity. This study aims to analyze the functional capacity of Floriano-PI' elderly family 
support nucleus (NASF), whose goal is to preserve and recover health from the perspective of primary 
health care. The implementation of a multidisciplinary service focused on primary health care has an 
impact on people's perception of being a pioneer strategy within the Unified Health System. The 
relevance of physical exercise practice by the Physical Education professional acting in the NASF, 
explaining the functionality of a permanent group of exercises and analyzing the lifestyle of these 
elderly people. It is intended to discover the benefits of the practices of these exercises, and may 
improve the functional capacity of the elderly. 
 
KEY WORDS: Functional Capacity, Family Health Support Center (NASF), Unified Health System 
(SUS). 
 INTRODUÇÃO   

Atualmente os idosos estão ocupando um espaço importante na sociedade. Tornando assim, 

o aumento da população uma realidade. Com a atividade física regular para o idoso faz com que ele 

tenha uma saúde e qualidade de vida. Com relação aos programas de saúde, a atividade física é 

destacada como fundamental para o efeito positivo de um estilo de vida ativo, para que aconteça a 

prevenção e minimização dos efeitos que prejudica o envelhecimento (HILGERT E AQUINI, 2003).  



 

O processo de envelhecimento no idoso está relacionado com inúmeras alterações 

psicológicas e físicas que determina seu estímulo, fazendo assim, com que ocorra impossibilidade de 

fazer atividade física. Dessa forma contribuindo para o aparecimento e agravamento de determinadas 

doenças, como também influência negativamente a prática de realização das atividades no cotidiano. 

Portanto, a prática de atividade física é fundamental para o idoso, não só na prevenção de doenças 

como na reabilitação de suas habilidades motoras, promovendo um estilo de vida saudável que é 

fator preponderante para a melhoria da qualidade de vida (SILVA, 2006).  

O grande aumento de idosos na população tem-se traduzido em um maior número de 

problemas de longa duração, tanto para o individuo, quanto para a sociedade. Aproximadamente 80% 

das pessoas acima de 60 anos apresenta ao menos um problema de saúde e uma minoria destes 

(10%) possui no mínimo cinco destas patologias, com o avanço da idade há um aumento progressivo 

da necessidade de assistência na realização de atividades da vida diária (ROSA, 2003).  

Com o avançar da idade, observa-se, então, uma tendência natural à diminuição da atuação 

do indivíduo idoso em seu meio. A capacidade de realizar as atividades do seu cotidiano pode sofrer 

reduções que frequentemente se associam ao risco de incapacidade e à piora da qualidade de vida, 

acarretando a perda da independência e autonomia para a realização de suas atividades de vida 

diária (ROSA NETO, 2007).   

A manutenção e a preservação da capacidade para desempenhar as atividades básicas de 

vida diária, são pontos básicos para prolongar maior tempo possível á independência, com isso o 

idoso mantém a sua capacidade funcional (GUIMARÃES, 2004).  

Assim com o avançar da idade, as perdas funcionais tornam-se evidentes e poucos são os 

estudos na área que apontam sobre a problemática enfrentada pelo idoso para realizar suas 

atividades básicas de vida, devido à diminuição da sua capacidade funcional. Este panorama se 

refere a uma grande discussão sobre eventos incapacitantes e da necessidade de manter a 

autonomia do idoso e independência, isto é, principalmente nas atividades básicas e instrumentais da 

vida diária e ser independente na capacidade funcional  (SANTOS 2017 apud SILVA 2006; SILVA, 

2008).  

Como reorganização e fortalecimento da atenção básica em saúde no Brasil, as ações do 

Sistema Único de Saúde (SUS), têm buscado o fortalecimento das intervenções multiprofissionais 

voltadas para a promoção da saúde, com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), com a finalidade de apoiar e ampliar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica e 

Saúde da Família. O propósito dos NASF é oferecer o atendimento a usuários de um determinado 

número de equipes de Saúde da Família, ou seja, os profissionais do NASF atuam nas suas 

especialidades para complementar a ação das equipes de Saúde da Família às quais estão 

vinculadas. (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).  

De acordo com Kawasaki; Diogo (2005), a capacidade funcional tem sido definida como grau 

de preservação do indivíduo na capacidade de realizar atividades básicas de vida diária (ABVDS) 

como banhar, vestir, higiene, transferência, continência e alimentação e também para desenvolver 

atividades instrumentais de vida diária (AIVDS) como cozinhar, arrumar a casa, telefonar, lavar roupa, 

ir às compras, cuidar das finanças domésticas e tomar remédios.  



