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RESUMO 

 

O processo de envelhecimento acarreta uma série de mudanças anatômicas, fisiológicas, 
biomecânicas, psicológicas, afetivas e sociais. Essas alterações podem levar ao 
comprometimento da execução das atividades cotidianas e aumentar o risco de acidentes por 
queda. Atualmente, a queda no idoso é um episódio preocupante devido à alta incidência e 
suas consequências, afetando sua qualidade de vida. Entre os diversos fatores de risco, a 
debilidade do sistema de controle postural e a perda da flexibilidade foram escolhidas para 
estudo devido à possível relação entre eles. Desse modo, este trabalho teve como objetivo 
verificar o efeito crônico do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural de idosas 
praticantes de hidroginástica participantes do projeto Prev-Quedas. A amostra foi composta 
por idosas participantes somente da hidroginástica, selecionadas de forma não probabilística, 
atendendo aos critérios de elegibilidade. Foram formados dois grupos: o grupo intervenção 
(GI) composto por 25 idosas que participaram de um programa com exercícios de 
flexibilidade, além da hidroginástica e o grupo controle (GC), formado por 21 idosas que 
realizaram apenas a hidroginástica. As idosas foram submetidas às avaliações: 
antropométrica, da capacidade cognitiva, da força de preensão manual, do controle postural e 
da amplitude articular máxima. O tratamento estatístico foi feito por meio do software 
BIOESTAT. 5.2. Foram aplicados testes de comparação e correlação inter e intragrupos. Para 
analisar a distribuição dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk com o objetivo de 
designar testes paramétricos e não paramétricos para cada ocasião. Nas comparações foram 
utilizados os testes t de Student para amostras dependentes e independentes não paramétricas, 
Mann-Whitney para as independentes paramétricas e Wilcoxon para as amostras dependentes 
não paramétricas. Para correlacionar os dados foram utilizados o teste de correlação de 
Pearson para as amostras paramétricas e Spearman para não paramétricas. O nível de 
significância adotado foi p ≤ 0,05. Os resultados revelaram que o treinamento de flexibilidade 
associado à prática da hidroginástica, apesar de promoverem aumento na amplitude articular, 
não acarretou resultados positivos significativos nos indicadores de controle postural em 
idosas participantes do projeto Prev-Quedas. O grupo controle apresentou melhora 
significativa da velocidade média, deslocamento total do COP no eixo ântero-posterior, além 
da capacidade de alcance lateral para ambos os lados e uma redução no tempo de permanência 
em apoio unipodal. Não foram encontradas correlações significativas entre os valores de ∆ 
goniométricos com aqueles referentes aos testes de controle postural para ambos os grupos. 
Portanto, o treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica não acarretou 
resultados significativos nos indicadores de controle postural em idosas, embora tenha 
promovido aumento da amplitude articular máxima nas articulações do quadril e tornozelo. 
As descobertas expostas sugerem a elaboração de estudos transversais ou longitudinais que 
abordem o efeito de um programa de exercícios de flexibilidade sobre o controle postural em 
idosas ativas para contribuir com futuras discussões sobre essa temática. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio Postural. Amplitude de Movimento Articular. Idoso. Exercício de 
Alongamento Muscular. 
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ABSTRACT 

 
The aging process involves a series of anatomical, physiological, biomechanical, 
psychological, emotional and social changes. These changes may lead to impairment 
performance daily activities and increase the risk of accidents from falls. Currently, the fall in 
the elderly is a worrying episode due to the high incidence and consequences, affecting their 
quality of life. Among the many risk factors, the weakness of the balance control system and 
the loss of flexibility were chosen for study because of the possible relationship between 
them. Thus, this study aimed to determine the chronic effect of flexibility training on balance 
control in elderly women engaged in water aerobics participants in Prev-Quedas project. The 
sample consisted of participants only the elderly water aerobics, selected non- 
probabilistically manner, meeting the eligibility criteria. Two groups were formed: the 
intervention group (IG) consisting of 25 elderly that participated in a program with flexibility 
exercises, in addition to water aerobics and the control group (CG) consisting of 21 elderly 
women who underwent only water aerobics. Older underwent evaluation:  anthropometric, 
cognitive ability, handgrip strength, postural balance and maximum range of  motion articular. 
Statistical analysis was performed using the BioStat 5.2 software. Comparison and correlation 
inter and intra-groups tests were applied. To analyze the distribution of data, the Shapiro-Wilk 
test aiming to describe parametric and non-parametric tests for each occasion was used. In 
comparisons the Student t test for non parametric dependent and independent samples was 
applied, Mann-Whitney test for independent parametric and Wilcoxon tests for non 
parametric dependent samples were used. To correlate the data the Pearson correlation test 
were used for  parametric samples and Spearman non parametric. The level of significance 
was p ≤ 0,05. The results revealed that training of flexibility associated with the practice of 
water aerobics, despite promote increased on the range of motion, not had significant positive 
results in indicators of postural balance in elderly participants in Prev-Quedas project. The 
control group showed significant improvement in average speed, total displacement in antero-
posterior axis of the COP, and the ability to reach for both lateral sides and a reduction in time 
spent on one foot. No significant correlations between the values of ∆ goniometric those 
related to postural control tests for both groups were found. Therefore, flexibility training 
associated with the practice of water aerobics has not resulted in significant indicators of 
postural balance in older adults, although promoted increased on maximum range of motion 
in the hip and ankle. The findings suggest the development of exposed transverse or 
longitudinal studies that address the effect of a program of flexibility exercises on balance 
control in active elderly to contribute to future discussions on this topic. 
 
Keywords: Postural Balance. Range of Motion Articular. Elderly. Muscle Stretching 
Exercises. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de idosos1 apresentou altas taxas de crescimento mundial durante o século 

XX, tendendo a permanecer elevados. No Brasil, estima-se para os próximos 20 anos que a 

população com mais de 60 anos poderá exceder 30 milhões de pessoas, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Desse modo, os estudos voltados 

para o público idoso têm como intuito a manutenção da qualidade de vida2 destes indivíduos. 

Entre os processos de desenvolvimento humano, o envelhecimento merece destaque 

devido a um conjunto de mudanças anatômicas, fisiológicas, biomecânicas, sociais, afetivas e 

psicológicas (ALVES JÚNIOR, 2009). Tais alterações podem levar, não só, ao 

comprometimento da execução das atividades cotidianas, como também, da autoestima, além 

do aumento de comorbidades e do risco de acidentes por queda.  
Atualmente, as quedas3 em idosos são um dos fatores preocupantes, principalmente, 

no que diz respeito ao aumento de sua incidência considerada um problema de saúde pública, 

e às suas consequências, que podem afetar a qualidade de vida destes sujeitos (PAULA, 

2010). O estudo desenvolvido por Perracini (2000) mostrou que há uma prevalência de queda 

alcançando 30% em uma coorte de idosos residentes na cidade de São Paulo e 11% sofreram 

quedas recorrentes. Acredita-se que grande parte dos acidentes por quedas pode ser evitado ou 

minimizado por intermédio de programas de prevenção exigindo maior dedicação à 

elaboração de pesquisas voltadas para esse fim (AMERICAN GERIATRIC SOCIETY, 2001). 

A etiologia das quedas em idosos pode ser diversificada e apresentar associação com 

mais de um fator de risco. Esses fatores são classificados, de acordo com a literatura, em 

intrínsecos, isto é, decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, e 

extrínsecos, ou seja, fatores dependentes de circunstâncias sociais e ambientais que criam 

desafio ao idoso (TINETTI, 2003).  De acordo com Réseau (2005), existem ainda aqueles que 

consideram uma divisão fundamentada em fatores comportamentais, individuais, ambientais e 

sociais. 

                                                 
1 A Organização das Nações Unidas (ONU, 1982) de acordo com a Resolução 39/125 define idoso como o  indivíduo que se 
encontra na faixa etária igual ou superior a 65 anos residente em países desenvolvidos e com 60 anos residente em países em 
desenvolvimento. A Política Nacional do Idoso PNI, Lei n°8.842/94 e o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003 definem 
idosos como pessoas com 60 anos ou mais (BRASIL, 2010). 
2 A qualidade de vida “É a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do 
sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.” (OMS, 2005). 
3 O conceito de queda, de acordo com Gibson, Andres e Issacs (1987) é mais apropriado, pois, são descartadas as 
possibilidades de quedas por motivos que levariam qualquer outra pessoa a cair. A queda consiste em um “evento que leve o 
indivíduo não intencionalmente a se encontrar no chão ou em qualquer outro nível mais baixo do que o anterior, não como 
resultado de um golpe violento, perda de consciência, acidente vascular ou ataque epilético” (GIBSON et al. 1987, p.4).  
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O processo de envelhecimento é caracterizado por diversas alterações fisiológicas 

entre elas, o comprometimento da capacidade de controle postural.  Problemas nesse sistema 

têm sido apontados como uma das causas de quedas nos sujeitos idosos. Para Bittar et al. 

(2003), estima-se que 85% da prevalência de queixas de equilíbrio nos indivíduos acima de 65 

anos, estão associadas a diversas causas e pode se manifestar mediante desequilíbrio e quedas. 

O controle postural pode ser conceituado como a capacidade de controlar a posição do corpo 

no espaço por propósitos duplos de orientação e estabilidade ou equilíbrio postural 

(SHUMWAY-COOK e WOOLLACOOT, 2010). Aproximadamente, 50% das quedas em 

idosos ocorrem durante alguma forma de locomoção cuja tarefa exige maior controle da 

postura (AMERICAN GERIATRIC SOCIETY, 2001).  

 A perda da flexibilidade, durante o processo de envelhecimento, contribui para o 

episódio de queda, tornando-se não somente um fator de risco, como também um fator 

limitador da autonomia4 do indivíduo (FARINATTI, 2008; PROVINCE et al., 2005). A 

flexibilidade consiste na amplitude articular máxima fisiológica de um determinado 

movimento (ARAÚJO, 2005). A redução dessa qualidade física encontra-se associada à 

ocorrência de quedas nos idosos, principalmente, em função da perda da mobilidade nas 

articulações do quadril, joelho, tornozelo e coluna vertebral (GUIMARÃES e FARINATTI, 

2005). 

A articulação do tornozelo sofre uma perda de 50% da flexibilidade nas mulheres e 

35% nos homens entre as idades de 55 a 85 anos, devido ao aumento na quantidade de 

colágeno no tecido conjuntivo e degeneração das fibras de elastina dos músculos e dos tecidos 

conjuntivos (VANDERVOORT et al., 1992). Nitz e Choy (2004) correlacionaram o ângulo 

articular do tornozelo com o número de quedas, em idosas, a partir de diferentes níveis de 

exercícios físicos controlados de acordo com a intensidade, número de sessões diárias e 

frequência semanal, destacando a contribuição da perda da amplitude articular do tornozelo 

para o episódio de queda. 

Outro fator de risco a ser discutido se refere ao sexo feminino, pois, de acordo com 

Siqueira et al. (2007), a prevalência de quedas nos homens é de 26,5%, e nas mulheres, 

40,1%. Dados registrados pelo Ministério da Saúde (2013) indicam que o número de 

internações decorrentes de fraturas por quedas, em mulheres, chegou a 15 mil e 7 mil nos 

                                                 
4 A autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões de como se deve viver diariamente, de acordo com suas 
próprias regras e preferências (OMS, 2010). 
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homens em 2001. Em 2009, este número aumentou, atingindo 20.778 internações para as 

mulheres.  

Além disso, após a menopausa, a perda é mais abrupta, pois, as mulheres apresentam 

menor rigidez muscular, ou seja, possuem maior flexibilidade do que os homens, devido ao 

alto nível do hormônio estrogênio. Este hormônio apesar de reter água, acarreta grande 

quantidade de tecido adiposo, menor massa muscular e diminuição da densidade nos tecidos 

aumentando sua capacidade de extensão (PLATONOV, 2008). Segundo Kubo et al. (2003), 

as diferenças viscoelásticas entre os sexos podem mascarar os resultados referentes às 

mensurações da amplitude articular máxima de movimento. Desse modo, este estudo limitou-

se a selecionar apenas idosas para compor a amostra devido à manutenção da homogeneidade 

dos dados com relação à amplitude articular máxima de movimento. 

A partir dessas considerações, o referido estudo apresenta como questão: Qual o 

efeito crônico do treinamento de flexibilidade no controle postural em mulheres idosas 

praticantes de hidroginástica?  

Sugere-se que os programas de exercício físico5 para idosos fundamentem-se no 

ideário da promoção da saúde6 e que sejam aplicados de maneira prazerosa. Estes programas 

apresentam como principal objetivo trabalhar a promoção da saúde destes indivíduos 

estimulando a interação social, a prática de exercícios físicos, as atividades culturais, de lazer, 

a melhoria das capacidades funcionais e uma vida com autonomia (ALVES JÚNIOR, 2009). 

Os exercícios físicos na água, ou hidroginástica, são realizados de várias formas. No 

entanto, esta prática não é recente, de acordo com Teixeira et al. (2007) ao analisar o trabalho 

de  Buchanes e Milles, que mostra a hidroginástica como uma atividade alternativa praticada 

em spas para idosos, no ano de 1697, na Inglaterra, a partir de caminhada em trilhas de pedras 

cobertas por água. No momento presente, podemos dizer que essa atividade baseia-se em 

exercícios aquáticos específicos mediante utilização da resistência da água como sobrecarga e 

do empuxo para redução do impacto, favorecendo sua prática mesmo em altas intensidades, 

com menor risco de lesão, levando a maior adoção pelo público idoso (TEIXEIRA et al.; 

2007). Ademais, outras características da hidroginástica justificam sua grande adesão por 

                                                 
5  Exercício físico é definido como atividade física planejada, repetitiva e estruturada com objetivo de melhorar ou manter um 
ou mais componentes da aptidão física, a partir do aumento do gasto energético, ocorrendo um desequilíbrio calórico 
negativo, ou a manutenção do metabolismo basal que contribuirá para perda de peso corporal (SOUSA e VIRTUOSO 
JÚNIOR, 2005). 
6  A promoção da saúde consiste no conjunto de estratégias que buscam a capacitação do indivíduo, por meio das melhores 
condições sociais e ambientais e pelo aumento do nível de conhecimento e de informação, visando facilitar a adoção de 
modos de vida saudáveis. (FARINATTI, 2008). 
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esses indivíduos. Inicialmente, pelo fato da maior procura por ambiente diferenciando e 

familiarização com a água, além da promoção do bem estar físico, mental e emocional. 

Desse modo, são inúmeros os benefícios da hidroginástica que, também, contribuem 

para a escolha dessa prática. Trata-se de uma atividade que abrange grandes grupos 

musculares simultaneamente, envolvendo exercícios aeróbios, que favorecem a melhora das 

trocas gasosas; ativam os vasos sanguíneos, contribuem para um melhor desempenho 

cardiopulmonar; diminuem problemas de hipertensão e hipotensão; aumentam os níveis de 

força; e reduzem o impacto nos membros inferiores, facilitando a sustentação do corpo devido 

à flutuação a partir da redução da carga nas articulações imersas, sem risco de quedas entre 

outros benefícios (RUOTI, TOUP e BERGER, 1994). 

O desenvolvimento da flexibilidade dá-se a partir da realização de exercícios que têm 

como objetivo aumentar a amplitude articular de movimento, estabelecendo relação com a 

manutenção da autonomia funcional durante o processo de envelhecimento (FARINATTI, 

2008).  Entretanto, os exercícios de flexibilidade podem não somente diminuir esta perda, e 

consequentemente, reduzir o risco de queda, como também, contribuir para melhora do 

controle postural. Tais exercícios ativam o sistema proprioceptivo, exigido para o controle da 

postura, proporcionando melhora na capacidade de recuperação do equilíbrio e da percepção 

do movimento (MOCHIZUKI e AMADIO, 2006; LUSTOSA et al., 2010). Ademais, o 

desenvolvimento da força muscular advindo da prática desses exercícios é reconhecido pela 

literatura científica, podendo influenciar na manutenção do controle postural (KOKKNEN et 

al. 2007; LA ROCHE et al. 2008). O fortalecimento dos músculos da região do tornozelo 

proporciona maior capacidade de alcance, minimiza as alterações posturais e influencia a 

escolha das estratégias motoras garantindo maior estabilidade para os sujeitos com idade 

avançada (STUDENSKI, DUNCAN e CHANDLER, 1991; NEWTON, 2001; AIKAWA, 

BRACIALLI e PADULA, 2006;). 

No entanto, poucos estudos destacaram um possível efeito do treinamento de 

flexibilidade sobre o controle postural, principalmente, nos adultos mais velhos. Albino et al. 

(2012) compararam os resultados antes e após a aplicação de um programa de exercícios de 

força em idosas (idade média 65,1 ± 2,9 anos), com outro de flexibilidade (idade média 66,5 ± 

3,2 anos) mostrando que ambos produziram uma melhora nos índices de controle postural, 

aferidos pela Escala de Berg. As participantes que foram submetidas ao treinamento de força 

demonstraram média de pontos no escore da Escala de Berg igual a 53,00 ± 1,82 pontos, no 

pré-teste, no pós-teste a média foi igual a 55,85 ± 0,37 pontos, sendo p= 0,003.  Aquelas 
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submetidas ao treinamento de flexibilidade a média foi de 52,46 ± 1,72 pontos no pré-teste e 

de 55,46  ± 0,74 pontos no pós-teste e p = 0,001. Gajdosik et al. (2005) após um programa de 

exercícios de alongamento, em idosas não institucionalizadas, encontraram  aumento da 

amplitude articular e da força de resistência passiva na dorsiflexão mas, não identificaram 

influência significativa na capacidade de alcance. Bird et al. (2009) compararam o efeito de 

um programa de exercícios de resistência com outro composto por exercícios de alongamento 

no controle da postura em idosos sedentários. Os idosos realizaram primeiro o programa de 

resistência e em seguida o programa de flexibilidade com duração de 16 semanas. Houve um 

intervalo de uma semana entre os programas, encontrando melhora no controle postural 

decorrente de ambos os exercícios, principalmente na direção médio-lateral com os olhos 

abertos e fechados após a execução do programa com exercícios de flexibilidade (p =.007). 

Além disso, parece escasso, na literatura científica específica da área da saúde, 

estudos que trate do efeito do treinamento de flexibilidade associado à prática da 

hidroginástica sobre o controle postural em idosos.  

Desse modo, torna-se necessário a elaboração de um maior número de estudos 

científicos a respeito da influência de um treinamento de flexibilidade associado à prática da 

hidroginástica sobre o controle postural, principalmente, nos indivíduos acima de 60 anos, 

elucidando resultados mais significativos para discussão deste tema.  

Portanto, esperou-se que, a partir desta pesquisa, fossem encontradas evidências 

capazes de demonstrar o efeito crônico do treinamento de flexibilidade sobre o controle 

postural em idosas praticantes de hidroginástica, nos quais os resultados possam auxiliar 

novas diretrizes para a prática de exercício físico visando à promoção da saúde.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Existem poucas pesquisas, na literatura científica, sobre o efeito crônico de um 

treinamento de flexibilidade associado à pratica da hidroginástica sobre o controle postural.   

Desse modo, justifica-se esta pesquisa devido:  (1) à carência de estudos, na literatura 

científica da área, relacionados ao efeito do treinamento de flexibilidade sobre o controle 

postural em idosas buscando a garantia da promoção da saúde destes indivíduos; e (2) à 

prevalência do déficit do controle postural nos idosos, exigindo estudos que possam 

proporcionar uma melhora deste sistema podendo, consequentemente, acarretar melhor 

qualidade de vida nestes indivíduos.  
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1.2 RELEVÂNCIA 

 

Desse modo, o presente estudo é relevante, pois, apresenta pertinência social 

mediante a contribuição para melhor assistência não só aos programas de prevenção de queda, 

como também, àqueles voltados para a prática de exercícios físicos com os idosos a partir da 

inclusão de exercícios que trabalhem o controle postural.  

Além disso, a pertinência científica deste estudo consistirá na conscientização, do 

profissional de educação física, sobre a importância do controle da postura para este público, 

garantindo não só melhor qualidade de vida, como também, estímulo para a ampliação do 

acervo de discussões que venham a surgir relacionadas à possibilidade de queda e o 

treinamento da flexibilidade. 

Portanto, espera-se que, a partir desta pesquisa, sejam encontradas evidências 

capazes de mostrar o efeito do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural em 

idosas, nos quais os resultados possam não só, auxiliarem novas diretrizes para a prática de 

exercício visando à promoção da saúde, como também, sugerir a elaboração de mais estudos a 

respeito da relação entre treinamento de flexibilidade e prevenção de quedas.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL  

 
Verificar o efeito crônico do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural em 

idosas praticantes de hidroginástica participantes do projeto Prev-Quedas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Caracterizar a amostra como homogênea ou heterogênea a partir da análise dos dados 

referentes à faixa etária, nível de escolaridade, estado civil, auto-avaliação da saúde e do 

equilíbrio, histórico de quedas nos últimos 12 meses, uso de polifarmácia e queixas de dor 

presentes na ficha de cadastro do projeto Prev-Quedas de cada participante do estudo; 

2- Verificar a distribuição das atividades habituais no último ano mediante aplicação do 

Questionário Modificado de Baecke nas idosas participantes do estudo; 

3- Avaliar a capacidade cognitiva das funções mentais mediante aplicação do Mini Exame de 

Estado Mental nas idosas participantes do estudo;   
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4- Comparar os dados obtidos referentes à faixa etária, nível de escolaridade, estado civil, 

auto-avaliação da saúde e do equilíbrio, histórico de quedas nos últimos 12 meses, uso de 

polifarmácia, queixas de dor, distribuição das atividades habituais no último ano e 

avaliação da capacidade cognitiva entre o grupo composto por frequentadoras da 

hidroginástica do projeto Prev-Quedas participantes do treinamento de flexibilidade e do 

grupo controle; 

5- Avaliar as variáveis antropométricas e a força de preensão manual em todas as idosas 

participantes do estudo; 

6- Avaliar o controle postural e a amplitude articular máxima nas articulações do quadril, 

tronco e tornozelo em todas as idosas participantes do estudo; 

7- Comparar os resultados obtidos das mensurações antropométricas e do teste de preensão 

manual entre o grupo composto por frequentadoras da hidroginástica do projeto Prev-

Quedas participantes do treinamento de flexibilidade e do grupo controle; 

8- Comparar os resultados obtidos dos testes de controle postural e de amplitude articular 

máxima entre o grupo composto por frequentadoras da hidroginástica do projeto Prev- 

Quedas participantes do treinamento de flexibilidade e do grupo controle. 

