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Introdução: O processo do envelhecimento está associado a uma série de mudanças morfológicas, funcionais e 
bioquímicas. Estas mudanças resultam em perdas de funcionalidade e qualidade de vida reduzindo a capacidade do 
idoso de realizar atividades da vida diária de forma segura, independente e sem fadiga. Objetivos: O objetivo do 
estudo é avaliar a qualidade do padrão de movimento funcional, específico por tarefa, em idosos através do Functional 
Movement Screen (FMS) e verificar a associação da qualidade de vida e o escore total do FMS. Método: Dezesseis 
idosos foram incluídos idosos de ambos os sexos, entre 60-79 anos, adscritos a projetos de extensão da UFPE, apro-
vado pelo Comitê de Ética da UFPE (CAAE: 42283315.1.0000.5208). Foram submetidos a uma avaliação funcional 
contendo uma avaliação funcional do movimento (FMS), e da qualidade de vida (SF-36), realizado na UFPE. Os dados 
foram processados no SPSS 13.0. As variáveis categóricas foram expressas em valores absolutos e percentuais (n; 
%) e as quantitativas em média e desvio-padrão (média + desvio-padrão). Aplicou-se a correlação de Spearman entre 
os escores do FMS e os domínios do SF-36 (r>70=forte; r<70 e >30=moderado; r<30=fraca). Considerou-se um nível 
de significância estatística de 5%. Resultados: Foram avaliados 16 idosos de ambos os sexos, sendo 12 mulheres 
(75%) e 4 homens (25%), com idade média de 70,69±5,53 anos.  Quanto ao escore total do FMS, os idosos ob-
tiveram uma média de 8,19±2,74. Em relação a maior distribuição em cada score, obteve-se: presença de dor (score 
0) durante o agachamento profundo (n=5/31,5%); incapacidade de completar o movimento (score 1) no avançar em 
linha reta (n=14/ 87,5%); completar o movimento com compensação (score 2) durante elevação da perna estendida 
(n=5/31,3%) e completar o movimento corretamente (score 3) na mobilidade de ombro (n=6/37,5%). Observou-se 
uma correlação moderada entre o score total do FMS e os seguintes domínios do SF-36: capacidade funcional (r=0,4; 
p=0,16); limitação por aspectos físicos (r=0,4; p=0,10), dor (r=0,4; p=0,16) e estado geral de saúde (r=0,4; p=0,15). 
No entanto, não apresentaram significância estatística. Conclusão: Portanto, a qualidade do padrão de movimento 
funcional dos idosos a partir do rastreamento com FMS, mostrou-se insatisfatória. Desta forma, a grande dificuldade 
na realização de alguns testes como agachamento profundo, estabilidade de tronco e estabilidade rotacional pode 
sugerir a possibilidade de criar adaptações nesta ferramenta a fim de aplicá-las de forma mais direcionada para esta 
população uma vez que inicialmente o FMS foi criado para avaliação de atletas.
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