 

Assim este estudo tem como objetivo geral analisar a capacidade funcional dos idosos do 

NASF de Floriano-Piauí, bem como os objetivos específicos foram: avaliar o desempenho dos idosos 

nas suas atividades do dia-dia, analisar o desempenho dos mesmos nas atividades instrumentais da 

vida diária e verificar como a aquisição de hábitos saudáveis pode repercutir de forma positiva na sua 

capacidade funcional.  

A fim de expor os resultados alcançados, dividimos o presente texto em dois capítulos.  O 

primeiro capítulo a introdução que trata da definição do objeto de estudo e dos termos em que ele foi 

realizado. O segundo capítulo será abordado conceito de envelhecimento, características da terceira 

idade, capacidade funcional e a importância do núcleo de apoio á saúde da família  

(NASF). 

REVISÃO DA LITERATURA  

Conceito de envelhecimento  

O conceito de velhice é o termo que precisa ser refletido e ser levado em consideração todos 

os critérios que existem, e que são frequentes usado na caracterização do que é velhice, bem como 

as mudanças e diferenças que acontecem com o idoso por isso devem ser confirmadas a 

necessidade e a importância do idoso.   

A velhice pode ser entendida como um período de realização espiritual e encerramento de 

algumas atividades exercidas no decorrer da vida. É a época em que há uma mudança nos rumos 

que se toma na vida, onde as pessoas não estão interessadas na obtenção de crescimento social, 

dinheiro ou acúmulo de bens materiais, é o momento em que a maioria torna-se capaz de observar 

seu interior minuciosamente, assim como a realidade da vida e da morte, sem a interferência de itens 

superficiais, ou de pessoas. Para Silva (2006﴿ o envelhecimento representará um aumento da 

dependência dos cidadãos, com efeitos sobre a capacidade de crescimento econômico da sociedade, 

na perda da capacidade de poupança por parte dos idosos, numa maior despesa social em reformas, 

num aumento dos cuidados de saúde e de assistência na dependência  

Quando chega a fase de envelhecimento, além destas, muitas outras mudanças ocorrem que 

vão caracterizando o idoso. Uma das principais é a redução da capacidade de executar sua função 

como pessoa física, trabalhar, ter seus afazeres etc, que ocorre devido à perda quantitativa e 

qualitativa de células que acabam resultando em tecidos flácidos, desorganização do tecido 

conjuntivo, diminuição da atividade específica dos órgãos, redução da água corporal, o que leva a 

desidratação, redução do consumo de oxigênio. Para Hilgert e Aquini (2003), que consideram o 

envelhecimento como um processo biológico cujas alterações determinam mudanças estruturais no 

corpo e, em decorrência, modificam as suas funções.  

É fato, que há dificuldades para estabelecer o marco de início do envelhecimento, não só 

porque é variável para cada indivíduo, mas também porque os primeiros sinais de envelhecimento 

são quase imperceptíveis, pois apesar de a pessoa idosa ter estatisticamente mais doenças e 

cicatrizes de doenças anteriores do que as pessoas mais jovens, velhice não é doença. Na verdade, a 

velhice, com suas características biológicas específicas, é um momento da vida como os outros, que 

pode ou não ter uma ou mais doenças associadas, mas isto não é necessário. Segundo Vieira (1996) 

o envelhecimento trata-se de um acontecimento natural e que é comum a todos os indivíduos este 



 

não é um acidente de percurso e sobrevém de um determinado programa de crescimento e 

maturação em várias dimensões.  

Portanto, para que se possam entender estes aspectos é preciso que a velhice se torne uma 

consequência boa, proporcionando uma vida digna e justa. Dessa forma o processo biológico, não 

deixa de ser um fato social e cultural.   

 

Características da terceira idade  

 

Nas últimas décadas, observou-se um nítido processo de envelhecimento demográfico. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) considera o período de 1975 á 2025 a “Era do 

Envelhecimento”. Nos países em desenvolvimento, esse envelhecimento populacional foi ainda mais 

significativo e acelerado. A ONU ainda destaca que: enquanto nas nações desenvolvidas, no período 

de 1970 a 2000, o crescimento observado foi de 54%, nos países em desenvolvimento atingiu 123% 

(ALBUQUERQUE 2005).  

O envelhecimento é um fenômeno que atinge todos os seres humanos, independentemente. 

Sendo caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e irreversível, ligados intimamente a 

fatores biológicos, psíquicos e sociais (BRITO, LITVOC, 2004).  