9- Apontar a relação existente entre o aumento da amplitude articular máxima e a capacidade 

de alcance funcional e lateral, o tempo de permanência em apoio unipodal e as variáveis 

estabilométricas nas idosas participantes do estudo. 

 

1.4 HIPÓTESES 
 
Ha  -  A amostra do estudo apresenta homogeneidade dos dados relacionados à idade, nível de 

escolaridade, estado civil, auto-avaliação da saúde e do equilíbrio, histórico de quedas nos 

últimos 12 meses, uso de polifarmácia, queixas de dor, distribuição das atividades habituais 

no último ano e avaliação da capacidade cognitiva; 

 

Hb - O treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica influencia os 

indicadores antropométricos e de força de preensão manual em idosas participantes do projeto 

Prev-Quedas; 

 

Hc -  O treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica promove o aumento 

da amplitude articular máxima em idosas participantes do projeto Prev-Quedas; 

 



24 

 

Hd - O treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica influencia os 

indicadores de controle postural em idosas participantes do projeto Prev-Quedas; 

 

He - Existe relação significativa entre o aumento da amplitude articular máxima e a 

capacidade de alcance funcional e lateral, o tempo de permanência em apoio unipodal e as 

variáveis estabilométricas em idosas participantes de um treinamento de flexibilidade 

associado à prática da hidroginástica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente revisão de literatura é dividida em 5 (cinco) partes. Na primeira parte, são 

apresentados os conceitos de envelhecimento e termos afins, além dos aspectos demográficos, 

fisiológicos e funcionais deste processo. Em seguida, os conceitos básicos envolvidos no 

controle postural, os sistemas integrantes e a utilização dos mecanismos de controle. 

Posteriormente, são discutidos o desencadeamento do sistema de controle postural durante o 

processo de envelhecimento e sua importância para o idoso. Na quarta parte, são abordados o 

conceito de flexibilidade, os aspectos anatômicos e fisiológicos de seus principais 

componentes e o comportamento desta qualidade física diante do processo de 

envelhecimento. Por fim, são discutidas as possíveis relações entre a prática dos exercícios de 

flexibilidade e o controle postural no idoso. 

 
2.1 ENVELHECIMENTO: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, FISIOLÓGICOS E  

FUNCIONAIS 

 

O aumento da expectativa de vida e o consequente crescimento do número de 

pessoas que ultrapassa os 60 anos de idade são fenômenos populacionais que vêm ocorrendo, 

não somente no Brasil, como no mundo. Estes índices são vistos de forma acelerada nos 

países em desenvolvimento, que em meados do século XX, alcançaram os mesmos valores 

referentes ao processo de envelhecimento da população dos países desenvolvidos 

(CAMARANO e MEDEIROS, 1999). 

Segundo o relatório da Comissão das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Social, baseado no Plano de Ação de Madri sobre o Envelhecimento em 2007 e 2008 é 

estimado que, em nível mundial, pela primeira vez, o número de indivíduos com mais de 60 

anos deverá ultrapassar o número de crianças em 2045. Entretanto, o aumento do público 

idoso não é um episódio recente. Desde a década de 1950, as taxas de envelhecimento 

apresentam um aumento, no ano de 2009, as mesmas passaram de 8% para 11% da população 

e estima-se para 2050 que 22% da população geral sejam compostas por idosos (ONU, 2010). 

Alves Júnior (2009) justifica este fato devido ao fenômeno da “transição 

demográfica” iniciada no século XX, caracterizado por baixas taxas de natalidade e aumento 

da longevidade, associado à diminuição dos índices de mortalidade. Para Camarano e 

Medeiros (1999) o crescimento do número de idosos se dá devido ao declínio dos índices de 

fecundidade e mortalidade.  
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 No Brasil, este fenômeno vem ocorrendo de forma intensa e rápida. Em 1991 48% 

da população total era composta por indivíduos com 65 anos ou mais, chegando a 59% no ano 

2000 e 74% em 2010 (IBGE, 2012). Entre os idosos, no Brasil, aqueles na faixa etária acima 

dos 80 anos apresentam maior crescimento chegando a 49,3% entre os anos de 1991 a 2000. 

Em se tratando do envelhecimento populacional brasileiro torna-se importante 

ressaltar a feminização da velhice. No ano de 2010, dos 20 milhões de idosos 55,7% eram 

mulheres (FREITAS e PY, 2011). Além disso, é reconhecido que existe diferença entre 

homens e mulheres com relação ao envelhecimento (CAMARANO, 2003). Desse modo, a 

predominância feminina no contingente idoso é maior nos países em desenvolvimento. Uma 

das causas que pode explicar este fato baseia-se na maior predisposição dos homens ao 

acometimento de doenças cardiovasculares devido à menor secreção de hormônios femininos, 

nos quais, aparentemente, promovem alguma proteção contra estas patologias (SHEPARD, 

2003). Contudo, apesar das mulheres viverem mais do que os homens, elas são mais 

susceptíveis a deficiências físicas e mentais (CAMARANO, 2003).  

Freitas e Py (2011) definem envelhecimento como um processo caracterizado por 

mudanças na forma e função ao longo da vida, ocorridas nos organismos após a maturação 

sexual e que progressivamente comprometem a capacidade de produção de reposta ao estresse 

ambiental e à manutenção da homeostasia. 

Todavia, Finch (1990, apud Freitas e Py, 2011) rejeita o uso do termo 

envelhecimento, por considerar que apesar deste processo estar baseado no tempo, a 

expressão de tempo no ritmo biológico não influencia na produção de padrões ou taxas de 

envelhecimento claramente identificáveis em todos os indivíduos. Desse modo, o termo 

senescência passa também a ser adotado com frequência considerado mais apropriado, 

definido como conjunto de alterações relacionadas com a idade que podem afetar a vitalidade 

e a capacidade funcional dos organismos. A senelidade é o termo utilizado para nomear o 

momento em que o risco de mortalidade se aproxima de 100%. A velhice consiste na última 

fase do ciclo da vida e o resultado final deste processo é definido pelo termo idoso ou velho 

(FREITAS e PY, 2011).  

Entre estas mudanças características deste processo destacam-se uma diminuição da 

massa e força muscular, uma redução da elasticidade nas matrizes dos tecidos moles, aumento 

da rigidez muscular e articular seguida da elevada quantidade de fibras do tecido conectivo, 

uma lentidão para planejar e executar movimentos coordenados e uma menor densidade 

óssea. No idoso, durante a postura ortostática, ocorre uma maior extensão, amplitude e 
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frequência da oscilação corporal que conduzem a um comprometimento no controle da 

postura, causando enorme impacto sobre a capacidade funcional apresentando relação direta 

com o risco de quedas (ALVES JÚNIOR,  2009;  SP IRDUSO,  2005;  FELAND 

e t  a l . ,  2001) .   

Com o avançar da idade, o processo de absorção e reposição óssea se encontra lento, 

estando associado à diminuição do cálcio corporal gerando ossos mais fracos. Depois dos 40 

anos, as mulheres, que se encontram no período da pós-menopausa7, sofrem um declínio da 

massa óssea chegando de 2 a 3% ao ano (WILMORE, 1991). Essa perda óssea é maior 

quando se refere à parte trabecular quando comparada à parte cortical. 

Outro aspecto fisiológico acometido no processo de envelhecimento é a redução da 

massa muscular, caracterizada pela diminuição do número e tamanho das fibras musculares, 

processo denominado sarcopenia8, levando ao quadro de hipotrofia muscular (FARINATTI, 

2008). Tal redução pode ser vista mediante menor área de seção transversa comprometendo a 

produção de força nos idosos. Desse modo, sujeitos com 70 anos de idade apresentam redução 

na área de seção transversa de 25 a 30% e nos níveis de força de 30 a 40% quando 

comparados aos jovens (PORTER, VANDERVOORT e LEXELL, 1995). De acordo com 

Gurgel et al. (2010) algumas alterações decorrentes do processo de envelhecimento, como por 

exemplo, a perda da mobilidade funcional e da independência estão associadas à diminuição 

da força e à hipotrofia musculares. Menores índices de força muscular são vistos de forma 

acentuada nos membros inferiores em comparação aos superiores, considerados o principal 

responsável pelo episódio de quedas entre os sujeitos mais velhos (GARDNER et al., 2001). 

Com relação à estrutura muscular no idoso, nota-se um declínio do tecido muscular devido à 

diminuição do número e atrofia das fibras do tipo II9, além da remodelação das unidades 

motoras10, diminuição dos terminais axônicos e do número de unidades motoras. Alterações 

na síntese de proteínas musculares, mudanças no ângulo de penação e no comprimento dos 

fascículos comprometem a geração de força e potência musculares em todas as velocidades de 

contração (RAJ et al., 2010; NARICI et al., 2003). 

                                                 
7 A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1996) define pós-menopausa como período após o evento da menopausa, 
independente da menopausa ter sido natural ou induzida e se prolonga até uma idade avançada. 
8 Sarcopenia é conceituada como a redução da massa proteica, assim como da função e qualidade muscular no 
envelhecimento (ALVES JÚNIOR, 2010). 
9  As fibras tipo II são fibras musculares de contração rápida (MCARDLE, KATCH e KATCH, 2003). 
10 “A unidade motora constitui a unidade funcional do movimento: essa unidade anatômica consiste no neurônio motor 
anterior e nas fibras musculares específicas que as inervam” (MCARDLE, KATCH e KATCH, 2003. p. 405). 
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Dessa forma, o comprometimento da mobilidade funcional é representado pela 

limitação, sendo proporcionalmente menor para mulheres (38%) do que nos homens (48%)  

entre 60 a 74 anos, mas é a mesma nos grupos na faixa etária dos 75 anos (65%). Daqueles 

com idade de 75 anos ou mais, 7% são severamente deficientes e 22% tem uma grave 

deficiência necessitando de ajuda constante como autocuidado, mobilidade e comunicação 

(FARINATTI, 2008).  

 

2.2 SISTEMA DE CONTROLE POSTURAL 

 

A execução das tarefas cotidianas como andar, abaixar e levantar, alcançar um objeto 

com as mãos, assim como a adoção de diversas posturas, como a ortostática, exige a ativação 

de um sistema de controle específico, devido ao deslocamento sutil do alinhamento corporal, 

constantemente. Este sistema complexo é composto pela integração dos sistemas neural, 

sensorial e musculoesquelético (AIKAWA, BRACIALLI e PADULA, 2006). No passado, a 

postura era considerada um estado estático, na atualidade, esta é vista como uma interação 

dinâmica entre a tarefa e o ambiente (ALMEIDA, 2007). 

Desse modo, o controle da postura pode ser definido como a habilidade de um 

indivíduo assumir e manter a posição desejada durante uma atividade estática ou dinâmica 

(CUPPS, 1997). Segundo Maki e McIlroy (1996), este sistema consiste nos processos pelos 

quais os sistemas neurais geram padrões de atividade muscular necessários para controlar a 

relação entre o centro de gravidade (CG) e a base de apoio (BA). Para Shumway-Cook e 

Woollacott (2010, p.158) “o controle postural envolve controlar a posição do corpo no espaço 

por propósitos duplos de estabilidade e orientação”.  

A orientação e a estabilidade postural são os objetivos funcionais deste sistema de 

controle sendo a primeira associada à manutenção da relação adequada entre os segmentos 

corporais, entre o corpo e o ambiente para a execução de uma determinada tarefa. A 

estabilidade também denominada equilíbrio consiste no controle do CG em relação à BA 

(SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010).  

Para atingir estes objetivos, o sistema de controle postural necessita receber e 

integrar as informações provenientes dos sistemas sensoriais a respeito do posicionamento 

dos segmentos corporais e das forças atuantes nestes segmentos, e então, ativar os grupos 

musculares correspondentes para realização ou manutenção da posição do corpo desejada 

(BARELA, 2000). 
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2.2.1 ASPECTOS BIOMECÂNICOS DO SISTEMA DE CONTROLE POSTURAL  

 

O termo “postura” é utilizado para descrever o alinhamento biomecânico do corpo e 

sua orientação no ambiente (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010). Winter (1995) 

ressalta a importância da postura ao descrever o alinhamento corporal, considerando a 

orientação dos segmentos corporais em relação à aceleração da gravidade.  

A posição ortostática, muito exigida para execução de várias tarefas realizadas pelos 

homens, apresenta características comportamentais responsáveis pela sua manutenção: a) o 

alinhamento corporal na posição ortostática permite a manutenção do equilíbrio com menor 

gasto de energia interna; b) o tônus muscular, que consiste na força na qual o músculo resiste 

ao alongamento, produz uma resposta à tração da gravidade evitando que o corpo não caia a 

partir da ativação dos músculos antigravitacionais e; c) o tônus postural ativado, ou seja, 

aumenta a exigência dos músculos antigravitacionais para contrapor-se à força da gravidade 

nesta posição (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010).  

A estabilidade ou equilíbrio do corpo humano, na posição ortostática é influenciada 

por leves oscilações, podendo ser comparada a um pêndulo invertido considerado instável. 

Isto se dá devido à ação de forças tanto externas, como a força da gravidade, quanto internas, 

como as forças de contração muscular, sobre o corpo sendo nulas momentaneamente, 

impedindo o estabelecimento da condição estática perfeita (MAKI e MCILROY, 1996). 

Desse modo, esta condição não será encontrada, no corpo humano, pois o somatório de todas 

as forças e torques externos sobre ele nunca serão nulos (HALL, 2000). Assim, o termo mais 

adequado para a postura ortostática, segundo Duarte e Freitas (2010), seria posição quase 

estática instável. 

 A partir disso, os estudos destinados à melhor compreensão do sistema de controle 

postural são caracterizados por analisar os mecanismos das oscilações corporais. Estas últimas 

acarretam o deslocamento do CG, devendo este permanecer dentro da BA, delimitada pelos 

pés, conhecidos como limites de estabilidade (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010) 

(figura 1).  
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Figura 1 - Limite de Estabilidade Normal. (A) Homem saudável inclinando seu centro de 
gravidade (ponto branco) para frente até seu limite de estabilidade, representado pela 
área do cone (pêndulo invertido). Fonte: Adaptada de HORAK, 2006.  
 

O CG pode ser definido como o centro das forças gravitacionais que age sobre o 

corpo, se movendo como se elas agissem somente neste ponto. Localiza-se a alguns 

centímetros à frente da articulação lombossacra e coincide com o centro de massa (CM) 

considerado centro da massa corpórea total, determinado pelo encontro do CM de cada 

segmento corporal. A BA consiste na área corporal que se encontra em contato com a 

superfície de apoio, na qual na posição bípede, forma um polígono delimitado pelas bordas 

laterais dos pés (DUARTE e FREITAS, 2010). 

Desse modo, trabalhos científicos referentes à trajetória do CG, procuram mensurar 

as oscilações corporais a partir da aplicação de alguns métodos, nos quais a Estabilometria 

Estática é um dos mais utilizados no estudo da postura. Trata-se de uma plataforma de força 

fixa que registra a trajetória do deslocamento do centro de pressão (COP). O COP é uma 

medida de deslocamento que representa a resultante das forças verticais atuando na superfície 

de apoio, sendo influenciado pela posição do CG. 

Quando o CG é deslocado a partir dos movimentos dos segmentos corporais, o corpo 

oscila. Simultaneamente, ocorre a produção de respostas neuromusculares em decorrência das 

oscilações produzidas. A combinação dessas respostas advindas do deslocamento e da própria 

posição do CG é expressa pela medida do centro de pressão (COP), que indica a posição do 

vetor resultante da força de reação do solo11 (figura 2). Tal vetor é igual e oposto à média 

ponderada da localização de todas as forças que agem na plataforma de força, como a força 

peso e as forças internas transmitidas à superfície de apoio (WINTER, 1995). 

                                                 
11 A força de reação do solo consiste na força produzida pelo solo, ao batê-lo com o pé, de igual magnitude e sentido oposto 
sobre o pé e o corpo (SMITH, WEISS e LEHMKUHL, 2002). 
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Figura 2 - Representação da relação entre COP e CG durante a 
postura ereta de um sujeito oscilando para frente e para trás. As 
distâncias do CP (p) e CG (g), o vetor peso (W), o vetor força de 
reação do solo (R), e vetores representativos para a velocidade (ω) 
e aceleração (α) angulares são indicados em cinco instantes 
diferentes. Fonte: WINTER, 1995. 

Desse modo, as reações posturais em resposta a perturbações externas são essenciais 

para a manutenção do controle da postura (BLASZCZYK e MICHALSKI, 2006). Para um 

indivíduo se manter estável a habilidade de controlar o corpo diante de perturbações internas e 

externas é essencial. Essas perturbações podem ser provenientes da força da gravidade ou de 

forças relativas à superfície de apoio dos pés, bem como pela realização dos movimentos 

voluntários do próprio corpo ou parte dele (KLEINER, SCHITTLER e SÁNCHEZ-ARIAS, 

2011). 

 

2.2.2 AÇÃO DOS SISTEMAS SENSORIAIS NO CONTROLE POSTURAL 

 

Os processos sensoriais fornecem informações sobre a posição dos segmentos 

corporais em relação aos outros e ao ambiente, provenientes das suas estruturas. Durante o 

processo de integração das informações sensoriais pelo sistema nervoso central (SNC), o 

sistema de controle postural deverá receber as informações disponíveis e, selecioná-las 

considerando as mais relevantes dentro de um determinado contexto. Além disso, são 

fornecidos pesos diferentes a estas informações durante a manutenção da postura quase 

estática, com o objetivo de gerar respostas precisas referentes ao posicionamento dos 

segmentos corporais e do centro de massa corpóreo no espaço (OIE, KIEMEL e JEKA, 2002).  
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Cada sistema sensorial fornece dados com características únicas, pois, cada classe de 

receptores opera de forma eficiente em frequências e amplitudes específicas (KLEINER, 

SCHLITTLER e SÁNCHEZ-AIRES, 2011). O sistema sensorial é composto pelos sistemas 

somatossensorial, visual e vestibular. 

O sistema proprioceptivo ou somatossensorial, responsável, entre outras tarefas, pelo 

posicionamento de cada articulação, é formado por receptores. Difere dos outros sistemas 

sensoriais, pelo fato de seus receptores ao invés de estarem concentrados em locais 

específicos, se encontram espalhados pelo corpo, como por exemplo, na pele, nos músculos, 

tendões, ligamentos, nos tecidos conectivos das articulações e nos órgãos internos 

(SIQUEIRA et al., 2007). O objetivo desse sistema é promover informações importantes para 

o controle postural tais como: a) posição e velocidade de todos os segmentos corporais, em 

relação aos outros segmentos e ao ambiente; b) comprimento muscular e; c) o contato com 

objetos externos e a superfície de apoio (WINTER, 1995). Os receptores respondem a 

diferentes tipos de estímulo sendo agrupados em quatro categorias: toque, temperatura, 

posição do corpo e dor.  

Os receptores de toque e de posição apresentam forte correlação com o controle 

postural no que se refere à posição do corpo, denominados mecanorreceptores, encontrados 

principalmente na pele (receptores cutâneos) respondendo às suas deformações e ao tato. Eles 

informam, continuamente, ao sistema nervoso a posição de cada segmento corpóreo em 

relação ao outro, a partir de respostas às distorções físicas, como alongamento e flexão, 

possibilitando a representação da geometria estática e dinâmica do corpo (MOCHIZUKI e 

AMADIO, 2006). 

As respostas referentes à localização do corpo no espaço, à direção e à intensidade do 

movimento são produzidas pelos receptores proprioceptivos, localizados nos músculos e 

articulações. Os proprioceptores têm como objetivos identificar a posição do corpo para 

auxiliar no reconhecimento de coisas circunjacentes e guiar os movimentos. Os músculos 

esqueléticos apresentam dois deles: o fuso muscular, encontrado no interior do músculo, 

incumbido de gerar informações a respeito da intensidade e da taxa de alongamento dos 

músculos; e os órgãos tendinosos de Golgi, situados nos tendões e aponeuroses, informam 

sobre o nível de força produzida pelo músculo em um tendão (MCARDLE, KATCH e 

KATCH, 2003).  

Desse modo, as informações provenientes dos mecanorreceptores se unem às 

informações dos proprioceptores articulares e musculares para estimar o ângulo articular. No 
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entanto, no caso de déficit de um desses receptores, os restantes compensam este prejuízo 

para estimar o posicionamento articular, mas com comprometimento na capacidade de 

adaptação (ALLUM e HONEGGER, 1998) ou na qualidade da resposta (SIMONEAU et al., 

1995). 

O sistema vestibular fornece informações sobre as variações temporais das 

velocidades angulares e lineares da cabeça. Este sistema consegue separar o componente de 

aceleração e da gravidade (MOCHIZUKI e AMADIO, 2006).   

 As informações sobre a orientação em relação ao ambiente circunjacente, à direção e 

à velocidade dos movimentos corporais são originadas pelo sistema visual (SHUMWAY-

COOK e WOOLLACOTT, 2010). Este último é o mais complexo de todos os sistemas 

sensoriais, pois, detecta luz, que permite identificar imagens do ambiente, informando sobre a 

forma, cor e o movimento do objeto e do próprio corpo (FREITAS JÚNIOR e BARELA, 

1997). Para Vallis, Patla e Adkin (2001), além de sua função básica, a visão desempenha um 

papel fundamental na estabilização tardia das correções posturais e no planejamento de 

reações antecipatórias. 

Segundo Paulus et al. (1989), o estímulo visual utilizado para o sistema de controle 

postural de maior importância é o deslocamento de um alvo ou cenário visual projetado na 

retina. O intuito deste estímulo é controlar o grau de oscilação corporal na direção ântero-

posterior. Desse modo, quando o indivíduo sofre oscilação anterior, ocorre a redução da 

distância entre ele e o alvo visual, aumentando o tamanho, deste último, na retina. 

Inversamente, quando o sujeito sofre oscilação posterior, há um aumento da distância entre 

ele e o alvo fazendo com que o alvo diminua sua projeção na retina. O sistema de controle 

postural tenta reduzir as mudanças no cenário visual na retina para minimizar as oscilações 

corporais. Então, a diminuição ou eliminação da informação visual durante o controle da 

postura quase estática faz com que aumentem as oscilações corporais (PAULUS  et al., 1989). 

A integração, no SNC, das informações decorrentes de cada estímulo sensorial é fundamental 

para a promoção apropriada da representação dos movimentos do CG, garantindo um controle 

postural efetivo e flexível (HORAK, SHUPERT e MIRKA, 1989). Esta integração sensorial 

se faz necessário, principalmente, em situações em que um determinado estímulo não pode ser 

utilizado de forma adequada, devido a problemas em alguns dos sistemas sensoriais. 
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2.2.3 AÇÃO DO SISTEMA NEUROMUSCULAR NO CONTROLE POSTURAL  

 

O sistema musculoesquelético associado ao sistema nervoso central é incumbido de 

ativar, de forma adequada, os músculos necessários para a realização dos movimentos 

corporais e manter as posições e orientações corporais (DUARTE e FREITAS, 2010). 

A utilização de um número limitado de padrões de ativação muscular resulta na 

adoção de um número restrito de movimentos posturais, em situações normais e de 

perturbação. As estratégias de movimento visam à manutenção ou recuperação do equilíbrio, 

no caso de perturbação, consideradas elementos constituintes do sistema de controle postural. 

Atuam a partir da seleção de músculos independentes, apesar de estarem relacionados entre si, 

formando unidades denominadas sinergias musculares (SHUMWAY-COOK e 

WOOLLACOTT, 2010). As estratégias de movimento classificam-se da seguinte forma de 

acordo com o padrão de ativação muscular e o do movimento corporal: estratégia do 

tornozelo, do quadril e do passo (figura 3). 

 

Figura 3 - Estratégias Motoras de Controle Postural. Estratégia do tornozelo. (A) 
Estratégia do quadril. (B) Estratégia do passo. (C) Fonte: SHUMWAY-COOK; 
WOOLLACOTT; 2010. p. 166. 
 

A estratégia do tornozelo restaura a posição da estabilidade do CG, por meio de um 

movimento corpóreo, centralizado, principalmente, nas articulações do tornozelo, exigindo 

força muscular e amplitude articular. A adoção desta estratégia e suas sinergias musculares 

estão entre os primeiros padrões para manutenção do controle corporal na posição quase 

estática não perturbada. Busca atingir a estabilidade do CG e manter o alinhamento corporal a 

partir de movimentos sobre a articulação do tornozelo, com o corpo rígido executando 

movimentos mínimos nas articulações do joelho e do quadril (GATEV et al., 1999). 
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 No entanto, a estratégia do quadril, é utilizada para recuperar o controle postural  

mediante perturbações de grande amplitude e rápidas ou sob condições de difícil geração de 

torque no tornozelo, como por exemplo, quando a superfície de apoio é flexível ou menor que 

os pés. Tal estratégia é responsável pelo controle do movimento do CG, gerando movimento 

rápido e amplo nas articulações do quadril somado a rotações antifásicas dos tornozelos. 

Ocorre uma inclinação do tronco para frente ou para trás, em função de uma flexão ou 

hiperextensão do quadril e, simultaneamente, uma movimentação contrária das articulações 

do tornozelo e da coluna cervical. Trata-se de uma ativação sequencial dos músculos do 

pescoço, abdômen e coxa, o que resulta na adoção de uma sequência proximal-distal de 

ativação muscular e pela maior aplicação da força de reação do solo na direção horizontal 

(HORAK, SHUPERT e MIRKA, 1989). 

 Por fim, a estratégia do passo é usada quando as demais são insuficientes para a 

recuperação do controle da postura, dando-se um passo para alinhar novamente o CG sobre a 

BA (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010). 

Além disso, o contexto e a tarefa exigidos para o controle postural interferem na 

escolha da estratégia adequada. Nas tarefas e contextos mais simples a estratégia do tornozelo 

é a mais adotada. Porém, quando a superfície de apoio é modificada, ou quando o sujeito 

permanece em uma superfície deformável, a estratégia do quadril passa a ser a mais 

requisitada (GATEV et al., 1999). 

A execução das estratégias do tornozelo e quadril pode acontecer simultaneamente, 

denominada estratégia mista do tornozelo-quadril. De acordo com Gatev et al. (1999) essa 

estratégia seria mais usada do que a estratégia isolada  para correção de perturbações posturais  

de qualquer magnitude. Tal fenômeno se deu mediante observação da insuficiência dos 

torques produzidos na articulação do tornozelo para corrigir o controle da postura, justificado 

pelo grande momento de inércia12 corporal que poderia ser gerado por perturbações.  

 

2.3 CONTROLE POSTURAL NO ENVELHECIMENTO 

 

   Entre as diversas alterações do organismo características do processo de 

envelhecimento, destaca-se o declínio da performance do sistema de controle postural, 

considerado um importante fator de risco de queda (MELZER et al., 2009). 

                                                 
12 Momento de inércia é definido como a propriedade inercial dos corpos em rotação, expressa pela resistência à aceleração 
angular, que se baseia na massa e na distância (HALL, 2000). 
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Aproximadamente, 35% das pessoas com mais de 65 anos apresenta relato de queda de pelo 

menos uma vez ao ano, havendo um aumento dessa proporção de 50% para aqueles com 80 

anos de idade (PERRACINI, 2000).  

As mudanças ocorridas com o envelhecimento relacionadas aos sistemas: neural, 

sensorial e musculoesquelético, podem prejudicar o controle da postura e, por conseguinte, 

trazer instabilidade (MAKI e MCILROY, 1996). Shupert e Horak (1999) mostraram que as 

alterações no controle postural documentadas nesta população estão associadas: 1) às 

alterações da capacidade de adaptação e produção da resposta postural, em diferentes 

condições ambientais; 2) às mudanças da função sensorial, que surgem como fonte de 

interferência na detecção dos distúrbios, com consequente atraso na resposta postural e; 3) por 

fim é ressaltada a função neuromuscular como uma fonte indireta de alterações do controle 

postural. 

 

2.3.1 ALTERAÇÕES NOS SISTEMAS ENVOLVIDOS NO CONTROLE POSTURAL  

 

Os comprometimentos do sistema nervoso, como: a redução na velocidade de 

transmissão do impulso nervoso nos neurônios sensoriais e motores; a perda significativa de 

neurônios, de dendritos, diminuição do número de ramificações nervosas que prejudicam a 

comunicação entre as células nervosas; metabolismo cerebral lento; a redução da perfusão 

cerebral e alteração no metabolismo dos neurotransmissores podem interferir no desempenho 

do controle postural durante o processo de envelhecimento (MAKI e MCILROY, 1996). A 

diminuição na velocidade de transmissão do impulso nervoso pelas vias aferentes e eferentes 

pode afetar este sistema de controle, principalmente, em situações de perturbação, nas quais o 

tempo necessário para desencadear uma resposta postural é fundamental para o sucesso da 

recuperação do controle da postura. Além disso, os idosos apresentam aumento no tempo 

necessário para o processamento da informação e para o início da resposta motora. Segundo 

Spirduso (2005), isto se dá devido ao maior tempo de reação quando comparado aos dos 

adultos, sendo maior quando a tarefa envolve processamento de informação. Além do sistema 

nervoso, os sistemas sensoriais também apresentam alterações específicas acarretando 

também o comprometimento do controle da postura. 

Em decorrência do processo de envelhecimento, o sistema somatossensorial se 

encontra debilitado devido à perda de fibras sensoriais e de receptores proprioceptivos 

levando a prejuízos funcionais, como: diminuição da sensação vibratória, senso de posição e 
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sensibilidade (ALEXANDER, 1994). Os limiares das sensações cutâneas e proprioceptivas 

particularmente em membros inferiores aumentam com a idade em média para 2,5 mícrons 

em adultos jovens (menos de 45 anos) e de 19 mícrons em idosos (65 a 95 anos) reduzindo a 

percepção de vibração na articulação do tornozelo (DALEY E SPINKS, 2000). Isto resulta em 

maior tempo de percepção do movimento articular do joelho sendo 50% maior em indivíduos 

entre 57 a 77 anos e, consequentemente, redução da habilidade de recuperação de perda do 

controle da postura (TOLEDO e BARELA, 2010). Lord, Clark e Webster (1991) pioneiros 

em avaliar de forma mais completa a contribuição dos diferentes canais sensoriais e do 

sistema motor para o controle postural, verificaram que a sensibilidade cutânea e a 

propriocepção dos membros inferiores foram as variáveis mais importantes para a 

manutenção da postura ereta no piso rígido em indivíduos acima de 60 anos. Os estudos de 

Lord e Menz (2000) indicaram uma contribuição significativa do sistema proprioceptivo na 

maioria dos resultados, associada ou não aos outros sistemas, chamando a atenção para a 

influência dessas alterações no controle postural em idosos.  

Ademais, a deficiência da propriocepção na região distal dos membros inferiores, em 

idosos, junto com a menor sensação vibratória, causam maior dependência da musculatura do 

quadril para manter o controle da postura quando comparado com jovens. Isso leva ao 

aumento das oscilações posturais e, por conseguinte, produz maior instabilidade nos sujeitos 

mais velhos (AMIRDIS, HATZITAKI e ARABTZI, 2003). Outros sistemas sensoriais se 

apresentam alterados no processo de envelhecimento também acarretando déficit no controle 

postural, como por exemplo, o sistema visual. 

O sistema visual sofre uma série de mudanças decorrentes do envelhecimento, tais 

como: a diminuição da acuidade e do campo visual, redução na velocidade de adaptação ao 

escuro e o aumento do limiar de percepção luminosa nos quais estão associadas a quedas. Isto 

se dá devido ao aumento da oscilação corporal à medida que os estímulos visuais diminuem, 

verificados em testes de equilíbrio com idosos (MACEDO et al. 2008). A importância da 

visão aumenta nos indivíduos na faixa etária entre os 20 aos 60 anos, quando a estabilidade 

diminui 30% com os olhos fechados. Sujeitos com mais de 60 anos sofrem uma perda da 

estabilidade de 50% com os olhos fechados (ALEXANDER, 1994). 

Choy, Brauer e Nitz (2003) avaliaram a influência da visão e da propriocepção na 

estabilidade postural em mulheres na faixa etária entre 20 a 80 anos por meio da Posturografia 

e demonstrou que os fatores: idade, visão e propriocepção influenciam no controle postural.  
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Neste estudo, mulheres entre 60 a 70 anos na posição quase estática apresentaram maior 

instabilidade quando comparadas com jovens mediante a base de apoio confortável, superfície 

estável e olhos fechados. A propriocepção começou a ter influência na estabilidade postural a 

partir dos 50 anos quando a instabilidade foi observada em posição ortostática, base de apoio 

confortável, olhos abertos e superfície instável.  

O sistema vestibular também é caracterizado por mudanças decorrentes do 

envelhecimento contribuindo para o comprometimento do controle da postura. Alterações 

estruturais e eletrofisiológicas no sistema vestibular podem ser vistas em idosos, como por 

exemplo, perda das células vestibulares ciliares e nervosas, aumento do atrito das fibras 

nervosas do nervo vestibular, perda seletiva da densidade das fibras de mielina e a redução da 

velocidade de condução do estímulo elétrico no nervo vestibular (GAZZOLA et al. 2005). 

Estudos em idosos saudáveis demonstram que estes indivíduos não conseguem utilizar 

adequadamente os dados fornecidos pelo sistema vestibular, provavelmente devido ao 

comprometimento deste sistema no envelhecimento (GAZZOLA et al.,2005; SIMONCELI et 

al., 2008). 

Em relação às mudanças no sistema musculoesquelético, no sujeito idoso, está a 

redução da força muscular que pode comprometer a manutenção do controle da postura na 

posição quase estática, resultando em um deslocamento anormal do CG sobre a BA 

(AIKAWA, BRACIALLI e PADULA, 2006). Segundo Tideiksaar (1998) a adaptação das 

respostas posturais à força da gravidade se dá devido ao enfraquecimento dos músculos 

antigravitacionais dos membros inferiores, como quadríceps femoral, extensores da pelve e 

dorsiflexores, apresentando maior atrofia do que os músculos não posturais. O músculo tibial 

anterior, quando enfraquecido, caracteriza o pé plano do idoso e a retificação pélvica, 

encontrados nesta população, ocorridos devido ao enfraquecimento do quadríceps femoral. 

Outro fator a destacar em relação ao prejuízo do sistema musculoesquelético que 

contribui para as alterações no controle da postura durante o processo de envelhecimento é a 

redução da amplitude articular de movimento que será discutida adiante. 

 

2.3.2 MUDANÇAS DA AÇÃO NEUROMUSCULAR NO ENVELHECIMENTO 

 

Podemos dizer que a organização das estratégias de movimento utilizadas para 

recuperação da estabilidade após o deslocamento do CG no plano sagital é diferente entre 

adultos jovens e mais velhos (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 2010). Entre as 



39 

 

mudanças nestas respostas posturais adotadas pelos indivíduos idosos, para manter a posição 

desejada pode ser visto o uso frequente da estratégia de quadril ao invés da estratégia do 

tornozelo adotada por adultos jovens (OKADA et al., 2001). Para Horak, Shupert e Mirka 

(1989) a estratégia de quadril adotada pelos idosos está particularmente associada a 

escorregões em condições em que a superfície é lisa. Tal estratégia é executada por estes 

sujeitos devido à redução da ação muscular da articulação do tornozelo, diminuição da 

informação proprioceptiva nos membros inferiores (PETERKA, 2000) e redução da força 

dinâmica nesta região (HOLLAND, 2002; PINHO et al., 2005). Na pesquisa realizada por 

Amiridis, Hatzitaki e Arabatzi (2003) envolvendo a manipulação da BA, em idosos, foi 

observado que eles oscilam mais do que os adultos e apresentam uma estratégia mista de 

quadril-tornozelo para restaurar o equilíbrio, enquanto os adultos apresentavam apenas a 

estratégia do tornozelo.  Segundo Mills (1994) os exercícios de alongamento promovem 

aumento na produção de torque13 na articulação do tornozelo e do quadril, favorecendo a 

adoção da estratégia do tornozelo com maior frequência diminuindo as oscilações posturais. 

Contudo, Godoi e Barela (2002) e Okada et al. (2001) discordam ao concluírem que a adoção 

da estratégia do quadril é uma forma funcional e eficiente para a preservação do equilíbrio, 

não encontrando diferenças neste mecanismo. Ferraz, Barela e Pellegrini (2001) ao 

compararem jovens com idosos, observaram menor amplitude de deslocamento do COP no 

idoso, atribuindo à maior utilização da estratégia de quadril, contrariando a literatura que 

defende o uso desta estratégia como causador de maior amplitude de movimento, levando a 

mudanças no controle postural.  

 

2.4 FLEXIBILIDADE  

 

A flexibilidade é considerada uma das variáveis da aptidão física relacionada a uma 

boa qualidade de vida representando um fator fundamental para o desempenho corporal e do 

movimento (ARAÚJO e ARAÚJO, 2004). Grande parte dos programas de exercício físico 

inclui esta qualidade física tornando-se um elemento fundamental para uma adequada 

prescrição de exercícios, além das atividades de fortalecimento muscular e capacidade 

aeróbica (FARINATTI, 2008; SPIRDUSO, 2005).  

A flexibilidade apresenta algumas definições, como por exemplo, Barbanti (2003) 

conceitua esta qualidade física como a capacidade de executar movimentos em certas 
                                                 
13 Torque – Consiste numa força rotatória, sendo o equivalente angular de força linear (HALL, 2000). 
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articulações, com amplitude de movimento apropriada. Dantas (1999, p.57) apresenta a 

seguinte definição: “Qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento 

de amplitude articular máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações dentro de 

limites morfológicos, sem risco de provocar lesão.” Para Araújo (2005), a flexibilidade é vista 

como a amplitude articular máxima fisiológica de um determinado movimento. Segundo Alter 

(1999) esta qualidade física é definida como uma habilidade para mover uma articulação 

através de uma amplitude de movimento normal sem estresse excessivo para a unidade 

músculo-tendínea. 

Desse modo, cabe ressaltar os conceitos de amplitude de movimento e mobilidade 

nos quais são, frequentemente, considerados sinônimos do termo flexibilidade, apesar de 

estarem envolvidos em sua definição. Houglun (2001) apud Achour Júnior (2009) define 

amplitude de movimento como a quantidade de mobilidade de uma determinada articulação, 

evidenciada pelo tecido mole e pela estrutura articular. Porém, Weineck (2000) utiliza o termo 

mobilidade conceituando-o como a habilidade de movimentar uma ou mais articulações, não 

devendo ser relacionada à flexibilidade.  

A flexibilidade tem papel fundamental na capacidade motora, influenciando vários 

aspectos da motricidade humana, como por exemplo, o aperfeiçoamento motor e a eficiência 

mecânica, além do aspecto profilático e terapêutico de situações diversas como lesões 

musculares, tensões neuromusculares, assim como a manutenção da aptidão funcional para as 

atividades cotidianas entre outras (FARINATTI, 2008; DANTAS, 1999; ALTER, 1999; 

RUBINI, 2010). 

Para Achour Júnior (2009) a flexibilidade apresenta classificação de acordo com os 

métodos de exercícios empregados, para este fim, podendo ser estático, ou seja, movimento 

de um grupo músculo-articular para atingir uma determinada amplitude de movimento, 

mediante execução lenta, provocando tensão e sendo mantido por algum tempo. A 

flexibilidade dinâmica consiste no mesmo procedimento, porém ao atingir a amplitude 

desejada, ocorre o retorno imediato à posição inicial. Outro tipo de método é o balístico que 

implica na mesma execução do dinâmico, sendo diferenciado devido à realização de 

insistências curtas, ao final do movimento na tentativa de superar a amplitude de movimento 

atingida. A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é baseada na ativação do fuso 

muscular durante a primeira fase do estiramento muscular provocando uma contração 

voluntária. Em seguida, o indivíduo somará a esta contração a sua contração volitiva, 

acionando os órgãos tendinosos de Golgi, promovendo um relaxamento reflexo. As técnicas 
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de FNP mais utilizadas pela literatura científica são: contração-relaxamento e agonista-

contração (ACHOUR JÚNIOR, 2009).  

Além desta classificação, a flexibilidade pode ser trabalhada de forma ativa, na qual 

é executada pelo uso voluntário dos músculos de uma pessoa sem ajuda, ou de forma passiva, 

onde o indivíduo não contribui para gerar força de alongamento, isto é, o movimento é 

realizado por um agente externo, para facilitar a chegada à posição corporal desejada no 

alongamento podendo ser executado por outra pessoa ou com auxílios de aparelhos, como por 

exemplo, step, fit ball e outros (RUBINI, 2010). 

Os efeitos de cada método tem sido alvo de estudos com o intuito de evidenciar qual 

o mais adequado. O método balístico é considerado não apropriado, acarretando danos à 

saúde e menor eficácia com relação ao aumento da amplitude de movimento (ACHOUR 

JÚNIOR, 2009; COELHO, 2007).  

Quanto ao efeito crônico alguns estudos encontraram aumento nos índices de 

flexibilidade a partir do uso do método FNP quando comparado aos métodos estático e 

dinâmico (TANIGAWA, 1972). Todavia, Hartley-Obrien (1980) não identificou diferenças 

significativas entre a aplicação dos métodos FNP, estático e dinâmico, considerando-os 

igualmente eficientes. O estudo de Davis et al. (2005) mostrou que  o  método estático passivo 

é mais eficiente quando comparado com o estático ativo e FNP em programa de treinamento 

com duração de 4 semanas. 

O efeito agudo de um trabalho de flexibilidade utilizando os métodos estático, 

dinâmico e FNP também é abordado por alguns autores. Etnyre e Abraham (1986); e Funk et 

al. (2003) compararam os efeitos agudos de vários métodos, atribuindo ao método FNP, como 

o mais indicado para ganhos de flexibilidade. No entanto, Rubini e Gomes (2004) em estudo 

envolvendo 18 homens adultos, encontraram resultados semelhantes nos métodos estático, 

dinâmico e FNP “contrair-relaxar”, considerando todos eficientes para o ganho de amplitude 

articular. 

 

2.4.1 COMPORTAMENTO MECÂNICO DO TECIDO CONJUNTIVO 

 

As articulações são o local onde pode ser observada a ação da flexibilidade, as quais 

apresentam como elementos constitutivos: ossos, músculos, tendões e tecido conjuntivo 

articular. Analisando as características mecânicas dos músculos e articulações, são 

encontrados 3 (três) tipos de componentes distintos (figura 4) : 



 

a) Componentes elásticos  

São aqueles que retornam à sua forma inicial após o relaxamento muscular, excluindo a 

influência de forças externas. Os miofilamentos e o tecido conjuntivo são elementos contráteis 

fundamentais dispostos em paralelo com

elásticos paralelos, compostos pelos tecidos conjuntivos (endomísio, perimísio e epimísio) 

que envolvem tanto o sarcolema como os fascículos dando um aspecto de tubos de borracha, 

responsáveis pela tensão do m

Os componentes elásticos em série

compostos pela linha Z do sarcômero, cabeça da miosina, tendões e fibras de Sharpey, que 

consistem em pequenas fibras que demarcam o tendão em

JÚNIOR, 2009). 

Pode-se dizer que,

e 15% nas pontes cruzadas de actina e miosina. Durante o alongamento o componente elástico 

em série absorve mais energia que o c

JÚNIOR, 2009). 

b) Componentes plásticos 

Referem-se àqueles que não retornam à forma original após o término da contração, 

não havendo ação de forças externas. São formados pelas mitocôndrias, retículo 

sarcoplasmático, sistema tubular, ligamentos e discos intervertebrais (DANTAS, 1999).

c) Componentes contráteis 

Consistem na habilidade do músculo em aumentar a tensão, sendo considerados 

produtores de tensão, compostos pelos filamentos e pontes cruzadas. Sendo assim, 

contrátil máxima é desenvolvida quando os comprimentos dos sarcômeros são grandes 

existindo uma única sobreposição máxima de filamentos de actina e miosina. O sarcômero 

tem a capacidade de aumentar em 1,20 mícrons, representando 50% do mesmo em es

repouso (ALTER, 1999).  