Weineck (1991) ensina que a idade cronológica (calendário) ordena as pessoas de acordo 

com sua data de nascimento, enquanto a idade biológica (individual) é demonstrada pelo organismo, 

com base nas condições tecidulares deste, quando comparados a valores normativos. A idade 

psicológica é evidenciada por aspectos como desempenho, maturação mental e soma de 

experiências. Já a idade social (sociológica) é indicada pelas estruturas organizadas de cada 

sociedade; cada indivíduo pode variar de jovem á velho em diferentes sociedades.   

Para Motta (2004), o envelhecimento cronológico é iniciado na infância, e facilmente 

mensurável, enquanto as mudanças biológicas associadas à idade são de aferição difícil.   

As visões disciplinares que associam o envelhecer individual ao processo biológico de 

declínio e deterioração decorrente da passagem do tempo definem o envelhecimento, segundo 

Moreira (1997), como próprio dos indivíduos que sobreviveram até o estágio final do ciclo vital. Assim 

para tal a idade pode ser definida como limitativo ao bem está biológico (fragilidade, e/ou invalidez), 

psicológico, (diminuição da velocidade dos processos mentais) e comportamental (isolamento).  

O processo de envelhecimento individual assume particularidades tão distintas que, associar 

envelhecimento a idade cronológica, aproximando-nos do conceito de longevidade- permite, apenas 

uma percepção grosseira do processo de envelhecimento, além de retirar a sua feição social e a sua 

condicionante histórica.  

 

Capacidade funcional  

 

 O conceito de capacidade funcional surge com ênfase na avaliação da funcionalidade e 

valorização da vida autônoma, mesmo sendo o idoso portador de uma ou mais enfermidades, ele está 



 

relacionado á fragilidade, institucionalização, dependência de cuidados e maior risco para mortalidade 

até mesmo a morte (GUIMARÃES et al; 2004).  

O conceito de capacidade funcional (CF) pode ser definido como a eficiência do idoso em 

corresponder às demandas físicas do cotidiano, que compreende desde as atividades básicas para 

uma vida independente até as ações mais complexas da rotina diária (SHUBERT et, al 2006; 

SPIRDUSO, 2005).  

 Embora o conceito de capacidade funcional seja bastante complexo abrangendo outros como 

os de deficiência, incapacidade, desvantagem, bem como os de autonomia e independência, na 

prática trabalha-se com o conceito de capacidade/incapacidade. A incapacidade funcional define-se 

pela presença de dificuldade no desempenho de certos gestos e de certas atividades da vida 

cotidiana ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las.  

Na velhice costuma-se observar baixos níveis de CF, principalmente devido à depreciação 

das funções físicas, como a diminuição da função dos sistemas osteomuscular, cardiorrespiratório e 

nervoso, situação que pode impedir os idosos de realizar suas atividades cotidianas com eficiência 

(SPIRDUSO 2005). A avaliação do nível de CF dos idosos pode balizar as intervenções direcionadas 

a essa população, pois é ponto fundamental para determinação do risco de dependência futura, da 

complicação ou instauração das doenças crônicas, de probabilidade de quedas e de índices de 

morbidade e mortalidade.  

Percebe-se que nas alterações relacionadas com a idade estão a presença de fatores de risco 

e a ocorrência de doenças crônico-degenerativas, que determinam para o idoso certo grau de 

dependência, relacionado diretamente com a perda de autonomia e dificuldade de realizar as 

atividades básicas de vida diária, interferindo na sua qualidade de vida (GALDINO, 2004).  

Inúmeros estudos têm demonstrado associação entre o aumento da idade e a maior chance 

de dependência funcional, como também a alta prevalência de incapacidade funcional ou capacidade 

funcional limitada na população idosa. Essas pesquisas destacam que os anos a mais adquiridos 

devem ser acompanhados de qualidade de vida e isentos de um alto custo de dependência (RAMOS, 

et, al. 1993; ROSA 2003).  

A capacidade funcional surge, como um novo paradigma de saúde, particularmente um valor 

ideal para que o idoso possa viver independente, sendo esta a capacidade do indivíduo realizar suas 

atividades físicas e mentais necessárias para manutenção de suas atividades básicas e 

instrumentais, ou seja: tomar banho, vestir-se, realizar higiene pessoal, transferir-se, alimentar-se, 

manter a continência, preparar refeições, controle financeiro, tomar remédios, arrumar a casa, fazer 

compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar certa distância (VITORINO 2004).  

Assim a promoção de uma boa qualidade de vida para os idosos vai além da 

responsabilidade pessoal e deve ser encarada como uma responsabilidade sociocultural. Cabe ao 

idoso e à sociedade cobrar das autoridades competentes a sistematização de políticas de intervenção 

que sejam operacionais. A lei n. 8.842 tem por finalidade  

“assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade” (POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, 1994, p. 9)  



 

Segundo Okuma (2002), estimativas de prevalência da capacidade funcional decorrente das 

limitações físicas apontam para o fato de que uma grande porcentagem de pessoas idosas tem 

dificuldade ou incapacidade para realizar as atividades cotidianas, e tal dificuldade aumenta com o 

avançar da idade.  