Figura 4 - Comportamento Mecânico dos Tecidos Conjuntivos. Componentes contráteis 
(CC), componentes elásticos em série (CES) e em paralelo (CEP).
HAMILL & KNUTZEN, K.M; 19
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São aqueles que retornam à sua forma inicial após o relaxamento muscular, excluindo a 

influência de forças externas. Os miofilamentos e o tecido conjuntivo são elementos contráteis 

as fibras musculares, chamados de componentes 

, compostos pelos tecidos conjuntivos (endomísio, perimísio e epimísio) 

que envolvem tanto o sarcolema como os fascículos dando um aspecto de tubos de borracha, 

estão dispostos em série com as miofibrilas, 

compostos pela linha Z do sarcômero, cabeça da miosina, tendões e fibras de Sharpey, que 

relação ao periósteo (ACHOUR 

ão localizados no tendão 

e 15% nas pontes cruzadas de actina e miosina. Durante o alongamento o componente elástico 

omponente elástico paralelo (HALL, 2000; ACHOUR 

se àqueles que não retornam à forma original após o término da contração, 

não havendo ação de forças externas. São formados pelas mitocôndrias, retículo 

ático, sistema tubular, ligamentos e discos intervertebrais (DANTAS, 1999). 

Consistem na habilidade do músculo em aumentar a tensão, sendo considerados 

produtores de tensão, compostos pelos filamentos e pontes cruzadas. Sendo assim, a tensão 

contrátil máxima é desenvolvida quando os comprimentos dos sarcômeros são grandes 

existindo uma única sobreposição máxima de filamentos de actina e miosina. O sarcômero 

tem a capacidade de aumentar em 1,20 mícrons, representando 50% do mesmo em estado de 

 

Comportamento Mecânico dos Tecidos Conjuntivos. Componentes contráteis 
(CC), componentes elásticos em série (CES) e em paralelo (CEP). Fonte: Adaptada de 
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2.4.2 FLEXIBILIDADE NO ENVELHECIMENTO 

 

A flexibilidade deve ser vista como um elemento importante da aptidão funcional, 

principalmente, para pessoas de idade avançada, tornando-se muito mais difícil a definição de 

valores de referência para uma determinada faixa etária devido à sensibilidade ao padrão de 

movimentação cotidiana (FARINATTI, 2008). 

Estudos sugerem que o declínio da flexibilidade com a idade ocorre por volta dos 20 

anos para homens e mulheres (BOONE e ANZEN, 1979; GEMAIN e BLAIR, 1983). O 

comprometimento da flexibilidade é mais evidente em indivíduos que tem passado pela quarta 

década de vida, onde muitos sintomas são mais pronunciados do que em adultos jovens 

(ZAKAS et al., 2005). Campanelli (1996) alega que o envelhecimento é um processo 

biológico e fisiológico associado a mudanças na elasticidade e no tecido conectivo, resultando 

numa diminuição significativa na flexibilidade e na amplitude articular de movimento. 

Mudanças associadas ao envelhecimento nas estruturas articulares levam à 

diminuição da amplitude de movimento, podendo envolver a deterioração da cartilagem, dos 

ligamentos, dos tendões, do fluido sinovial e dos músculos.  

Em relação às modificações musculares que ocorrem no processo de envelhecimento, 

observa-se uma diminuição lenta e progressiva da massa muscular, na qual o tecido é 

substituído por colágeno e gordura, com consequente diminuição da força e velocidade de 

contração. Esse declínio é maior nos membros inferiores, o que demonstra a sua importância 

para o equilíbrio, a marcha e as atividades da vida diária. Além disso, ocorre uma diminuição 

da capacidade sintética e proliferativa das células, um aumento do tecido fibroso e alterações 

da matriz extracelular responsáveis pela perda de flexibilidade (LUSTOSA et al., 2010). 

O colágeno é um dos componentes do tecido conectivo nos músculos e tendões, 

torna-se mais denso com o passar dos anos, apresentando diminuição de elastina (DANTAS, 

1999). Em decorrência do envelhecimento, há um aumento do número de ligações de 

colágeno intra e intermolecular, o que, por sua vez, dificulta o deslizamento das proteínas 

musculares (GAJDOSIK, 2001). Outro fator relacionado ao comprometimento do colágeno é 

a redução da capacidade de reter água o que provoca a aproximação das suas fibras. Isso 

favorece a formação de ligações cruzadas, aumentando a viscosidade e reduzindo a 

elasticidade do colágeno (KJAER, 2004). Goldspink et al. (1994) mostraram que com o 

avançar da idade há uma tendência do colágeno aumentar sua proporção na fáscia muscular, 

com redução proporcional da elastina.  
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Também torna-se relevante salientar o colágeno no idoso que apresenta-se mais 

dotado de pontes cruzadas, em comparação a tecidos mais jovens. Segundo Alter (1999), 

enquanto o colágeno envelhece, simultaneamente ocorrem mudanças físicas e bioquímicas 

específicas, promovendo uma redução da extensibilidade mínima que havia inicialmente e 

uma rigidez aumentada. Isto pode ser visto através do aumento do diâmetro das fibras 

colágenas em vários tecidos e maior transparência das fibrilas, fortalecendo os elos 

intermoleculares e aumentando a resistência à deformação adicional. 

 Na cartilagem, a formação de condrócitos e a capacidade de resposta a estímulos, 

como o das citocinas, mostram-se reduzidas, comprometendo o potencial de reparo da matriz 

cartilaginosa (BUCKWALTER et al., 1993). Mudanças associadas ao envelhecimento nas 

estruturas articulares levam a uma perda progressiva da mobilidade aumentando o risco de 

lesão, não só na articulação, como também, nos músculos que a cruzam. Outras alterações 

articulares comuns nestes indivíduos são: o espessamento das membranas de todos os tecidos, 

o declínio do número de células e um aumento da quantidade de ligações cruzadas nas fibras 

conectivas de colágeno. Este espessamento pode ocorrer devido a uma possível má nutrição 

do tecido, o que seria detectável em estruturas pouco ou não vascularizadas (FARINATTI, 

2008). 

   Para Feland et al. (2001), a alteração no tecido conectivo parece ser o maior fator 

na flexibilidade musculoesquelética. Deformidades plásticas ao invés de elásticas, 

teoricamente, podem resultar em maior rigidez permanente nestes tecidos (FELAND et al, 

2001; ZAKAS et al., 2005).  

As maiores perdas de flexibilidade, decorrentes do processo de envelhecimento, 

ocorrem na coluna vertebral, principalmente, na extensão das costas, devido à menor 

exigência nas atividades cotidianas, diferente na flexão anterior, na qual os efeitos da 

diminuição desta qualidade física são menos acentuados (EINKAUF et al., 1992). As 

mudanças na combinação de colágeno e a redução do teor de água levam à diminuição do 

tamanho do disco intervertebral deixando a coluna mais inflexível (ALTER, 1999). Apesar do 

impacto sobre a autonomia da redução da mobilidade de articulações sinoviais como ombros e 

tornozelos, as modificações mais fortemente relacionadas com o processo de envelhecimento 

são observadas nos movimentos de tronco. Segundo Shepard (2003, p.164) “a amplitude de 

movimento desta região é afetada de maneira tão consistente, com a idade avançada, que 

alguns autores consideram que sua flexibilidade poderia representar a perda da mobilidade 

geral”. 
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A articulação do tornozelo também perde flexibilidade significativa com o avançar 

da idade (SPIRDUSO, 2005). Existe uma relação entre a flexibilidade, como componente de 

aptidão física, com a manutenção da autonomia durante o processo de envelhecimento, na 

qual a redução da amplitude articular pode se tornar um fator limitador da autonomia de 

pessoas idosas (SHEPARD, 2003; FARINATTI, 2008). Níveis baixos desta qualidade física 

em várias articulações têm sido associados a dificuldades de desempenho em muitas 

atividades cotidianas, entre elas a menor eficiência no padrão de marcha e, consequentemente, 

maior incidência de quedas (GREGG et al., 2000; CARTER et al., 2001).  

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE EXERCÍCIOS DE FLEXIBILIDADE E CONTROLE POSTURAL 

NO ENVELHECIMENTO 

 

Atualmente, a prática do exercício físico é um dos fatores comportamentais 

determinantes para a adoção de um estilo de vida mais saudável visando à promoção da saúde 

em todas as faixas etárias. Tais exercícios proporcionam benefícios tanto preventivos quanto 

terapêuticos para os indivíduos acima de 60 anos, cujo objetivo é aperfeiçoar as possibilidades 

das ocupações cotidianas e de lazer.  

O alcance de maiores níveis de flexibilidade ocorre pelo emprego sistematizado de 

estímulos denominados alongamentos, que são movimentos de aumento da extensibilidade do 

músculo e de outras estruturas mantidas por tempo determinado (MAGNUSSON et al., 1996). 

Segundo Condon e Hutton (1987) o alongamento é o exercício que envolve a aplicação de 

uma força visando superar a resistência do tecido conjuntivo sobre a articulação e aumentar a 

amplitude de movimento. No entanto, questiona-se a respeito da resistência dos componentes 

músculo-articulares em relação ao aumento da amplitude de movimento. Diante disso, Achour 

Júnior (2009) sugere a adoção do termo exercícios de flexibilidade, por estar relacionada mais 

adequadamente à própria capacidade motora. 

Estes exercícios têm o objetivo de aumentar progressivamente a amplitude de 

movimentação de uma articulação ou de um grupo de articulações a partir de dois grandes 

efeitos na unidade músculo-tendínea: pelo reflexo de inibição mediada pelos 

mecanorreceptores e pela tensão visco-elástica (ACSM, 1998). Os princípios de ativação dos 

fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi sensíveis às alterações no comprimento, 

velocidade e tensão dos músculos também estão presentes nesses exercícios. 
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Tais exercícios podem exercer bons resultados para o controle postural a partir do 

princípio de ativação de fusos musculares e órgãos tendinosos de Golgi sensíveis às alterações 

no comprimento, velocidade e na tensão muscular, respectivamente. Os impulsos desses 

receptores provocam respostas reflexas, que por sua vez, induzem adaptações nas unidades 

músculo-tendíneas, as quais são benéficas para ao ganho da mobilidade articular 

(MAGNUSSON et al., 1996).  

A deficiência na propriocepção na região distal dos membros inferiores, em idosos, 

somada à menor sensação vibratória, resulta em maior tempo de percepção do movimento 

articular e de posicionamento do joelho e tornozelo reduzindo a capacidade de recuperar o 

controle da postura (TOLEDO e BARELA, 2010). Isto se dá devido ao déficit no 

funcionamento do fuso muscular, caracterizado pelo espessamento de sua cápsula e pela perda 

das fibras intrafusais, que favorece a diminuição da sensibilidade estática e dinâmica, 

aumentando o tempo de percepção e, consequentemente, prejudicando a recuperação da perda 

do equilíbrio (KJAER, 2004). Kisner e Colby (2005) demonstraram que a sensibilidade à 

vibração, sensibilidade tátil e força foram as variáveis mais importantes para manter a 

estabilidade na posição ortostática, em idosos. Dessa forma, os exercícios de flexibilidade 

podem estimular os receptores sensoriais, proporcionando maior percepção de movimento 

(LUSTOSA et al., 2010; MOCHIZUKI e AMADIO, 2006), diminuição da fraqueza muscular, 

além da melhora do tônus muscular (ACHOUR JÚNIOR, 2009) influenciando no controle 

postural. 

Um dos efeitos crônicos dos exercícios de flexibilidade é o aumento da força 

muscular. Tais efeitos representam os resultados tardios desses exercícios prolongados e são 

vistos a partir do aumento do tamanho muscular, não apenas pela viscosidade, mas também, 

pelo número de sarcômeros em série melhorando a velocidade de contração máxima e, 

portanto, a força das contrações excêntricas e concêntricas (LA ROCHE et al., 2008) Neste 

contexto, pode-se observar uma melhora significativa nos índices de força muscular e 

flexibilidade, especialmente nos músculos flexores e extensores do joelho, através da FNP e 

do alongamento estático ativo, sem qualquer treinamento de força em adultos jovens 

(KOKKEN et al., 2007) e idosos (BATISTA et al., 2009).  

Este fortalecimento muscular induzido pelo alongamento também pode ser 

justificado a partir da possibilidade de uma maior potência nos reflexos de alongamento 

através do arco cortical no músculo alongado.  Sinais indicam que esse reflexo pode atuar por 

cerca de 40-70 m/s desde o início do alongamento (GOTTLIEB e AGARWAL, 1979). De 
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acordo com Nichols e Houk (1976) a ação de reflexos miotáticos aumentaria pelo fato de que 

as unidades motoras recém recrutadas desenvolveriam mais força, encontrando fibras 

musculares mais alongadas do que o observado em condições normais.  

Diante disso, tem-se valorizado a prática dos exercícios de flexibilidade para 

prevenção da perda, tratamento e manutenção da massa muscular, aumento da amplitude 

articular de movimento e prevenção do encurtamento muscular (FELAND et al., 2001; 

FRONTERA et al., 2000). Considerando a melhora das variáveis que envolvem a força 

muscular decorrentes dos exercícios de flexibilidade, torna-se importante destacar o possível 

benefício deste efeito para a manutenção do controle postural atuando de forma preventiva 

para acidentes por quedas em idosos, devido à participação desta qualidade física neste 

processo de controle. 

O envelhecimento está associado com a diminuição dos limites de estabilidade. A 

estabilidade é diminuída pelas oscilações do centro de gravidade, como demonstrado pelo 

aumento das oscilações do centro de pressão no idoso, em todas as direções (HOLBEINS et 

al., 2007) comprometendo a manutenção do controle da postura. O estudo desenvolvido por 

Melzer et al. (2009)  mostrou maior correlação entre a força de flexão plantar com o limite de 

estabilidade ântero-posterior (r = 0,5; p < 0,001) do que com a dorsiflexão (r = 0,3; p < 0,05), 

demonstrando que os limites de estabilidade ântero-posterior podem ser influenciados pela 

força muscular, amplitude de movimento do tornozelo e sensibilidade dos mecanorreceptores 

nos pés. A partir disto, o aumento da força neste músculo, mediante os exercícios de 

alongamento, pode exercer uma influência positiva para a manutenção do controle postural. 

As alterações posturais associadas ao processo de envelhecimento afetam a 

mobilidade e o controle postural, a fim de modificar os padrões funcionais dos idosos. Isso se 

dá devido ao encurtamento muscular e, consequente redução da força, que sobrecarrega os 

músculos antigravitacionais acarretando mudanças nesse sistema de controle (KENDALL, 

MCCREARY e PROVANCE, 2007). Aikawa, Bracialli e Padula (2006) demonstraram que 

alterações posturais em indivíduos idosos podem influenciar os graus de oscilações levando à 

queda. Tais alterações observadas como, nas cervicais, podem restringir a movimentação 

desta região e contribuir para a anteriorização da cabeça, reduzindo a estabilidade postural e a 

flexibilidade, havendo um deslocamento anormal do centro de gravidade sobre a base de 

apoio. Isto se dá devido à relação comprimento-tensão do sarcômero, quando alterada, leva à 

diminuição da capacidade de produzir força muscular devido à redução da formação de pontes 

de actina e miosina durante a contração. Portanto, há uma diminuição da força nos grupos 
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musculares dos membros inferiores, especialmente os de ação gravitacional como quadríceps, 

extensores do quadril e dorsiflexores. Músculos biarticulares são os mais afetados pelo 

encurtamento adaptativo, especialmente os isquiotibiais. A flexibilidade deste grupo muscular 

é importante no controle postural, na manutenção completa da amplitude articular de 

movimento do joelho e quadril e na otimização da função músculo-esquelética. Os exercícios 

de alongamento produzem maior comprimento das estruturas encurtadas (SCHUBACK, 

HOOPER e SALIBURY, 2004) que tende a reduzir esta perda de força muscular podendo 

acarretar uma melhora no controle postural.  

A perda da flexibilidade e, consequentemente, da força muscular pode comprometer 

o controle postural em idosos, principalmente diante de perturbação no qual são adotadas 

estratégias motoras específicas, dependendo da intensidade do desequilíbrio. Segundo 

Studenski, Duncan e Chandler (1991), a manutenção da força na dorsiflexão e da flexibilidade 

nos músculos flexores plantares é necessária para gerar força e executar as estratégias de 

controle da postura para a prevenção de quedas, mediante avaliação de idosos caidores e não 

caidores, utilizando teste unipodal e eletromiografia na faixa etária entre 70 a 95 anos.   

Outro importante fator a ser discutido, é a respeito do equilíbrio definido como a 

capacidade de antecipar as mudanças no controle da postura e coordenar as atividades 

musculares para manter a estabilidade. Muitas vezes, é determinado pelo alcance funcional, 

ou seja, a distância máxima que pode ser alcançada além do comprimento dos braços, 

mantendo a base de apoio fixa (DUARTE e FREITAS, 2010). A capacidade de alcance 

funcional diminui com a idade, aumentando o risco de queda, sendo significativo após os 60 

anos (STUNIEKS, STGEORGE e LORD, 2008). A diminuição da força e flexibilidade nas 

articulações do tornozelo e quadril podem influenciar esta capacidade favorecendo a queda 

em idosos (NEWTON, 2001). Endo, Ashton-Miller e Alexander (2002) avaliaram a força 

isométrica dos músculos dos artelhos em adultos e idosos. Concluíram que há uma perda da 

força nestes músculos, devido ao envelhecimento, podendo comprometer o controle postural 

mediante prejuízo na base de apoio. Nitz e Choy (2004) correlacionaram o ângulo articular do 

tornozelo com o número de quedas, em idosas, mediante diferentes níveis de exercícios 

físicos controlados de acordo com a intensidade, número de sessões diárias e frequência 

semanal e destacaram a contribuição da perda da amplitude articular do tornozelo para o 

episódio de queda.   

  Portanto, o treinamento de flexibilidade pode apresentar relações benéficas para o 

controle postural, como por exemplo, o aumento da força muscular e da amplitude articular de 
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movimento nos membros inferiores. Esses aumentos podem propiciar uma melhora da 

estabilidade representada pela menor oscilação corporal devido à maior exigência na seleção 

das estratégias motoras, maior ativação dos receptores sensoriais e capacidade de alcance 

funcional favorecendo a redução da possibilidade de queda no público idoso. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo do tipo ensaio clínico controlado, que aborda o efeito crônico 

do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural, mediante a inclusão de um 

programa específico, composto por exercícios de flexibilidade, voltado para idosas praticantes 

de hidroginástica pertencentes ao Projeto Prev-Quedas: prevenindo as quedas hoje evitará que 

o próximo a cair seja você, da Universidade Federal Fluminense, com duração de 3 (três) 

meses. As aferições realizadas foram: antropométricas, de controle postural, força de preensão 

manual, amplitude articular máxima, nível de atividade física habitual e capacidade cognitiva. 

O trabalho contou com a aplicação dos seguintes testes de campo: índice de massa corporal 

(IMC), perimetria de tórax, abdômen, cintura e quadril, Teste de Alcance Funcional (FR) e 

Lateral (FL), de Apoio Unipodal, de Preensão Manual, Goniometria, Estabilometria Estática, 

Questionário Modificado de Baecke (QMB) e Mini Exame de Estado Mental (MEEM). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa proposta tem como população-alvo indivíduos idosos do sexo feminino, 

fisicamente ativos e como população acessível, idosas frequentadoras do projeto Prev- 

Quedas, participantes apenas da hidroginástica, no campus Gragoatá da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) localizado na cidade de Niterói.  

O tamanho da amostra foi calculado de forma a alcançar um poder de 0,8 e nível de 

significância de 0,05 (o poder das aferições goniométricas variou de 0,92 a 0,96 com exceção 

da posição flexão da coluna com flexão de quadril). 

A técnica utilizada para a seleção da amostra do estudo foi a Amostra Intencional, 

com base em amostragem não-probabilística (conveniência), atendendo aos critérios de 

elegibilidade (inclusão e exclusão) e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para a participação da pesquisa (Apêndice A).  

Para a alocação da amostra nos grupos, a técnica utilizada foi a Amostragem de 

Conveniência, devido à dificuldade no recrutamento deste público específico que se 

disponibilizaria a participar do estudo, de acordo com os critérios de elegibilidade 

estabelecidos. 
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A formação dos grupos de pesquisa e suas respectivas perdas podem ser vistas na 

figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação Esquemática da Amostra. GI- Grupo Intervenção, GC- Grupo 
Controle.  
 

Foram utilizados panfletos, cartazes e ligações telefônicas como forma de 

recrutamento da amostra para as participantes do projeto, identificadas mediante busca nas 

fichas de anamnese do próprio projeto (Anexo I), informando dia e horário às voluntárias para 

o comparecimento na 1ª avaliação, sendo agendada a data da 2ª avaliação.  

 

 

 

IDOSAS 
SELECIONADAS 

n= 57 

GI 
n=31 

GC 
n=26 

EXCLUÍDAS 
Indisponibilidade 

de horário. 
n=3  

EXCLUÍDAS 
Baixa pontuação no 

MEEM; 
Indisponibilidade 

de horário. 
n= 3 

EXCLUÍDAS 
Não 

compareceram 
às avaliações. 

n=3 

GC 
n= 21 

EXCLUÍDAS 
Não 

compareceram às 
avaliações. 

n=2 

GI 
n= 25 

TOTAL 
n=46 
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3.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo proposto foi realizado nas instalações do projeto Prev-Quedas na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto Prev-Quedas: prevenindo as quedas hoje 

evitará que o próximo a cair seja você, consiste em um Projeto de Extensão, registrado pela 

Pró-Reitoria de Extensão da UFF, sob o número SIG Proj n°: 101305.416.49643.28012012. 

Foi idealizado em 2001, pelo professor Dr.Edmundo de Drummond Alves Júnior do curso de 

Educação Física da UFF, considerado um centro de conveniência que procura articular 

ensino, pesquisa e extensão. Apresenta como proposta a discussão a respeito da sociedade em 

geral, das novas demandas de indivíduos que envelhecem e da promoção da saúde, incluindo 

a educação para saúde. 