Segundo Verbrugge (1994), citado por Duarte; Andrade e Lebrão (2006, p.318) entre os 

idosos, as condições crônicas tendem a se manifestar de forma mais expressiva, além de, nessa 

fase, frequentemente, ocorrerem de forma simultânea. Tais condições, geralmente, não são fatais, 

porém tendem a comprometer, de forma significativa, a qualidade de vida dos idosos. São elas, na 

maioria das vezes, as geradoras do que pode ser denominado processo incapacitante, ou seja, o 

processo pelo qual uma determinada condição (aguda ou crônica) afeta a funcionalidade dos idosos 

e, consequentemente, o desempenho das atividades cotidianas.   

Em termos de avaliação em saúde, tais atividades são conhecidas como atividades de vida 

diária (AVDs) e subdividem-se em:  

a) Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) – que envolvem as relacionadas ao 

autocuidado como alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, manter controle sobre 

suas eliminações;  

b) Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) – que indicam a capacidade do 

indivíduo de levar uma vida independente dentro da comunidade onde vive e inclui a capacidade para 

preparar refeições, realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar 

as próprias finanças, tomar seus medicamentos (PAVARINI. et al. 2000).  

 

A importância do núcleo de apoio à saúde da família (NASF)   

Diante da importância já mencionada de se manter a capacidade funcional dos idosos, se 

torna necessária á adoção de serviços de saúde que atendem a essa demanda, criando assim uma 

perspectiva de um novo modo de envelhecer onde as medidas de promoção da saúde sejam um meio 

de garantir o envelhecimento ativo dos nossos idosos.  

Assim o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante 

a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. O principal 

objetivo foi o de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de 

ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, 

reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde. (BRASIL, 2009)  

A referida Portaria traz como pressupostos políticas nacionais diversas, tais como: de Atenção 

Básica; de Promoção da Saúde; de Integração da Pessoa com Deficiência; de Alimentação e 

Nutrição; de Saúde da Criança e do Adolescente; de Atenção Integral à Saúde da Mulher; de Práticas 

Integrativas e Complementares; de Assistência Farmacêutica; da Pessoa Idosa; de Saúde Mental; de 

Humanização em Saúde, além da Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2010).  

Segundo BRASIL 2010 , o NASF é uma estratégia inovadora que tem por objetivo apoiar, 

ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família. Seus 

requisitos são, além do conhecimento técnico, a responsabilidade por determinado número de 

equipes de SF e o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao paradigma da Saúde da Família.  



 

 Deve estar comprometido, também, com a promoção de mudanças na atitude e na atuação 

dos profissionais da SF e entre sua própria equipe (NASF), incluindo na atuação ações Inter setoriais 

e interdisciplinares, promoção, prevenção, reabilitação da saúde e cura, além de humanização de 

serviços, educação permanente, promoção da integralidade e da organização territorial dos serviços 

de saúde.  

O NASF deve ser constituído por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, para atuarem no apoio e em parceria com os profissionais das equipes de Saúde da 

Família, com foco nas práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade da equipe de SF 

(BRASIL, 2010).  

O Ministério da Saúde (2010) ressalta que devido ao progressivo aumento do contingente 

populacional idoso em nosso país e a maior incidência/prevalência de doenças crônico-

degenerativas, em dezembro de 1999, foi instituída a Política Nacional da Saúde do Idoso, atendendo 

à necessidade do setor saúde em dispor de uma política referente à saúde da pessoa idosa.   

Ainda segundo o mesmo “essa política, em sua introdução, assume que o principal problema 

que pode afetar o idoso, como consequência da evolução de suas enfermidades e de seu estilo de 

vida, é a perda de sua capacidade funcional, isto é, a perda das habilidades físicas e mentais 

necessárias para a realização de suas atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de 

vida diária (AIVD)”. O objetivo principal é proporcionar ou manter a pessoa idosa exercendo de forma 

independente suas funções na sociedade, prevenindo o desenvolvimento de deficiências.  

No item sobre atividade física, no Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde 2010, 

diz que o conhecimento sobre o território e a valorização da construção local relativa às PCAF 

(Práticas Corporais Atividades/físicas) constituem princípios da atuação dos profissionais do NASF, 

conjuntamente com os demais profissionais da equipe de Saúde da Família.  