As atividades físicas oferecidas são englobadas a partir de exercícios de 

alongamento, força, equilíbrio, relaxamento, propriocepção, além da caminhada pelo campus 

e a hidroginástica visando contribuir para prevenção de quedas. Todas as atividades físicas 

propostas pelo projeto acontecem nas dependências do departamento de Educação Física da 

UFF, no campus do Gragoatá, onde há salas de aula, salão de ginástica, ginásio esportivo e 

piscina. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão dos grupos Intervenção e Controle foram os seguintes: 

� Mulheres com 60 anos ou mais, pertencentes ao projeto Prev-Quedas; 

� Idosas praticantes apenas da hidroginástica, sem que estivesse participando de outro 

programa de exercício físico; 

� Idosas que mantivessem suas atividades cotidianas de maneira independente verificadas 

através do Questionário Modificado de Baecke (Anexo II); 

� Somente participaram aquelas que apresentaram exame médico autorizando a prática de 

exercícios físicos. 

 
Os critérios de exclusão dos grupos Intervenção e Controle foram: 

� Idosas portadoras de doenças, diagnosticadas pelo médico, que comprometessem o 

controle postural, como a cegueira ou baixa visão, labirintite, doença de Parkinson, 

Alzheimer e doenças osteomioarticulares; 
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� Foram excluídas as participantes que apresentaram 2 (duas) faltas consecutivas ou mais 

no treinamento proposto, sem que tivesse ocorrido a reposição, na mesma semana da falta 

ou na semana seguinte; 

� Idosas que apresentassem baixa capacidade cognitiva, verificados através do Mini Exame 

de Estado Mental, pois, apresentam comprometimento no controle da postura (Anexo 

IV); 

� Idosas que apresentaram história prévia de acidente vascular encefálico (AVE), pois pode 

vir a comprometer o controle da postura; 

� Idosas que necessitassem de dispositivo de auxílio à marcha e/ou permanecer na posição 

de pé. 

 

3.5 ÉTICA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho atende às normas previstas para a realização de pesquisa em 

seres humanos de acordo com a Resolução 266/12, do Conselho Nacional de Saúde de 

10/10/1996. O estudo teve seu projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal Fluminense, tendo o parecer “aprovado” em 07/01/2013, sob o 

protocolo n° CAAE: 10779012.2.0000.5243. 

Desse modo, foi assegurada a participação voluntária neste estudo, apresentando 

plena e total liberdade para desistir a qualquer momento, sem acarretar qualquer prejuízo à 

participante. Em função da experiência dos profissionais envolvidos, os exercícios e 

procedimentos ofereceram baixos riscos à saúde ou de lesão para as voluntárias da pesquisa 

sendo tomadas providências para diminuição dos mesmos. A identidade de cada pessoa foi 

mantida no anonimato nos procedimentos fotografados com o único propósito de atender às 

necessidades da pesquisa. 

As informações referentes à pesquisa são confidenciais onde qualquer dado utilizado 

em relatório ou publicação será feito sob forma codificada, não sendo divulgado em hipótese 

alguma, o nome das participantes. 

Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde 

foram abordados a natureza do projeto de pesquisa, os procedimentos adotados, os riscos, 

benefícios e voluntariedade da participação do sujeito no estudo (Apêndice A). 
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3.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O estudo foi composto por 2 (duas) avaliações de coleta de dados sendo 1 (uma) 

realizada antes do início da intervenção proposta (Pré-Intervenção) e a outra  realizada após o 

término da mesma (Pós-Intervenção)  em ambos os grupos da amostra (Figura 6). Em todas as 

avaliações de coleta de dados as participantes compareceram ao Laboratório de Biodinâmica 

da UFF, localizado no Instituto de Educação Física, no campus do Gragoatá, na cidade de 

Niterói, para dar início à fase de coleta de dados executada na parte da manhã e da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Representação Esquemática da Coleta de Dados 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

3.7.1 ANAMNESE  

 

Consiste em um formulário, elaborado pelo projeto Prev-Quedas aplicado aos seus 

participantes contendo perguntas referentes aos dados pessoais, à saúde do indivíduo e 

histórico de quedas (Anexo I). 

Período de Intervenção (3 meses) 
Treinamento de Flexibilidade 

Avaliação 
Pré-

Intervenção 

ORDEM DOS PROCEDIMENTOS 
ADOTADOS 

 
-Assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido; 
-Apresentação do Exame Médico; 
-Realização dos Testes na ordem 
estabelecida;  
-Confirmação da data da próxima 
avaliação. 

3 dias após a 
última sessão 

Última sessão 
de 

treinamento 

Avaliação 
Pós- 

Intervenção  
GI 

4 dias após a 
última sessão 

Avaliação 
Pós- 

Intervenção  
GC 

ORDEM DOS TESTES: 
 

- Questionário 
Modificado de 

Baecke; 
- Mini-Exame de 
Estado Mental; 

- Medidas 
Antropométricas; 
- Estabilometria 

Estática; 
- Teste de Alcance 

Funcional e Lateral; 
- Goniometria; 

- Teste de Preensão 
Manual 

 

ORDEM DOS TESTES: 
 

- Questionário 
Modificado de Baecke; 

- Mini-Exame de 
Estado Mental; 

- Medidas 
Antropométricas; 
- Estabilometria 

Estática; 
- Teste de Alcance 

Funcional e Lateral; 
- Goniometria; 

- Teste de Preensão 
Manual 
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3.7.2 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL  

 

Para tanto foi utilizado o Questionário Modificado de Baecke (QMB), criado em 

1991, consiste na adaptação deste instrumento para aplicação em idosos (VOORRIPS et al., 

1991), advindo do Questionário de Baecke criado em 1982 utilizado em adultos jovens. No 

Brasil, foi validado para idosos saudáveis por Simões (2009). Tem como objetivo verificar a 

distribuição das atividades habituais no último ano. Composto de um formulário dividido 

pelas seguintes partes: SAD - atividade doméstica; SD - atividade desportiva, com STL - 

atividade de tempo de lazer. Cada parte apresenta uma pontuação, finalizando com uma 

pontuação final (ST) (Anexo II). A figura 7 apresenta a fórmula para o cálculo de cada parte. 

 
SAD = Σ  Q1+Q2+...Q10 

          10 
 

SD = Σ  SD 1 +  SD 2  +  ... 
SD 1 ... = intensidade x horas por semana praticada x meses por ano 

 
STL = Σ  STL 1  +  STL 2  +  ... 

STL 1...  = intensidade x horas por semana praticada x meses por ano 
 
 
Q= questão; Σ= somatório; SAD = escore das atividades domésticas; SD= escore das 
atividades desportivas; STL= escore das atividades de tempo de lazer; ST= escore total. 

Figura 7 - Cálculo do Questionário de Baecke Modificado 
 

Desse modo, a parte SAD (escore das atividades domésticas) é a resultante do 

somatório das primeiras 10 questões, divididas pelo mesmo número de questões; o cálculo das 

partes SD (escore das atividades desportivas) e STL (escore das atividades de tempo livre) 

exige a utilização de códigos equivalentes ao nível de intensidade da atividade, quanto maior 

o valor do código, maior intensidade (Anexo III). Para calcular as pontuações foi preciso 

multiplicar os valores dos códigos pelo número de horas por semana e meses por ano de cada 

atividade e, em seguida, somar os valores dos resultados das multiplicações. O ST (escore 

total) consiste na soma das pontuações de todas as partes (VOORRIPS et al., 1991). 

 

3.7.3 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA  

 

Tal avaliação contou com a utilização do Mini Exame de Estado Mental (MEEM)  

no qual consiste em questões subdivididas em 6 (seis) itens: orientação têmporo-espacial, 
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registro (memória imediata), cálculo, memória recente e linguagem. O MEEM foi 

desenvolvido por FOLSTEIN et al. (1975) e validado no Brasil por BERTOLUCCI et al. 

(1994), avalia os aspectos cognitivos das funções mentais: orientação, registro, atenção, 

cálculo, rememoração e linguagem. É um dos testes mais utilizados para diagnóstico de 

demência em indivíduos com suspeita de déficit cognitivo. Esse instrumento compõe-se de 7 

(sete) categorias, cada uma delas planejada com o objetivo de avaliar funções cognitivas 

específicas (Anexo IV). São elas: orientação têmporo-espacial, registro (memória imediata), 

cálculo, memória recente, linguagem e praxia visuo-construtiva. Para cada acerto foi somado 

1 (um) ponto ao total. O ponto de corte utilizado para indicar o comprometimento cognitivo 

deverá estar de acordo com o nível de escolaridade do indivíduo, pois um único corte pode 

perder casos entre pessoas de educação mais alta e produzir falsos positivos entre aqueles com 

menor nível educacional (BERTOLLUCI et al., 1994). Segundo Murden et al. (1991) o corte 

24 apesar de ser utilizado, frequentemente, se mostrou excelente para aqueles com 

escolaridade acima de 9 (nove) anos, e o corte 17 foi mais apropriado para os sujeitos com 

menor escolaridade. 

 

3.7.4 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

Segundo Greve et al. (2007), o aumento do IMC acomete comprometimento do 

controle postural, o que levou a mensuração deste índice neste estudo. O estado nutricional foi 

definido pelo IMC (massa corporal, em kg / estatura2, em m), sendo utilizada a classificação 

recomendada por Lipschitz (1994), que considera as modificações na composição corporal 

próprias do envelhecimento, adotando classificação específica, como mostra a tabela 1. 

Tabela 1:  
Classificação do IMC para Idosos 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Adaptada de Lipschitz, 1994. 

 

Classificação Valor do IMC  

Baixo Peso   IMC < 22 Kg/m2 
  

Eutrofia         22 a 27 Kg/m2 

  
Excesso de peso         IMC > 27 kg/m2 
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A massa corporal foi avaliada utilizando uma balança digital profissional Welmy® 

S.A modelo 200/5 (Santa Bárbara d’Oeste, Brasil). As participantes subiram na balança, 

descalças, com a menor quantidade de roupa possível, mantendo-se em posição ortostática, 

com a cabeça alinhada à frente (HEYWARD e STOLARCZYK, 2000). 

Para mensurar a estatura foi utilizado o estadiômetro fixado na balança profissional 

Welmy® S.A modelo 200/5 (Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, Brasil). As voluntárias 

subiram na balança e permaneceram de costas para o instrumento, com a cabeça alinhada à 

frente (Plano de Frankfurt), descalças, com os calcanhares unidos, em posição quase estática. 

Em seguida, a avaliada foi orientada a realizar uma inspiração profunda, mantendo o ar nos 

pulmões, sendo o estadiômetro alinhado até o ponto mais alto da cabeça, comprimindo os 

cabelos para o registro da medida (HEYWARD e STOLARCZYK, 2000). 

Além disso, foram mensurados os perímetros centrais: tórax, cintura, abdômen e 

quadril utilizando uma fita antropométrica da marca Sanny®, modelo ES2060 (São Bernardo 

do Campo, São Paulo, Brasil) de acordo com Heyward e Stolarczyk (2000). As aferições das 

medidas antropométricas foram realizadas com os indivíduos descalços, vestindo o mínimo 

possível de roupa. 

 

3.7.5 AVALIAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL 

 

3.7.5.1 Estabilometria Estática 

 

As oscilações posturais podem ser medidas a partir da Estabilometria Estática, que 

consiste no método de avaliação do controle postural mediante quantificação destas oscilações 

na posição quase estática instável em uma plataforma de força fixa, envolvendo a 

monitorização dos deslocamentos do centro de pressão (COP) nas direções ântero-posterior 

(COPap) e médio-lateral (COPml) (DUARTE e FREITAS, 2010). Os dados estabilométricos 

foram coletados, mediante utilização da plataforma de força de baixo custo construída e 

calibrada no Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, por Alvarenga 

et al. (2011).  

O protocolo de avaliação na plataforma de força consistiu na adoção da posição com 

os pés paralelos com a distância não ultrapassando 25,5 cm (figura 8). Para cada posição 

foram 3 (três) tentativas executadas (RUTHER et al., 2010). A posição inicial foi realizada 

com os olhos abertos e em seguida com os olhos fechados de acordo com o número de 
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tentativas para cada estímulo visual, obedecendo ao intervalo de 5 (cinco) minutos entre os 

estímulos na posição sentada. Os procedimentos para o posicionamento das participantes na 

posição utilizada foram: 

a) As participantes estavam descalças; 

b) Olhar fixo ao alvo de papel, em formato de círculo, de cor preta (figura 8); 

c) Membros superiores relaxados ao lado do tronco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Esquema Ilustrativo da Posição dos Pés e Distância do Alvo 

 

Foi permitido o uso de lentes de contato e óculos de grau para a realização do teste. 

Também foi realizado o Teste de Acuidade Visual utilizando o alvo já citado, no qual a 

participante deveria ser capaz de distinguir o formato e a cor do mesmo sendo um olho 

tapado. Em seguida foi realizado o mesmo procedimento com o outro olho utilizando outro 

alvo, de cor diferente e com mesmo formato e material do anterior (BICAS, 2002). 

Para cada condição o tempo de permanência foi de 50 segundos com intervalo entre 

cada posição de 5 (cinco) minutos sentada (RUTHER et al., 2010). Foram descartados os 

primeiros e últimos 10 (dez) segundos da aquisição, pois, a literatura científica específica da 

área da saúde, considera esse tempo inicial como adaptação à posição quase estática (PRIETO 

et al., 1996; NARDONE et al., 2000). 

As variáveis estabilométricas utilizadas foram: área de deslocamento do centro de 

pressão (COP), que corresponde à área percorrida pelo centro de pressão (COP) durante a 

tentativa. Para isto foi necessário realizar o cálculo da área elíptica conforme descrito por 

Oliveira (1996) no qual o eixo principal é determinado pela direção com a máxima dispersão 

dos dados e o eixo secundário sendo ortogonal ao eixo principal; velocidade média de 

deslocamento de COP, trata-se da velocidade média total, ou seja, independente do sentido 

dos deslocamentos o que determina a rapidez do deslocamento de COP durante as tentativas 

Alvo  

1,72 m 
3 cm 

Parede Frontal  
25,5 cm 
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nas direções ântero-posterior (COPx), médio-lateral (COPy) e bidimensional (COPxy) 

(BARATTO et al., 2002) e; o deslocamento do COP,  que corresponde ao deslocamento total, 

isto é, independente do sentido dos deslocamentos de COP nas direções ântero-posterior 

(COPx), médio-lateral (COPy) e bidimensional (COPxy). 

 

3.7.5.2 Teste de Apoio Unipodal 

 

O Teste de Apoio Unipodal avaliou o controle da postura em apoio unipodal 

mediante contagem do tempo de permanência nessa posição.  Inicialmente, foi demarcado 

como alvo um ponto na parede na altura média dos olhos, aproximadamente, a 1,72 metros de 

distância da voluntária. Em seguida a voluntária foi orientada a permanecer olhando para o 

alvo e elevar uma das pernas (escolhida pela mesma) flexionando o joelho.  

O tempo máximo em que a pessoa conseguia manter-se em posição ereta bípede ou 

até completar 30 segundos (tempo máximo do teste) foi registrado. O tempo foi marcado 

utilizando um cronômetro, com precisão de 0,01s. Foram realizadas 3 (três) tentativas sem 

alternância dos membros inferiores (BOHANNON,1994). 

 

3.7.5.3 Teste de Alcance Funcional e Lateral 

 Os testes de Alcance Funcional e Alcance Lateral (DUNCAN et al., 1990; BRAUER 

et al.,1999) têm o objetivo de avaliar o controle postural nas direções ântero-posterior e 

médio-lateral. Estes testes foram escolhidos devido à forte associação com o episódio de 

queda (DUNCAN et al., 1990; DUNCAN et al., 1992), respeitando os protocolos validados 

pelos autores, com 3 (três) tentativas para cada teste. Para execução dos testes foi necessário: 

uma fita antropométrica da marca Sanny, modelo ES2060 (São Bernardo do Campo, São 

Paulo, Brasil), fixada horizontalmente em uma parede na altura do acrômio da avaliada. No 

teste de Alcance Funcional a medida inicial correspondeu à posição da extremidade proximal 

do 3° dedo (dedo médio) na fita antropométrica. Antes do início do Teste de Alcance 

Funcional, a avaliada foi posicionada lateralmente à parede, a 10 (dez) cm de distância da 

mesma, com os pés paralelos e descalços, em uma posição confortável. O membro superior 

dominante foi posicionado com ombro flexionado a 90º, cotovelo estendido e a mão cerrada. 

O teste consistiu em o indivíduo estender o membro superior o mais distante possível, ao 

longo da fita antropométrica, sem apoiar na parede, retirar os calcanhares do solo, perder o 

equilíbrio ou dar um passo, mantendo esta posição durante 3 (três) segundos. No Teste de 
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Alcance Lateral a participante foi instruída a adotar a seguinte posição: em pé, com a região 

dorsal paralela à parede, pés paralelos numa distância de 10 (dez) cm entre a região medial 

dos calcanhares, sem tocar a parede, abdução do braço direito a 90° (graus) e cotovelo 

estendido. Os dedos da mão se mantiveram estendidos, sendo que a medida inicial 

correspondeu à posição da extremidade distal (ponto dactiloidal) do 3° dedo (dedo médio) na 

fita antropométrica.   A participante foi instruída a deixar o braço esquerdo ao longo do corpo 

e, a partir daí, deslocar-se o máximo possível para a lateral direita, sem flexionar os joelhos, 

rotacionar ou flexionar o tronco, mantendo essa posição por 3 (três) segundos, registrando-se, 

então, o deslocamento máximo do ponto dactiloidal sobre a fita antropométrica. O mesmo foi 

realizado no lado esquerdo. Caso ocorresse desequilíbrio, os testes eram repetidos. Os 

resultados foram registrados em centímetros (cm). 

 

3.7.6 AVALIAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR MÁXIMA 

 

A goniometria refere-se à medida de ângulos articulares encontrados nas articulações 

dos seres humanos. O instrumento utilizado para esta aferição foi um goniômetro de acrílico, 

transparente de 25 cm de comprimento da marca FIBRA CIRÚRGICA (Joinville, Santa 

Catarina, Brasil), amplamente utilizado na prática clínica, com os valores expressos em graus. 

É uma mensuração considerada não invasiva, sendo utilizado o método ativo, ou seja, a 

voluntária atinge a amplitude articular máxima sem o auxílio de outra pessoa, para ter uma 

noção exata da real condição da amplitude de movimento, com escala de 0 – 180°(graus) 

(MARQUES, 2008). Inicialmente, foram marcados os pontos articulares no quadril, joelho e 

tornozelo com a fita adesiva, da marca NORTON (Alemanha) de acordo com a literatura, em 

seguida foi aferida a amplitude articular máxima a partir da posição anatômica e mediante o 

movimento a ser mensurado para direcionar o posicionamento dos braços fixo e móvel do 

goniômetro. As participantes do estudo se mantiveram vestidas com roupas que não 

interferissem no acesso à palpação dos pontos anatômicos para marcação. O resultado final 

consistiu na subtração entre as medidas (final e a inicial) para que fosse calculado o arco de 

movimento (MARQUES, 2008). Foram realizadas 3 (três) tentativas para cada movimento. 

O goniômetro foi utilizado nas articulações do quadril, no movimento de flexão e 

abdução, partindo da posição inicial em decúbito dorsal com os joelhos estendidos e membros 

inferiores apoiados no chão; na articulação do tornozelo, nos movimentos de flexão plantar e 

dorsiflexão, sendo a posição inicial sentada na maca; e no tronco, no movimento de flexão da 
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coluna com flexão de quadril na posição sentada (Apêndice B).  Em todos os movimentos 

foram mensurados os lados direito e esquerdo, com exceção do último movimento descrito, 

no qual a idosa foi instruída a atingir a amplitude articular máxima na posição sentada. Os 

resultados foram registrados, em graus, em um protocolo individual para cada sessão de 

avaliação (Apêndice C). 

 

3.7.7 TESTE DE PREENSÃO MANUAL 

 

A força de preensão manual foi aferida através do dinamômetro manual sendo um 

instrumento reconhecido pela literatura como padrão para medir a força de preensão, expresso 

em quilograma força (kgf). O dinamômetro hidráulico manual, modelo Smedley marca 

JAMAR® (USA) é muito utilizado na prática clínica, bem como em estudos científicos, 

apresentando índices de validade e confiabilidade significativos (FIGUEIREDO, SAMPAIO e 

MANCINI, 2007). O teste foi executado da seguinte forma: a participante permaneceu na 

posição quase estática com os cotovelos estendidos ao lado do tronco (KUZALA e VARGO, 

1992), posicionando o instrumento na mão, sendo orientada a fazer o máximo de força 

possível permanecendo com o cotovelo estendido e antebraço em posição neutra 

(RICHARDS, OLSON e PAMITER-THOMAS, 1996). Para todas as idosas, a pegada do 

dinamômetro teve que ser ajustada individualmente. O teste foi realizado em 3 (três) 

tentativas para cada uma das mãos, de forma alternada, iniciando-se com a mão que o sujeito 

considerasse mais forte, tendo um intervalo de 1 (um) minuto entre as tentativas para o 

mesmo membro.  

 

3.8 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO - TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE 

 

3.8.1 DURAÇÃO 

 
   O treinamento proposto teve a duração de 3 (três) meses, totalizando 24 sessões, 

baseado na média de duração advindas de artigos que aplicaram um treinamento de 

flexibilidade para o público idoso, atingindo média final de 10,55 ± 3,75 semanas. Foi 

realizado no ano de 2013 durante o período entre 24\05 a 24\08. A frequência semanal foi de 

2 (dois) dias, não consecutivos, com intervalo de no mínimo 1 (um) dia e no máximo 2 (dois) 

dias entre as sessões de treino. Essa frequência foi estabelecida com o objetivo de coincidir os 

dias de treino com os dias das aulas de hidroginástica do projeto Prev-Quedas devido à 
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melhor viabilidade para a participação ao treinamento proposto. Porém, tal variável não foi de 

encontro a outros estudos científicos, que aplicaram um programa de exercícios de 

flexibilidade em idosos, nos quais utilizaram de 3 (três) (GAJDOSIK et al., 2005; BIRD et al., 

2009) a 5 (cinco) vezes semanais  (FELAND et al., 2001), com exceção de um estudo 

realizado no Brasil que também utilizou frequência semelhante ao presente estudo (ALBINO 

et al., 2012). Contudo, não há um consenso na literatura científica, com relação à frequência 

semanal apropriada para realização de um treinamento de flexibilidade, principalmente 

voltado para o público idoso (RUBINI, 2010). 

Inicialmente houve 1 (uma) semana para adaptação (21\05 a 23\05),visando melhor 

familiarização aos exercícios, ao horário e local das sessões, na qual não foi inclusa na 

contagem da duração total do treinamento. 

  As participantes do treinamento proposto que apresentaram 2 (duas) faltas semanais 

ou mais durante a duração do mesmo, sem que tivesse ocorrido a devida reposição na mesma 

semana da falta e ou na semana seguinte, foram exclusas de acordo com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos. 

 

3.8.2 HORÁRIO 

 

As sessões ocorreram nas terças e quintas-feiras, isto é, nos mesmos dias em que foi 

realizada a hidroginástica no referido projeto. As sessões, ocorreram na parte da manhã 

somente no horário de 8:30 h, após o término da primeira turma de hidroginástica (7:30 h) do 

projeto Prev-Quedas e antes do início da segunda turma de hidroginástica (9:30 h). Desse 

modo, as sessões de treino eram compostas por participantes que pertenciam a ambas as 

turmas de hidroginástica. O término de cada sessão de treino se deu mediante a realização de 

todos os exercícios propostos e séries dos mesmos estabelecidos para o estudo. No caso de 

atraso às sessões, as participantes deveriam permanecer após o término da sessão para a 

realização dos exercícios restantes. As reposições das sessões faltosas foram realizadas nos 

dias em que não havia o treino regular (segundas, quartas e sextas-feiras), pela manhã e no 

mesmo local onde foi realizado o treino. 

 

3.8.3 EXERCÍCIOS 

 

Foram ministrados exercícios de amplitude articular estática, envolvendo membros 

inferiores e tronco (NELSON e KOKKONEN, 2007), com duração total de aproximadamente 
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50 minutos (Apêndice D). O método executado foi o método estático passivo, ou seja, o 

exercício foi realizado com o auxílio de outra pessoa para atingir maior amplitude articular 

sem causar dor e sim um leve desconforto (ACHOUR JÚNIOR, 2009).  Para melhor 

adequação da sessão de treino ao horário previsto, cada exercício foi realizado em dupla, para 

que todas as voluntárias executassem o método proposto, por um período de 60 segundos 

(FELAND et al., 2001) em ambos os membros, com 4 (quatro) repetições para cada exercício 

(TAYLOR et al., 1990). O intervalo entre cada exercício e repetição foi de 10 (dez) segundos, 

não havendo uma ordem de execução preestabelecida. Todas as participantes do treinamento 

se apresentaram com vestimenta adequada para a execução da amplitude articular exigida 

pelos exercícios propostos. 

No entanto, não foram encontrados, na literatura científica específica da área da 

saúde, trabalhos que tivessem aplicado o método estático passivo em dupla em um 

treinamento de flexibilidade. 

 

3.8.4 PROFESSOR 

 

 As sessões de treino de flexibilidade foram ministradas pela pesquisadora 

responsável, que auxiliou as participantes a atingirem a máxima amplitude articular sem expô-

las a um processo de dor mais sim, a um leve desconforto. 

 

3.9 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
Para caracterização geral da amostra, foi realizada uma análise descritiva utilizando 

percentuais para as variáveis qualitativas socioeconômicas e de saúde. Todos os dados 

quantitativos foram submetidos ao teste de Normalidade de Shapiro-Wilk. Em seguida, os 

mesmos foram tratados mediante estatística descritiva: média e desvio padrão para os dados 

com distribuição normal e; mediana e amplitude interquartil devido à presença de dados com 

distribuição não normal. 

Para fins estatísticos, os resultados da Estabilometria Estática, dos testes de Alcance 

Funcional e Lateral; de Amplitude Articular Máxima, Força de Preensão Manual e do Teste 

de Apoio Unipodal foram agrupados em médias aritméticas simples nas condições Pré-

Intervenção e Pós-Intervenção. 
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As comparações entre as variáveis qualitativas socioeconômicas e de saúde foram 

realizadas a partir do teste do Qui-Quadrado para duas amostras independentes. 

O Teste t de Student para duas amostras independentes foi utilizado para comparar os 

resultados entre os grupos nas condições Pré e Pós-Intervenção para todas as variáveis 

quantitativas selecionadas para este estudo, quando os dados apresentaram distribuição 

normal e em caso de distribuição não normal foi utilizado Mann-Whitney. Com relação à 

comparação dos grupos entre si, nas condições Pré e Pós-Intervenção, também foi utilizado o 

Teste t de Student para duas amostras dependentes paramétricas e Wilcoxon para àquelas não 

paramétricas (CALLEGARI-JACQUES, 2003). 

Para a realização das correlações entre os resultados goniométricos e aqueles 

referentes aos testes de controle postural de todas as participantes do estudo, utilizou a 

Correlação de Pearson para as amostras paramétricas e Spearman quando não paramétricas. 

Com relação aos valores de r ou rho, foram considerados para aqueles abaixo de 0,40 como 

correlação baixa, entre 0,41 a 0,59 moderada; entre 0,60 e 0,79 forte e acima de 0,80 

fortíssima (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

Os dados foram tabulados e armazenados no software Office Excel 2007. O 

tratamento estatístico se deu mediante o uso do software Bioestat 5.2. 

O nível de significância adotado em todos os testes estatísticos foi p ≤ 0,05. 

 

3.9.1 ANÁLISE DO SINAL ESTABILOMÉTRICO 

 

Os dados advindos da plataforma de força foram analisados na seguinte forma: 1) O 

sinal obtido foi importado para cada um dos 4 (quatro) canais referentes a cada uma das 

células da plataforma. A conversão do sinal analógico para o digital se deu a partir do uso do 

National Instruments (14 bits), de resolução com faixa de tensão de entrada e saída ± 5 (cinco) 

Volts. A frequência de amostragem utilizada foi de 100 Hz. A coleta e o processamento dos 

sinais coletados foram realizados no computador pessoal (Acer 4720z), utilizando o software 

Labview e, em seguida, para a análise do sinal, o software SAD2 (32 bits) 2.61.07 MP para 

Windows XP; 2) A calibração se deu mediante o cálculo dos componentes vetoriais para Fz, 

Mx e My, utilizando o Microsoft Excel 2007 e o programa SAD2 (32 bits) 2.61.07 MP para 

Windows XP em cada platô demonstrado nos dados de calibração. Em decorrência do 

acréscimo e, posteriormente decréscimo de carga, a média de deslocamento em relação ao 

eixo y foi calculada. Desse modo, a matriz de calibração foi criada a partir do coeficiente 
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angular do comportamento das cargas, que dado seu inverso, dá origem à matriz de 

sensibilidade; 3) Os dados das voluntárias foram analisados a partir do cálculo para a 

obtenção dos componentes vetoriais. Esses dados foram multiplicados pela matriz de 

sensibilidade. Em seguida, foi calculado a posição do centro de pressão mediante divisão de 

Mx e My por Fz, de acordo com Alvarenga et al. (2011).  Logo, surgiram os valores 

referentes ao comportamento do COP nos eixos ântero-posterior e médio-lateral. Os sinais dos 

deslocamentos do COP foram filtrados utilizando uma frequência de corte de 1 (um) Hz, em 

janelamento Hamming em filtro FIR Passa-Baixa, para remover as interferências. O 

componente Direct Current (DC) das amostras foi retirado, sendo realizado um recorte 

temporal de 30 segundos, rejeitando os 7,5 segundos iniciais e finais de cada coleta. Em 

Após, os dados foram exportados para o software Matlab 7.12 para os cálculos do COPx, eixo 

médio-lateral e COPy, eixo ântero-posterior, bidimensional e produção dos parâmetros 

estabilométricos (estabilograma e estatocinesigrama) com área elíptica de 95% dos dados em 

cada eixo, com o comprimento dos eixos definidos como 1,96 vezes o desvio nas respectivas 

direções  (p ≤ 0,05 dos eixos x e y). As velocidades médias do COP nos eixos x e y foram 

processadas no software Excel 2007. 
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4  RESULTADOS 

 

A análise dos resultados deste estudo tem como objetivos identificar as 

características de cada grupo a partir da análise dos dados referentes aos perfis: 

socioeconômico, de saúde, de atividade física, antropométrico e; verificar o efeito crônico do 

treinamento de flexibilidade sobre o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica 

mediante os resultados referentes aos testes de campo e laboratorial aplicados.  

Os dados que se referem à faixa etária do GI e GC são apresentados na tabela 2. Com 

relação à distribuição dos dados, todos apresentaram distribuição normal. Não houve 

diferença significativa na comparação entre os grupos. 

Tabela 2:  
Dados Referentes à Faixa Etária d GI e GC 

 
 
 
                  

Fonte: Elaboração própria. 
n = tamanho da amostra; X = média aritmética; DP = desvio padrão; GI = grupo intervenção; GC= grupo controle; p= teste 

de comparação t de Student para duas amostras independentes paramétricas. 
 
 
4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Os dados referentes ao nível de escolaridade de ambos os grupos podem ser vistos no 

gráfico 1. Mediante a análise dos dados percentuais, nota-se que o nível de escolaridade do GI 

é maior quando comparado ao GC devido aos maiores índices referentes ao Ensino Médio e 

Superior. No entanto, o GC apresentou maior percentual referente ao Ensino Fundamental 

Completo em comparação ao GI. O GC além de apresentar nível de escolaridade menor, 

exceto no Ensino Fundamental Completo, em relação ao GI, também mostrou valores 

referentes ao analfabetismo, o que não foi visto no GI. No entanto, apesar das diferenças 

percentuais, não houve diferença significativa, estatisticamente, entre os grupos quando 

comparados (p = 0,1418). 

 

 

 

 

Idade (anos) n X DP 

GI 25 66,72 6,90 
    
GC 21 69,19 6,30 

    
p  0,0916  
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Gráfico 1: 
      Nível de Escolaridade do GI e GC 

 
 

 

 

Em relação ao estado civil das idosas participantes, foi observado que o GC 

apresentou maior número de participantes viúvas em comparação ao GI, mediante análise dos 

percentuais (Gráficos 2 e 3). Quase metade das idosas do GI é casada apresentando maior 

percentual, além do estado civil solteira quando comparado ao GC. Ambos os grupos 

apresentaram percentuais semelhantes referentes ao divórcio. Porém, estatisticamente, não foi 

observada diferença significativa entre os grupos, quando comparados, no que se refere a esta 

variável (p = 0,7542). 

                                                    Gráfico 2: 
Estado Civil do GI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Fonte: Elaboração própria. 
                                       GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 
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                                                    Gráfico 3: 
Estado Civil do GC 

 
                                  Fonte: Elaboração própria. 
                                  GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 

 

Assim, de acordo com os valores percentuais observou-se que o GI apresentou nível 

de escolaridade maior do que o GC. Quanto ao estado civil em ambos os grupos, o estado 

civil casada obteve maior percentual. Embora os grupos apresentem diferenças percentuais 

nas variáveis socioeconômicas, tais diferenças não são vistas, estatisticamente, para nenhuma 

variável analisada. 

As variáveis envolvendo o estado de saúde, das idosas participantes do estudo, 

auxiliam na caracterização dos grupos, apresentadas a seguir. 

 

4.2 PERFIL DE SAÚDE 

 

O perfil de saúde foi composto pelos resultados da Auto-avaliação da Saúde, Uso de 

Medicamentos, Uso de Polifarmácia, Queixas de Dor nas articulações e regiões dos membros 

inferiores, Auto-avaliação do Equilíbrio e Número de Quedas nos Últimos 12 Meses. Os 

gráficos 4 e 5 apresentam os resultados em percentual e valor absoluto advindos da Auto-

avaliação da Saúde dos  GI  e  GC respectivamente.  
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Gráficos 4 e 5 :  
Auto-avaliação da Saúde do GI e GC Respectivamente 

 

Fonte: Elaboração própria. 
GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 

 

O GI e GC apresentaram prevalência nos percentuais referentes à auto-avaliação da 

saúde como Boa, seguido de Regular, sendo os menores valores encontrados para a 

classificação Muito boa. No entanto, não foram encontradas diferenças significativas, 

estatisticamente, quando os grupos foram comparados (p = 0,6516).  

Em relação ao uso de polifarmácia, o GC apresentou maior percentual em 

comparação ao GI (gráfico 6). No GI, entre as idosas que não fazem uso da polifarmácia, 

apenas 1 (uma) não faz uso de nenhum medicamento, no GC também foi visto este resultado 

em 2 (duas) idosas. Porém, não houve diferenças significativas, estatisticamente, para esta 

variável quando os grupos foram comparados (p = 0,2723). 

Gráfico 6:  
Uso de Polifarmácia do GI e GC 

 
                            Fonte: Elaboração própria. 
                            GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 
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O gráfico 7  mostra os resultados percentuais e valores absolutos referentes à queixa 

de dor nos grupos, no qual pode ser observado que o GC mostrou maiores valores, com 

relação à queixa de dor na coluna vertebral,  articulação do quadril,  articulação  do joelho e 

região do pé. A região da perna e o número de idosas que não apresentaram queixas de dor 

obtiveram maiores índices no GI em comparação com o GC. Em ambos os grupos, a 

articulação do joelho mostrou maiores percentuais de queixas de dor. O GC apresentou 

percentuais semelhantes referentes à queixa de dor na articulação do quadril e região do pé.  

Com relação ao número de regiões com queixas de dor, o GI apresentou prevalência 

de queixas de dor em apenas 1 (uma) articulação ou região (32%), seguido por queixas em 3 

(três) locais (16%) e por fim em 2 (dois) locais. No GC também houve prevalência de apenas 

1 (um) local de queixa de dor (38%), em seguida em 3 (três) locais (19%) e, por fim em 2 

(dois) locais (9,5%). Entretanto, a comparação estatística entre os grupos não identificou 

diferença significativa (p = 0,4884). 

Gráfico 7: 
Queixas de Dor do GI e GC 

 
                               Fonte: Elaboração própria. 

                  GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 

 

De acordo com os gráficos 8 e 9, o GI apresentou prevalência nos percentuais, 

referentes  à  Auto-avaliação do Equilíbrio, na categoria Bom e o GC na categoria Regular.  

No entanto, o GI além de demonstrar predominância nos valores pertencentes à categoria 

Bom, também apresenta a categoria Péssimo, o que não foi visto no GC. Não foram 

encontradas diferenças significativas, estatisticamente, quando os grupos foram comparados 

(p = 0,1963). 
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Gráficos 8 e 9: 
 Auto-avaliação do Equilíbrio do GI e GC Respectivamente 

 
                       Fonte: Elaboração própria. 
                       GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 

 
O gráfico 10 apresenta os índices referentes ao número de quedas sofridas nos 

últimos 12 meses de ambos os grupos. Desse modo, nota-se que o GI caiu menos em 

comparação ao GC nos últimos 12 meses, apesar dos grupos apresentarem prevalência na 

categoria: Sem quedas sofridas. Este mesmo grupo (GI) apresentou maior percentual referente 

à categoria 1 (uma) queda sofrida e as demais apresentaram percentuais menores e 

semelhantes para ambos os grupos. Também não foram encontradas diferenças significativas, 

para essa variável, quando os grupos foram comparados estatisticamente (p = 0,7867). 

Gráfico 10:  
Quedas nos Últimos 12 Meses do GI e GC 

  
                       Fonte: Elaboração própria. 

          GI=grupo intervenção; GC= grupo controle; ( )= valor absoluto. 
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polifarmácia, queixas de dor e número de quedas sofridas nos últimos 12 meses, além de 

considerar seu equilíbrio como Regular. O GI demonstrou resultados opostos ao GC. Todavia, 

mediante comparação entre os grupos, não foram encontradas diferenças significativas, 

estatisticamente, em nenhuma variável deste perfil. 

O perfil a seguir apresenta os dados referentes à distribuição das atividades 

cotidianas realizadas pelas participantes do estudo, no último ano e o tempo de participação 

da hidroginástica do projeto Prev-Quedas. 

 

4.3 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL 

 

O nível de atividade física foi composto pelos resultados das comparações inter e 

intragrupos do Questionário Modificado de Baecke (QMB) e dos dados referentes ao tempo 

de participação da hidroginástica do Projeto Prev-Quedas. 

A tabela 3 apresenta a análise dos resultados referentes ao QMB do GI e GC, bem 

como as comparações inter e intragrupos.  

De acordo com a tabela citada foi observado, em relação à distribuição dos dados, 

que o GI apresentou distribuição não normal dos dados nos escores SAD, SD e STL 

referentes à condição Pré-Intervenção e nos escores SAD e STL na condição Pós-Intervenção. 

No GC apenas o escore STL na condição Pré-Intervenção e os escores SD e STL na condição 

Pós-Intervenção também apresentaram distribuição não normal dos dados. Em relação à 

comparação entre os grupos GI e GC, podem-se observar diferenças significativas 

relacionadas aos escores, ST nas condições Pré e Pós-Intervenção e SD na condição Pós-

Intervenção. Nas comparações dos grupos entre si (Pré e Pós-Intervenção) foram observados 

resultados significativos nos escores SAD, SD e ST no GI. 
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Tabela 3:  
Resultados do Questionário Modificado de Baecke do GI e GC 

      GI                           GC   
  n x AI n x AI p 

 Pré   25 2,20 0,70 21 1,80 0,50  0,2381† 

SAD Pós   25 2,30 0,70 21 2,00 0,30  0,1549† 

 p -   0,0479†* - -    0,3183† - - 

         

 Pré   25 1,22 0,00 21 1,22 0,00  0,1000* 

SD Pós     25 1,39 0,00 21 1,22 0,00 < 0,0001†* 

 p -   < 0,0001†* - - 1,0000† - - 

         

 Pré   25 0,00 0,33 21 0,00 0,00   0,0523† 

STL Pós   25 0,00 0,53 21 0,00 0,03   0,2252† 

 p -   0,3105† - -   0,1441† - - 

         

 Pré   25  3,72   0,63 21 3,15 0,50 0,0333* 

ST Pós    25    3,92 0,84 21 3,32 0,50 0,0267* 

 p - 0,0005* - - 0,2052 - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n= tamanho da amostra; x = mediana (adimensional); AI = amplitude interquartil; p = teste de comparação t de Student para 
duas amostras independentes paramétricas e Mann-Whitney para não paramétricas; p = teste de comparação t de Student para 
duas amostras dependentes paramétricas e Wilcoxon para não paramétricas; SAD = escore atividade doméstica; SD= escore 
atividade desportiva; STL = escore atividade no tempo de lazer; ST= escore total; GI= grupo intervenção; GC = grupo 
controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 

 Assim, com relação aos resultados do QMB, foi observado que o GI apresentou 

melhores índices de distribuição das atividades cotidianas de forma independente. Isto se deu 

mediante a presença de resultados significativos, somente nesse grupo, nos escores SAD e 

SD, na comparação intragrupo e valores superiores nos escores SD, na condição Pós-

Intervenção, e ST na avaliação Pré-Intervenção e entre si devido às diferenças significativas 

nos escores citados quando comparado ao GC.  

A tabela 4 apresenta os resultados advindos do tempo de participação na 

hidroginástica do projeto Prev-Quedas dos grupos do estudo. Quanto à distribuição dos dados, 

todos os dados apresentaram distribuição não normal para ambos os grupos. Com relação à 

comparação entre os grupos, houve diferença significativa quando os grupos foram 

comparados entre si. 

Tabela 4:  
Tempo de Participação na Hidroginástica do Projeto Prev-Quedas  

      GI                           GC   
  n x AI n x AI p 

 Pré   25 24,00 21,00 21 24,00 17,00  0,7744† 

Temp.Part. Pós   25 27,00 21,00 21 27,00 17,00  0,0741† 

(meses) p -     < 0,0001†* - -    < 0,0001†* - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n= tamanho da amostra; x =mediana; AI= amplitude interquartil; p= teste de comparação Mann-Whitney para duas amostras 
independentes não paramétricas; p= teste de comparação Wilcoxon para duas amostras dependentes não paramétricas; † = 

dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
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Portanto, os resultados significativos das comparações dos grupos entre si são 

decorrentes da diferença dos 3 (três) meses, referentes à duração da intervenção realizada.  

A seguir, são apresentados os dados antropométricos caracterizando também a 

amostra com relação às dimensões físicas de cada grupo. 

 
4.4 PERFIL ANTROPOMÉTRICO  
 
 

 Os dados apresentados a seguir representam a análise dos resultados referentes à 

massa corporal, estatura e IMC do GI e GC aferidos e suas respectivas diferenças inter e 

intragrupos, sob a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à prática da 

hidroginástica influencia os indicadores antropométricos em idosas participantes do projeto 

Prev-Quedas.  

A tabela 5 mostra os resultados antropométricos das comparações entre as avaliações 

Pré e Pós-Intervenção entre os GI e GC. Com relação à distribuição dos dados, as variáveis 

massa do GI nas condições Pré e Pós-Intervenção, estatura do GC em ambas as condições e 

IMC do GC, na condição Pós-Intervenção, apresentaram distribuição não normal dos dados. 

Não foram encontradas diferenças significativas tanto na comparação intergrupos em ambas 

as condições, como também, na comparação intragrupos, exceto na variável estatura que 

mostrou diferença significativa na comparação entre o GI e GC nas 2 (duas) condições de 

avaliação. 