Dessa forma se mostra a importância do profissional de Educação Física para se manter a 

integridade do idoso inserindo atividades que contemplem ações para ajudar nas suas deficiências.  

O Ministério da Saúde em 2010 afirma que é da interação com a cultura que advém a 

importância de se construir conceitos e compreensões de saúde, promoção da saúde e PCAF a partir 

das experiências apresentadas e/ou construídas pela população referenciada a um território. Nesse 

sentido recomenda-se que o profissional de Educação Física favoreça em seu trabalho a abordagem 

da diversidade das manifestações da cultura corporal presentes localmente e as que são difundidas 

nacionalmente, procurando fugir do aprisionamento técnico pedagógico dos conteúdos clássicos da 

Educação Física, seja no campo do esporte, das ginásticas e danças, bem como na ênfase à prática 

de exercícios físicos atrelados à avaliação antropométrica e à performance humana. (BRASIL, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO OPERATIVO  

 
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
 

METAS 
 

PRAZOS 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 
RESPONSÁVEIS 

AUSENCIA DE 
INFORMAÇÃO 

SOBRE 
CAPACIDADE 

FUNCIONAL DOS 
IDOSOS 

ANALISAR A 
CAPACIDADE 
FUNCIONAL 

REALIZAR 
100% DE 

TESTES COM 
IDOSOS 

ATENDIDOS 

1 MÊS 

CONVITES 
PARA A 

REALIZAÇÃO 
DOS TESTES 

PROFISSIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ACS 

FALTA DE 
ADESÃO DOS 

IDOSOS, 
COM RELAÇÃO 

A PRATICA DOS 
EXERCICIOS 

 
 
 

MOSTRAR A 
IMPORTANCIA DA 

PRATICA 
DOSEXERCICIOS 

FISICOS COMO 
HABITO 

SAUDAVEL 

CONSEGUIR O 
NUMERO 

MAXIMO DE 
IDOSOS NA 

INSERÇÃO DO 
GRUPO 

1 MÊS 

CONVITES 
E 

POSTERIOR 
PALESTRA 

PROFISSIONAL 
DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ACS 

FALTA DE 
INFORMAÇÕES 

SOBRE OS 
HABITOS E 
ESTILO DE 
VIDA DOS 
IDOSOS 

 
ANALISAR O 

ESTILO DE VIDA 
DOS IDOSOS 

MODIFICAR OS 
HABITOS DE 
PELO MENOS 

70% DOS 
IDOSOS QUE 

FOREM 
INSERIDOS NO 

GRUPO  

DE 1 A 2 
MESES 

REUNIÕES 
COLETIVAS 

EQUIPE 
MULTIPROFISSIO- 

NAL NASF 

BUSCA DE 
IDOSOS COM 

POTENCIAL DE 
PARTICIPAR 
DO GRUPO 

 
CONVIDAR E 

EXPLICAR 
O GRUPO 
COMO 

FUNCIONA 

REALIZAR 
VISITAS 

DOMICIALIRES 
JUNTAMENTE 

COM OS ACS A 
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 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO  

 

Para uma avaliação da proposta de intervenção propõe-se reuniões semanais nas etapas de 

preparação do projeto de intervenção para o cumprimento de metas, objetivos, viabilidade das etapas, 

necessidade de insumos e recursos para execução do projeto. Mediante o tema proposto sobre a 

capacidade funcional dos idosos, e o comprimento das mesmas, analisar como indicadores, os 

resultados obtidos nos testes, e a melhora ou não na capacidade funcional dos mesmos. 



 

Sendo que a viabilidade é de fácil execução, pois os mesmos não necessitam de grande 

recurso financeiro, pois parte mais do interesse dos profissionais envolvidos. 

 Para melhor apreciação do andamento do plano operativo será acompanhado pelos 

profissionais de saúde do NASF e coordenações. 

 A divulgação dos resultados desse plano operativo primeiramente será divulgada aos próprios 

idosos, usuários do serviço, e posteriormente as autoridades, com intuito de manutenção e 

crescimento do trabalho. 

CONCLUSÃO  

 
Pretende-se que com a introdução desse projeto de intervenção das práticas de exercício 

bem como a avaliação da capacidade funcional dos idosos praticantes de exercício físico, possam 

trazer uma melhor qualidade de vida para os mesmos, através dessa melhora em suas capacidades 

funcionais. 

Porque a pratica dos exercícios, trazem muitos benefícios além do corporal, como as 

atividades são em grupos, melhoram até as questões sócio afetivas. 

 E que para os profissionais de saúde se amplie o leque de possibilidades de tratamento e 

conhecimento para com o atendimento a este público. 
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