 Tabela 5:  
Resultados Antropométricos do GI e GC 

   GI    GC   
  n x AI n x AI p 

 Pré   25 70,45 8,15   21 67,85  15,25    0,6672† 

MASSA(kg) Pós   25 69,75  8,95    21 67,00  13,85    0,7325† 

 p -   0,2209† - - 0,8402  - - 

         

 Pré   25 1,55 0,04   21 1,50 0,07   0,0472†* 

ESTATURA(m) Pós  25 1,55 0,04   21 1,50 0,07   0,0472†* 

 p - 1,0000 - -  1,0000† - - 

         

 Pré   25 29,05 4,10   21 29,92 4,51 0,4981 

IMC (kg/m2) Pós  25 29,27 4,29   21 29,77 6,09   0,3430† 

 p - 0,5322† - -  0,6677† - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n= tamanho da amostra; x = mediana; AI= amplitude interquartil; IMC= índice de massa corporal; Kg= quilograma; m= 
metro; Kg/m2= quilograma por metro quadrado; GI = grupo intervenção; GC = grupo controle; p= teste de comparação t de 
Student para duas amostras independentes paramétricas e Mann-Whitney para amostras não paramétricas; p= teste de 
comparação t de Student para duas amostras dependentes paramétricas e Wilcoxon para não paramétricas; Pré= avaliação 
Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção; †  = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
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A tabela 6 apresenta os dados referentes às perimetrias das medidas centrais do GI e 

GC. A perimetria de cintura, na avaliação Pré-Intervenção e de tórax e abdômen, na avaliação 

Pós-Intervenção, todas pertencentes ao GI, mostraram distribuição não normal dos dados.  

Houve diferença significativa, somente na perimetria de tórax, no GI quando comparado entre 

si. 

Tabela 6:  
Resultados da Aferição Perimétrica do GI e GC 

   GI    GC   
  n X DP n X DP p 

 Pré 25   93,66 9,16 21 96,00 7,93 0,3645 

TÓR(cm) Pós 25   93,00 10,00 21 92,50   11,50   0,7242† 

 p -   0,0372†*  - - 0,3721 - - 

         

 Pré 25 90,46 8,69 21   91,66  11,53   0,6752† 

CINT(cm) Pós 25      88,68 9,60 21     89,73 11,56 0,7361 

 p -   0,2060† - - 0,5542 - - 

         

 Pré 25 96,04 9,77 21 97,47 10,68 0,6367 

ABD(cm) Pós 25 97,00 5,00 21 96,00  11,00   0,9736† 

 p -   0,7642† - - 0,9651 - - 

         

 Pré    25 103,50 8,01 21 107,61 10,06 0,1292 

QUA(cm) Pós  25 104,40 7,77 21 106,97  9,37 0,3136 

 p -     0,5479 - - 0,8011 - - 

 Fonte: Elaboração própria.  
n= tamanho da amostra; X = média; DP= desvio padrão; TÓR = perimetria do tórax; CINT= perimetria da cintura; ABD= 
perimetria do abdômen; QUA= perimetria do quadril; Kg= quilograma; m= metro; Kg/m2= quilograma por metro quadrado; 
p= teste de comparação t de Student para duas amostras independentes paramétricas e Mann-Whitney para não paramétricas; 
p= teste de comparação t de Student para duas amostras dependentes paramétricas e Wilcoxon para não pareadas; GI = grupo 
intervenção; GC = grupo controle; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção; †  = dados não 
paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 
 

4.5 TESTES DE CAMPO E LABORATORIAL 

 

Os resultados a seguir representam a análise do Teste de Preensão Manual, Teste de 

Alcance Funcional, Alcance Lateral Direito e Esquerdo, Apoio Unipodal, Estabilometria 

Estática, Goniometria e Mini Exame de Estado Mental aferidos para comparação inter e 

intragrupos. 

A aferição mediante aplicação do Teste de Preensão Manual foi realizada sob a 

hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica influencia 

a força de preensão manual em idosas participantes do projeto Prev-Quedas.  

A tabela 7 mostra os resultados referentes ao Teste de Preensão Manual para ambos 

os lados nos grupos desse estudo. Com relação à distribuição dos dados, todos eles 
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apresentaram distribuição normal. Não foi identificada diferença significativa para todas as 

comparações, em ambos os lados. 

Tabela 7: 
 Resultados dos Testes de Preensão Manual Direita e Esquerda da Amostra 

   Fonte: Elaboração própria. 
      n= tamanho da amostra; X= média; DP= desvio padrão; PMD= preensão manual direita; PME= preensão manual esquerda;   

kgf= quilograma/ força; GI = grupo intervenção; GC = grupo controle; p= teste de comparação t de Student para duas 
amostras independentes paramétricas; p= teste de comparação t de Student para duas amostras dependentes paramétricas; 
Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção. 

 

 
Portanto, não foram encontrados resultados significativos com relação à força de 

preensão manual quando os grupos foram comparados em ambas as condições de aferição. 

Os testes referentes à mensuração do controle postural são apresentados a seguir sob 

a hipótese que o treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica influencia 

os indicadores de controle postural em idosas participantes do Projeto Prev-Quedas.  

O gráfico 11 apresenta os dados referentes ao Teste de Alcance Funcional dos 

grupos. Em se tratando da distribuição dos dados, somente o GI, na condição Pré-Intervenção, 

apresentou distribuição não normal. Quanto às comparações entre o GI e GC, foi observada 

diferença significativa, somente na condição Pré-Intervenção (p = 0,0206). 

Gráfico 11: 
Resultado do Teste de Alcance Funcional do GI e GC 

 
                            Fonte: Elaboração própria. 
                            GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; cm= centímetros. 
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   GI    GC   
  n X DP n X DP p 

 Pré 25 21,45 3,78 21 19,67 4,03 0,1307 

PMD (kgf) Pós 25 21,21 3,50 21 20,56 2,72 0,5287 

 p - 0,5607 - - 0,0884 - - 

         

 Pré 25 19,80 3,33 21 18,20 3,35 0,1129 

PME (kgf) Pós 25 21,10 3,30 21 19,11 3,00 0,2489 

 p - 0,6090 - - 0,1625 - - 
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O gráfico 12 apresenta os resultados dos Testes de Alcance Lateral Direito (LTD) e 

Esquerdo (LTE) nos grupos do presente estudo. Em se tratando da distribuição dos dados, 

àqueles referentes ao LTD no GI, na condição Pós-Intervenção e ao LTE no GC, na condição 

Pré-Intervenção, apresentaram distribuição não normal. Foram identificadas diferenças 

significativas no GC para os lados direito (p= 0,0015) e esquerdo (p= 0,0457), quando 

comparado entre si. 

Gráfico 12: 
Resultados dos Testes de Alcance Lateral Direito e Esquerdo do GI e GC 

 
         Fonte: Elaboração própria. 
          GI= grupo intervenção; GC = grupo controle; LTD= alcance lateral direito; LTE= alcance lateral esquerdo; cm=     

centímetros. 
 

Os gráficos 13 e 14 demonstram os dados referentes ao Teste de Apoio Unipodal dos 

grupos, nas condições Pré e Pós-Intervenção. Quanto à distribuição dos dados, todos 

apresentaram distribuição não normal, para ambos os grupos. O GC apresentou diminuição 

significativa no tempo de permanência nesta posição quando comparado entre si (p= 0,0092). 
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Gráficos 13 e 14: 
Resultado do Teste de Apoio Unipodal (s) GI e GC Respectivamente 

Fonte: Elaboração própria. 
s = segundos 

 
A tabela 8 apresenta os resultados da Estabilometria Estática referentes aos grupos 

com a condição olhos abertos. Com relação à distribuição dos dados, aqueles referentes às 

variáveis área elíptica, velocidade média e deslocamento total do COPy e COPxy, nas 

condições Pré e Pós-Intervenção, para ambos os grupos apresentaram distribuição não normal. 

Em se tratando das comparações, foram encontradas diferenças significativas para as 

variáveis velocidade média e deslocamento total do COPy, no GC, quando comparado entre 

si. 
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Tabela 8:  
Resultados da Estabilometria Estática do GI e GC (OA) 

   GI    GC   
        n        x      AI   n      x           AI      p 

 Pré 25 90,12 47,98 21 94,53 64,98 0,7160† 

Área Elíptica Pós 25 82,23 68,12 21 79,12 54,74 0,6996† 
(cm2) p - 0,2642† - - 0,0987† - - 

         

 Pré 25 4,01 0,68 21 4,30 0,94 0,2474  

Veloc.Méd.COPx  Pós 25 4,06 0,61 21 4,07 0,59 0,9665  

(cm/s) p - 0,6545 - - 0,2619 - -  

          

 Pré 25 6,77 2,07 21 7,40 1,89 0,8686† 

Veloc.Méd.COPy  Pós 25 6,98 2,50 21 6,61 2,12 0,6512† 

(cm/s) p - 0,0926† - - 0,0382†* - - 

         

 Pré 25 180,43 30,68 21 193,07 42,31 0,2474 

Desloc.T.COPx Pós 25 182,62 27,59 21 182,96 26,66 0,9665 

(cm) p - 0,6545 - - 0,2619 - - 

         

 Pré 25 304,22 93,11 21 332,39 85,12 0,8686† 

Desloc.T.COPy Pós 25 313,50 112,29 21 297,04 95,25 0,4873† 

(cm) p - 0,0926† - - 0,0406†* - - 

         

 Pré 25 388,52 112,98 21 418,73 88,44 0,7160† 

Desloc.T.COPxy Pós 25 386,05 96,18 21 383,57 86,32 0,4873† 

(cm) p - 0,2418† - - 0,0661† - - 

         

 Pré 25 8,65 2,51 21 9,32 1,97 0,7160† 

Veloc.Méd.COPxy Pós 25 8,60 2,14 21 8,54 2,26 0,8860† 

(cm/s) p - 0,2418† - - 0,0661† - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n= tamanho da amostra; x = mediana; AI= amplitude interquartil; GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; 
Veloc.Méd.COPx= velocidade média COPx;  Veloc.Méd.COPy = velocidade média COPy; Veloc.Méd.CPOxy= velocidade 
média COPxy;  Desloc.T.COPx= deslocamento total COPx; Desloc.T.COPy= deslocamento total COPy; Desloc.T.COPxy= 
deslocamento total COPxy; p= teste de comparação t de Student para duas amostras independentes paramétricas e Mann 
Whitney para amostras não paramétricas; p= teste de comparação t de Student para duas amostras dependentes paramétricas e 
Wilcoxon para amostras não paramétricas; Pré= avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção; cm= 
centímetros; cm/s= centímetros por segundo; cm2= centímetros quadrados; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 

 
A tabela 9 apresenta os dados estabilométricos referentes aos grupos na condição 

olhos fechados. Em se tratando da distribuição dos dados, as variáveis área elíptica, na 

condição Pré-Intervenção, para ambos os grupos; velocidade média e deslocamento total do 

COPx e COPxy, na condição Pré-Intervenção, no GC, apresentaram distribuição não normal. 

Com relação às diferenças, não foram identificadas diferenças significativas nas comparações 

inter e intragrupos, em ambas as condições.    
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Tabela 9:  
Resultados da Estabilometria Estática GI e GC (OF) 

   GI    GC   
         n         X       DP n      X         DP   p 

 Pré 25 144,93 88,02 21  131,07 87,92 0,6643† 

Área Elíptica Pós 25 141,31 89,04 21      120,65 67,74 0,7752 

(cm2) p - 0,7775† - -   0,6012† - - 

         

 Pré 25       4,59 1,20 21 4,60 1,18  0,5836† 

Veloc.Méd.COPx  Pós 25       4,57 0,85 21 4,57 0,84 0,8690 

(cm/s) p -     0,9851 - - 0,2471† - - 

         

 Pré 25 10,08 3,84 21 9,75 2,91 0,6833† 

Veloc.Méd.COPy  Pós 25 10,49 4,77 21 9,92 1,55 0,4804† 

(cm/s) p - 0,7775† - - 0,5430† - - 

         

 Pré 25 206,23 54,24 21 206,36 53,02 0,6354† 

Desloc.T.COPx Pós 25 205,19 38,53 21 205,51 37,80 0,8685 

(cm) p - 0,9851 - - 0,5202† - - 

         

 Pré 25 452,71 172,75 21 438,05 172,47 0,5680† 

Desloc.T.COPy Pós 25 471,25 214,25 21 445,64 69,65 0,3204† 

(cm) p - 0,7775† - - 0,5257† - - 

         

 Pré 25 530,33 163,66 21 527,76 195,59 0,8550† 

Desloc.T.COPxy Pós 25 566,95 207,72 21 520,55 69,32 0,1745 

(cm) p - 0,7366 - - 0,2681† - - 

         

 Pré 25 11,81 3,64 21 12,01 3,71 0,9636† 

Veloc.Méd.COPxy Pós 25 12,29 4,79 21 11,59 1,54     0,1745 

(cm/s) p - 0,7366 - - 0,1630† - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n= tamanho da amostra; x = mediana; AI= amplitude interquartil; GI= grupo intervenção; GC= grupo controle; 
Veloc.Méd.COPx= velocidade média COPx;  Veloc.Méd.COPy = velocidade média COPy; Veloc.Méd.CPOxy= velocidade 
média COPxy;  Desloc.T.COPx= deslocamento total COPx; Desloc.T.COPy= deslocamento total COPy; Desloc.T.COPxy= 
deslocamento total COPxy; p= teste de comparação t de Student para duas amostras independentes paramétricas e Mann 
Whitney para amostras não paramétricas; p= teste de comparação t de Student para duas amostras dependentes paramétricas e 
Wilcoxon para amostras não paramétricas; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= avaliação Pós-Intervenção; cm= 
centímetros; cm/s= centímetros por segundo; cm2= centímetros quadrados; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 

 
Dessa forma, a análise dos resultados dos testes de campo utilizados para aferir o 

controle postural mostrou não haver resultado significativo para o GI quando comparados na 

condição Pré e Pós-Intervenção. No entanto, o GC apresentou resultados significativos nos 

Testes de Alcance Lateral para ambos os lados e Apoio Unipodal. Em relação ao teste 

laboratorial Estabilometria Estática, o GC encontrou resultados significativos, nas variáveis 

velocidade média e deslocamento de COPy, na condição olhos abertos, quando comparados 

entre si. 

A seguir são apresentados os resultados do Teste de Amplitude Articular Máxima 

aferidos sob a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à prática da 
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hidroginástica promove aumento da amplitude articular máxima em idosas participantes do 

projeto Prev-Quedas. 

A tabela 10 apresenta os resultados goniométricos dos grupos aferidos nas avaliações 

Pré e Pós-Intervenção e suas comparações. Em se tratando da distribuição dos dados 

referentes ao GI, as posições de aferição: FL.Q.D, na condição Pré-Intervenção, FL.Q.E,  em 

ambas as condições e a FL. D.D, na condição Pós-Intervenção apresentaram distribuição não 

normal dos dados. No GC foi observada nas posições ABD.Q.E, na condição Pré-Intervenção; 

ABD.Q.D e FL.D.E, na condição Pós-Intervenção, também  apresentaram distribuição não 

normal dos dados. Em relação aos resultados referentes à comparação entre o GI e GC, na 

condição Pré-Intervenção, houve diferença significativa nas posições ABD.Q.D, ABD.Q.E e  

FL.D.E.  Na condição Pós-Intervenção, nenhuma posição apresentou diferença significativa. 

Com relação à comparação entre si para cada grupo observou-se que, no GI, todas as posições 

apresentaram diferença significativa, com exceção da posição FL.CO. O GC apresentou 

diferença significativa apenas nas posições FL.D.D, FL.P.D e FL.P.E. 
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 Tabela 10: 
 Resultados Goniométricos do GI e GC 

   GI    GC   
  n X DP n X DP p 

 Pré  25 89,66 9,33 21 96,00 19,00 0,4020† 

FL.Q.D (graus) Pós  25 97,59 7,73 21 95,87 10,39    0,5222 

 p - 0,0025†*  - - 0,9248 - - 

         

 Pré  25 84,00 13,66 21 90,00 12,66 0,0834† 

FL.Q.E (graus) Pós 25 90,33 9,00 21 86,33 17,34 0,2425† 

 p - 0,0358†*  - - 0,1756 - - 

         

 Pré 25 18,90 5,65 21 26,56 9,22    0,0023* 

ABD.Q.D (graus) Pós 25 22,33 11,67 21 24,00 10,66 0,5664† 

 p - 0,0020* - - 0,9584† - - 

         

 Pré 25 16,66 9,67 21 23,33 10,67  0,0352†* 

ABD.Q.E (graus) Pós 25 22,96 7,18 21 24,91 9,50  0,4331 

 p - 0,0121* - -  0,2514† - - 

         

 Pré 25 9,36 5,08 21 9,95 6,35  0,7320 

FL.CO (graus) Pós 25 10,26 3,87 21 8,69 6,63  0,3477 

 p - 0,3059 - - 0,4061 - - 

         

 Pré 25 12,61 4,20 21 14,26 5,40  0,2488 

FL.D.D (graus) Pós 25 9,00 5,66 21 9,00 5,67  0,9385† 

 p - 0,0091†*  - - 0,0036* - - 

         

 Pré 25 13,89 3,77 21 11,31 3,87  0,0275 

FL.D.E (graus) Pós 25 12,00 6,34 21 8,66 5,33  0,2425† 

 p - 0,0223* - -  0,3491† - - 

         

 Pré 25 25,54 6,64 21 27,37 8,95  0,4301 

FL.P.D (graus) Pós 25 48,23 14,11 21 45,96 8,86  0,5106 

 p - <0,0001* - - <0,0001* - - 

         

 Pré 25 27,88 9,80 21 31,66 9,65  0,1969 

FL.P.E (graus) Pós 25 46,31 14,10 21 47,94 10,92  0,6677 

 p - <0,0001* - - <0,0001* - - 

Fonte: Elaboração própria. 
n=tamanho da amostra; X= média; DP= desvio padrão; GI= grupo intervenção; GC=grupo controle; FL.Q.D= flexão do 
quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; ABD.Q.D = abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril 
esquerdo; FL.CO= flexão da coluna com flexão de quadril; FL.D.D = flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; 
FL.P.D = flexão plantar direita; FL.P.E= flexão plantar esquerda; p= teste de comparação t de Student para duas amostras 
independentes paramétricas e Mann Whitney para amostras não paramétricas; p= teste de comparação t de Student para duas 
amostras dependentes paramétricas e Wilcoxon para amostras não paramétricas; Pré = avaliação Pré-Intervenção; Pós= 
avaliação Pós-Intervenção; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 

 
Assim, o GI alcançou resultados significativos em todas as posições aferidas quando 

comparados ao GC, com exceção da posição FL.CO. O GC somente apresentou diferenças 

significativas nas posições FL.D.D, FL.P.D e FL.P.E.  
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Os dados referentes ao estado de cognição do GI e GC podem ser vistos na tabela 11. 

O GI nas condições Pré e Pós-Intervenção e o GC, na condição Pós-Intervenção apresentaram 

distribuição não normal dos dados, não demonstrando déficit cognitivo. Quanto às 

comparações entre grupos, em todas elas, não foram encontradas diferenças significativas. 

Tabela 11: 
 Resultados do MEEM do GI e GC  

Fonte: Elaboração própria. 
Capac.Cognitiva = estado cognitivo; n=tamanho da amostra; x = mediana (adimensional); AI= amplitude interquartil; GI= 
grupo intervenção; GC=grupo controle; p= teste de comparação para amostras independentes não paramétricas  Mann-
Whitney; p= teste de comparação para amostras dependentes não paramétricas Wilcoxon; Pré = avaliação Pré-Intervenção; 
Pós= avaliação Pós-Intervenção, † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 

 
 

A tabela 12 apresenta os resultados das comparações dos valores de ∆ dos grupos 

para todas as variáveis analisadas no presente estudo. Quanto à distribuição dos dados dos 

grupos, as variáveis SAD do GI; SD, STL e ST do GI e GC; massa do GI; IMC, perimetria de 

tórax, abdômen e quadril dos GI e GC, perimetria de cintura do GC; preensão manual 

esquerda e estado de cognição do GI; apoio unipodal dos GI e GC; FL.Q.D e FL.Q.E, do GI, 

ABD.Q.D, do GC; e FL.D.D e FL.D.E dos GI e GC, apresentaram distribuição não normal 

dos dados. Em se tratando da comparação entre os grupos, houve diferença significativa em 

algumas variáveis como LTD, LTE e UNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GI    GC   
  n x AI n x AI p 

 Pré 25 26,00 4,00   21 24,00 3,00 0,7744† 

Capac.Cognitiva     Pós 25 25,00 3,00   21 24,00 3,00 0,6276† 

 p - 0,2959† - - 0,2959† - - 
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Tabela 12:   
Comparações dos Valores de ∆ dos Testes   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 
GI =grupo intervenção; GC =grupo controle; ∆= diferença entre as médias finais e iniciais; p= teste de comparação t de 
Student para duas amostras independentes paramétricas e Mann-Whitney para não paramétricas (valor); SAD= escore 
atividade doméstica (adimensional); SD= escore atividade desportiva (adimensional); STL= escore atividade no tempo de 
lazer (adimensional); ST= escore total (adimensional); ESTAT= estatura (m); IMC= índice de massa corporal (Kg/m2); FR= 
alcance funcional (cm); LTD= alcance lateral direito (cm); LTE= alcance lateral esquerdo (cm); PMD= preensão manual 
direita (kgf); PME= preensão manual esquerda (kgf); UNIP= apoio unipodal (seg); FL.Q.D= flexão do quadril direito 
(graus); FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo (graus); ABD.Q.D = abdução do quadril direito (graus); ABD.Q.E= abdução do 
quadril esquerdo (graus); FL.CO= flexão de coluna com flexão de quadril (graus); FL.D.D = flexão dorsal direita (graus); 
FL.D.E= flexão dorsal esquerda (graus); FL.P.D = flexão plantar direita (graus); FL.P.E = flexão plantar esquerda (graus); 
EC= estado de cognição (adimensional); † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 
 

Os resultados estabilométricos das comparações dos valores de ∆ na condição olhos 

abertos e fechados são apresentados na tabela 13. Com relação à distribuição dos dados, nas 

condições olhos abertos e fechados, ambos os grupos, para a variável área elíptica 

apresentaram distribuição não normal. Não foram encontradas diferenças significativas na 

comparação entre os grupos para todas as variáveis em ambas as condições.  

 

 

Variáveis ∆GI ∆GC p∆GI/GC 

SAD 0,10 0,00 
0,5297† 

SD 0,00 0,00 0,1715† 
STL 0,00 0,00 0,9035† 
ST 0,10 0,10 0,5012† 

MASSA  0,45 0,10 0,6433† 
ESTAT  0,00 0,00 1,0000 

IMC  -0,51 0,23 0,3052 
TÓR  -2,00 -1,00 0,5516† 
CINT  -1,50 -2,50 0,6996† 
ABD  0,50 0,50 0,7242† 

QUAD  1,50 -1,00 0,2294† 
FR 0,30 1,50 0,1001 

LTD  1,00 5,17 0,0273* 
LTE -1,14 5,33 0,0206* 
PMD 0,0 1,67 0,0846 
PME -0,17 0,84 0,3486† 
UNIP 0,00 -1,66 0,0245†* 

FL.Q.D 7,33 2,67 0,1227† 
FL.Q.E 4,00 -4,00 0,0096†* 

ABD.Q.D 5,33 -4,67 0,0032†* 
ABD.Q.E 5,34 2,00 0,1833 

FL.CO 1,00 -3,63 0,2173 
FL.D.D -3,33 -2,34 0,6672† 
FL.D.E -4,33 0,00 0,1549† 
FL.P.D 23,67 20,66 0,2221 
FL.P.E 15,67 7,66 0,5925 

EC 0,00 0,00 0,5516† 
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Tabela 13:  
            Comparações dos Valores de ∆ nas Variáveis Estabilométricas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 GI =grupo intervenção; GC =grupo controle; ∆= diferença entre as médias finais e iniciais; p= teste de comparação para duas 
amostras independentes paramétricas t de Student e não paramétricas Mann-Whitney (valor); A.E= área elíptica (cm2); 
VEL.M.COPx = velocidade média de COPx (cm/s); VEL.M.COPy=  velocidade média do COPy (cm/s); DESL.T.COPx= 
deslocamento total do COPx (cm); DESL.T.COPy= deslocamento total de COPy (cm); DESL.T.COPxy = deslocamento total 
do COPxy (cm); VEL.M.COPxy= velocidade média do COPxy (cm/s);  OA=olhos abertos; OF= olhos fechados; † = dados 
não paramétricos; * p ≤ 0,05. 
 

Portanto, o GI não apresentou diferença significativa quando os valores 

estabilométricos de ∆ foram comparados em todas as variáveis analisadas, tanto na condição 

olhos abertos quanto olhos fechados.  

A tabela 14 apresenta as correlações entre os valores de ∆ advindos dos testes de 

aferição do controle postural (teste de Alcance Funcional, Lateral e Apoio Unipodal) e 

goniométricos do GI e GC, respectivamente, sob a hipótese de existir relação entre o aumento 

da amplitude articular máxima e o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica 

do projeto Prev-Quedas.  

Foram encontradas correlações fracas e moderadas entre os dados de todas as 

posições goniométricas aferidas e aqueles dos testes de Alcance Funcional, Lateral e Apoio 

Unipodal em ambos os grupos. Houve diferenças significativas nas comparações entre os 

Variáveis         ∆GI ∆GC p∆GI/GC        

A. E      

OA -15,45 -44,93  0,6512†  
                OF -25,30 -38,37 0,8371†  

VEL.M.COPx      

OA 0,04 -0,22 0,2281  

                OF 0,00 -0,39 0,2577  

VEL.M.COPy     

OA -0,42 -0,72 0,5085  

                OF 0,22 -0,39 0,3510  

DESL.T.COPx     

OA 2,19 -10,10 0,2281  

                OF 0,16 -17,54 0,2577  

DESL.T.COPy     

OA -19,29 -30,79 0,5560  

                OF 10,22 -17,57 0,3510  

DESL.T.COPxy     

OA -13,78 -32,79 0,3863  

                OF 11,19 -27,74 0,2298  

VEL.M.COPxy     

OA -0,30 -0,73 0,3863  

                OF 0,24 -0,75 0,1582  
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dados referentes ao LTD e FL.Q.D; e FL.P.E e UNIP, no GI e; no GC entre os dados 

referentes ao FR e FL.P.D; e FL.D.E, FL.P.D e LTE.  

Tabela 14:  
Correlação entre os Valores de ∆ dos Testes de Alcance Funcional, Lateral, 

Unipodal e Goniométricos do GI 

 Fonte: Elaboração própria. 
  ∆= diferença entre as médias finais e iniciais; FL.Q.D= flexão do quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; 
ABD.Q.D= abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril esquerdo; FL.CO= flexão de coluna com flexão de 
quadril; FL.D.D= flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; FL.P.D= flexão plantar direita; FL.P.E= flexão 
plantar esquerda; FR = alcance funcional, LTD= alcance lateral direito; LTE= alcance lateral esquerdo; UNIP = apoio 
unipodal; r = teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas (valor); rho = teste de correlação de Spearman para 
amostras não paramétricas (valor); † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05.  

 

Os dados referentes à relação entre os valores de ∆ da Estabilometria Estática e 

Goniometria estão presentes nas tabelas 15 e 16, para o GI e GC, respectivamente na condição 

olhos abertos e em seguida, com os olhos fechados, nas tabelas 17 e 18.  

A tabela 15 apresenta os dados referentes à correlação entre os valores de ∆ das 

variáveis estabilométricas e as posições goniométricas, com os olhos abertos do GI. As 

correlações encontradas entre todos os resultados estabilométricos, na condição olhos abertos, 

e todas as posições goniométricas aferidas foram consideradas fracas e moderadas. Houve 

Variáveis 
 

Posições Aferidas 

∆FR  
(r ou 
rho) 

p ∆LTD 
(r ou  
rho) 

p ∆LTE 
(r ou 
rho) 

p ∆UNIP 
(r ou 
rho) 

p 

∆FL.Q.D          

GI 0,0058† 0,9782† -0,4285† 0,0325†* -0,1077† 0,6084† 0,2967† 0,1498† 

GC 0,0807 0,7281 -0,0479 0,8366 -0,0839 0,7175 0,0013† 0,9955† 

∆FL.Q.E          

GI -0,0820† 0,6969† -0,3401† 0,0961† 0,1270† 0,5453† 0,2554† 0,2179† 

GC -0,1677 0,4676 0,1150    0,6198 -0,1395 0,5465 -0,0423† 0,8554† 

∆ABD.Q.D         

GI 0,1175 0,5759 -0,0668 0,0876 -0,0551 0,7938 0,0744† 0,7238† 

GC 0,0380 0,8700† 0,0240 0,9176† 0,2365 0,3019† -0,0629† 0,7866† 

∆ABD.Q.E         

GI -0,0580 0,7828 -0,2549 0,2187 0,1392 0,5069 0,2288† 0,2713† 

GC -0,3048 0,1791 -0,1348† 0,5602 -0,2823† 0,2150 -0,1285† 0,5789† 

∆FL.CO         

GI -0,0981 0,6409 0,2339 0,2604 0,3196 0,1192 0,0838† 0,6905† 

GC 0,1880 0,4144 0,2967 0,1914 0,2271 0,3221 0,1621† 0,4826† 

∆FL.D.D          

GI -0,0470† 0,8236† 0,0119† 0,9549† 0,1320† 0,5294† -0,0543† 0,7966† 

GC 0,3108† 0,1702† -0,0436 0,8512† 0,3337† 0,0020†* 0,2915† 0,1997† 

∆FL.D.E          

GI -0,0543† 0,7966† -0,1925† 0,3566† -0,2279† 0,2731† -0,0370† 0,8605† 

GC 0,0915† 0,6933† 0,4294† 0,0520* -0,2294† 0,3171† 0,3115† 0,1692† 

∆FL.P.D         

GI 0,1397 0,5054 -0,0438 0,8353 0,1068 0,6115 -0,3079† 0,1342† 

GC 0,5436 0,0108* 0,2454† 0,2836 0,5790 0,0059* 0,1047† 0,6517† 

∆FL.P.E         

GI -0,0961 0,6476 -0,1393 0,5066 0,0015 0,9941 -0,4005† 0,0472†* 

GC -0,0816 0,7252 -0,1416† 0,5403 0,0338 0,8845 -0,2337†  0,3080† 
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diferenças significativas nas comparações entre os dados referentes ao D.T, V.M de COPx e 

FL.P.D; e FL.P.E. 

 Tabela 15:  
      Correlação entre os Valores de ∆ Estabilométricos e Goniométricos do GI (OA) 

Fonte: Elaboração própria. 
∆= diferença entre as médias finais e iniciais; FL.Q.D= flexão do quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; 

ABD.Q.D = abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril esquerdo; FL.CO= flexão de coluna com flexão de 
quadril; FL.D.D= flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; FL.P.D= flexão plantar direita; FL.P.E= flexão 
plantar esquerda; r = teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas (valor); rho = teste de correlação de Spearman 
para amostras não paramétricas (valor); V.M.COPx= velocidade média de COPx;  V.M.COPy = velocidade média de COPy; 
V.M CPOxy= velocidade média de COPxy;  D.T.COPx= deslocamento total COPx; D.T.COPy= deslocamento total COPy; 
D.T.COPxy= deslocamento total COPxy; OA= olhos abertos; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05.  
 
 

A tabela 16 apresenta os dados referentes à correlação entre os valores de ∆ das 

variáveis estabilométricas e as posições goniométricas, com os olhos abertos do GC. As 

correlações encontradas entre todos os resultados estabilométricos e todas as posições 

Variáveis      
Estabilom. 

(OA) 
 

Posições 
Aferidas 

∆A.E 
 

∆V.M 
COPx 

 

∆V.M  
COPy 

 

∆D.T  
COPx 

 

∆D.T 
COPy 

 

∆D.T 
COPxy  

 

∆V.M 
COPxy  

 

∆FL.Q.D        

(r ou rho) 0,1423† -0,0515† -0,0892 -0,0515† -0,0892 -0,0469† -0,0469† 

p 0,4974† 0,8067† 0,6714† 0,8067† 0,6714† 0,8237† 0,8237† 

∆FL.Q.E         

(r ou rho) -0,2328† 0,1474† -0,0165† 0,1474† -0,0165† 0,0550† 0,0550† 

p 0,2627† 0,4821† 0,9374† 0,4821 0,9374† 0,7939† 0,7939† 

∆AB.Q.D        

(r ou rho) 0,0078 -0,0440 -0,3178 -0,0440 -0,3178 -0,2695 -0,2695 

p 0,9706 0,8346 0,1215 0,8346 0,1215 0,1926 0,1926 

∆AB.Q.E        

(r ou rho) -0,0311 -0,0226 -0,1491 -0,0226 -0,1491 -0,1234 -0,1234 

p 0,8825 0,9146 0,4768 0,9146 0,4768 0,5568 0,5568 

∆FL.CO        

(r ou rho) -0,1425 0,1074 0,2610 0,1074 0,2610 0,2535 0,2535 

p 0,4967 0,6093 0,2076 0,6093 0,2076 0,2213 0,2213 

∆FL.D.D         

(r ou rho) 0,1347† -0,0839† 0,1905† -0,0839† 0,1905† 0,1551† 0,1551† 

p 0,5209† 0,6901† 0,3617† 0,6901† 0,3617† 0,4591† 0,4591† 

∆FL.D.E         

(r ou rho) 0,1024† -0,1802† -0,0593† -0,1802† -0,0593† -0,0397† -0,0397† 

p 0,6262† 0,3887† 0,7783† 0,3887† 0,7783† 0,8507† 0,8507† 

∆FL.P.D        

(r ou rho) 0,0629 -0,4289 -0,0703 -0,4289 -0,0703† -0,1384 -0,1384 
p 0,7653 0,0323* 0,7386 0,0323* 0,7386 0,5094 0,5094 

∆FL.P.E        

(r ou rho) -0,1044 -0,5751 -0,3128 -0,5751 -0,3128† -0,3939 -0,3939 

p 0,6193 0,0026* 0,1278 0,0026* 0,1278 0,0513 0,0513 
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goniométricas aferidas, na condição olhos abertos, foram consideradas fracas e moderadas.  

Houve diferença significativa na comparação entre os dados referentes à A.E e  FL.P.D. 

Tabela 16:  
        Correlação entre os Valores de ∆ Estabilométricos e Goniométricos do GC (OA) 

Fonte: Elaboração própria. 
∆= diferença entre as médias finais e iniciais; FL.Q.D= flexão do quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; 
ABD.Q.D = abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril esquerdo; FL.CO= flexão de coluna com flexão de 
quadril; FL.D.D= flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; FL.P.D= flexão plantar direita; FL.P.E= flexão 
plantar esquerda; r = teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas (valor); rho = teste de correlação de 
Spearman para amostras não paramétricas (valor); V.M.COPx= velocidade média de COPx;  V.M.COPy = velocidade média 
de COPy; V.M CPOxy= velocidade média de COPxy;  D.T.COPx= deslocamento total COPx; D.T.COPy= deslocamento 
total COPy; D.T.COPxy= deslocamento total COPxy; OA= olhos abertos; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05.  

 
Os dados referentes à relação entre os valores de ∆ da Estabilometria Estática e 

Goniometria estão presentes nas tabelas 19 a 20, para o GI e GC respectivamente na condição 

olhos fechados.  

A tabela 17 apresenta os dados referentes à correlação entre os valores de ∆ das 

variáveis estabilométricas e posições goniométricas, com os olhos fechados do GI. As 

Variáveis      
Estabil 

(OA) 
 

Posições 
Aferidas 

∆A.E 
 

∆V.M 
COPx 

 

∆V.M  
COPy 

 

∆D.T  
COPx 

 

∆D.T 
COPy 

 

∆D.T 
COPxy  

 

∆V.M 
COPxy  

 

∆FL.Q.D         

(r ou rho) -0,2553† 0,1810 0,1401 0,1810 0,1401 0,1779 0,1779 

p 0,2640†   0,4322 0,5446   0,4322 0,5446 0,4404 0,4404 

∆FL.Q.E         

(r ou rho) -0,0702† -0,2942 -0,2051 -0,2942 -0,2051 -0,2348 -0,2348 

p 0,7625† 0,1954 0,3724 0,1954 0,3724 0,3056 0,3056 

∆AB.Q.D        

(r ou rho) 0,4462† 0,3904† 0,1565† 0,3904† 0,1565† 0,2351† 0,2351† 

p 0,0425†* 0,0801† 0,4980† 0,0801† 0,4980† 0,3048† 0,3048† 

∆AB.Q.E        

(r ou rho) -0,1579† -0,0882 -0,3289 -0,0882 -0,3289 -0,2329 -0,2329 

p 0,4941† 0,7038 0,1454 0,7038 0,1454 0,3096† 0,3096† 

∆FL.CO        

(r ou rho) 0,2553† 0,3111 0,2977 0,3111 0,2977 0,3161 0,3161 

p 0,2640† 0,1697 0,1899 0,1697 0,1899 0,1626 0,1626 

∆FL.D.D         

(r ou rho) 0,3629† 0,0956† 0,1281† 0,0956† 0,1281† 0,0676† 0,0676† 

p 0,1058† 0,6801† 0,5799† 0,6801† 0,5799† 0,7708† 0,7708† 

∆FL.D.E         

(r ou rho) -0,1555† -0,0065† 0,2167† -0,0065† 0,2167† 0,1815† 0,1815† 

p 0,5009† 0,9777†   0,3455† 0,9777†   0,3455† 0,4310† 0,4310† 

∆FL.P.D        

(r ou rho) 0,4356† 0,0495 0,0345 0,0495 0,0345 0,0439 0,0439 
p 0,0483†* 0,8313 0,8819 0,8313 0,8819 0,8501 0,8501 

∆FL.P.E        

(r ou rho) -0,2671† -0,3517 -0,2399 -0,3517 -0,2399 -0,3253 -0,3253 

p 0,2418† 0,1178 0,2949 0,1178 0,2949 0,1500 0,1500 
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correlações encontradas entre todos os resultados estabilométricos e todas as posições 

goniométricas aferidas foram consideradas fracas e moderadas. Houve diferença significativa 

na comparação entre os dados referentes aos D.T e V.M de COPxy e FL.Q.E e FL.D.E. 

Tabela 17:  
        Correlação entre os Valores de ∆ Estabilométricos e Goniométricos do GI (OF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fonte: Elaboração própria. 
∆= diferença entre as médias finais e iniciais; FL.Q.D= flexão do quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; 
ABD.Q.D = abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril esquerdo; FL.CO= flexão de coluna com flexão de 
quadril; FL.D.D= flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; FL.P.D= flexão plantar direita; FL.P.E= flexão 
plantar esquerda; r = teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas (valor); rho = teste de correlação de 
Spearman para amostras não paramétricas (valor); V.M.COPx= velocidade média de COPx;  V.M.COPy = velocidade média 
de COPy; V.M CPOxy= velocidade média de COPxy;  D.T.COPx= deslocamento total COPx; D.T.COPy= deslocamento 
total COPy; D.T.COPxy= deslocamento total COPxy; OF= olhos fechados; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05.  

 

A tabela 18 apresenta os dados referentes à correlação entre os valores de ∆ das 

variáveis estabilométricas e as posições goniométricas, com os olhos fechados do GC. As 

correlações encontradas entre os valores de ∆ estabilométricos e os valores de ∆ referentes a 

todas as posições goniométricas aferidas foram consideradas fracas e moderadas.  

Variáveis      
Estabil. 

(OF) 
 

Posições 
Aferidas 

∆A.E 
 

∆V.M 
COPx 

 
 

∆V.M  
COPy 

  

∆D.T  
COPx 

 

∆D.T 
COPy 

 

∆D.T 
COPxy  

 

∆V.M 
COPxy  

 

∆FL.Q.D         

(r ou rho) 0,2246† 0,3231† 0,2146† 0,3231† 0,2146† 0,2808† 0,2808† 

p 0,2803† 0,1151† 0,3029† 0,1151† 0,3029† 0,1739† 0,1739† 

∆FL.Q.E         

(r ou rho) 0,1347† 0,3344† 0,3940† 0,3344† 0,3940† 0,4375† 0,4375† 

p 0,5210† 0,1022† 0,0512† 0,1022† 0,0512† 0,0287†*  0,0287†* 

∆AB.Q.D        

(r ou rho) 0,0446† 0,1417 -0,1704 0,1417 -0,1704 -0,1157 -0,1157 

p 0,8322† 0,4993 0,4154 0,4993 0,4154 0,5817 0,5817 

∆AB.Q.E        

(r ou rho) 0,2981† 0,1777 -0,0060 0,1777 -0,0060 0,0354 0,0354 

p 0,1477† 0,3955 0,9772 0,3955 0,9772 0,8667 0,8667 

∆FL.CO        

(r ou rho) 0,0389† -0,1513 0,1909 -0,1513 0,1909 0,1230 0,1230 

p 0,7404† 0,4703 0,3606 0,4703 0,3606 0,5581 0,5581 

∆FL.D.D         

(r ou rho) 0,0192† -0,0627† 0,0901† -0,0627† 0,0901† 0,0758† 0,0758† 

p 0,9273† 0,7658† 0,6686† 0,7658† 0,6686† 0,7187† 0,7187† 

∆FL.D.E         

(r ou rho) 0,0008† -0,0643† -0,0354† -0,0643† -0,0354† -0,0135† -0,0135*† 

p 0,9971† 0,7601† 0,8665† 0,7601† 0,8665† 0,9490† 0,9490*† 

∆FL.P.D        

(r ou rho) 0,0677† 0,0480 -0,3863 0,0480 -0,3863 -0,3331 -0,3331 
p 0,7478† 0,8198 0,0564 0,8198 0,0564 0,1037 0,1037 

∆FL.P.E        

(r ou rho) 0,0519† 0,2122 -0,3478 0,2122 -0,3478 -0,3638 -0,3638 

p 0,8053† 0,3484 0,0884 0,3484 0,0884 0,0738 0,0738 
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Tabela 18:  
        Correlação entre os Valores de ∆ Estabilométricos e Goniométricos do GC (OF) 

Fonte: Elaboração própria. 
∆= diferença entre as médias finais e iniciais; FL.Q.D= flexão do quadril direito; FL.Q.E= flexão do quadril esquerdo; 
ABD.Q.D = abdução do quadril direito; ABD.Q.E= abdução do quadril esquerdo; FL.CO= flexão de coluna com flexão de 
quadril; FL.D.D= flexão dorsal direita; FL.D.E= flexão dorsal esquerda; FL.P.D= flexão plantar direita; FL.P.E= flexão 
plantar esquerda; r = teste de correlação de Pearson para amostras paramétricas e Spearman para amostras não paramétricas 
(valor); V.M.COPx= velocidade média de COPx;  V.M.COPy = velocidade média de COPy; V.M CPOxy= velocidade média 
de COPxy;  D.T.COPx= deslocamento total COPx; D.T.COPy= deslocamento total COPy; D.T.COPxy= deslocamento total 
COPxy; OF= olhos fechados; † = dados não paramétricos; * p ≤ 0,05.  
 

Portanto, não foram encontradas correlações significativas entre os valores de ∆ 

decorrentes das aferições dos testes de controle postural e posições goniométricas em ambos 

os grupos.                 

     

 

                                                                     

Variáveis      
Estabil 

(OF) 
 

Posições 
Aferidas 

∆A.E 
 

∆V.M 
COPx 

 

∆V.M  
COPy 

  

∆D.T  
COPx 

 

∆D.T 
COPy 

 

∆D.T 
COPxy  

 

∆V.M 
COPxy  

 

∆FL.Q.D         

(r ou rho) -0,0565† 0,2938 -0,0336 0,2938 -0,0336 0,0801 0,0801 

p 0,8078† 0,2086 0,8880 0,2086 0,8880 0,7372 0,7372 

∆FL.Q.E         

(r ou rho) 0,3005† 0,0961 -0,2357 0,0961 -0,2357 -0,1607 -0,1607 

p 0,1978† 0,6868 0,3171 0,6868 0,3171 0,4986 0,4986 

∆AB.Q.D        

(r ou rho) 0,1637† -0,0299† 0,4157† -0,0299† 0,4157† 0,1799† 0,1799† 

p 0,4783† 0,8977† 0,0608† 0,8977† 0,0608† 0,4351† 0,4351† 

∆AB.Q.E        

(r ou rho) -0,1521† -0,4951 0,3112 -0,4951 0,3112 0,0216 0,0216 

p 0,5104† 0,0264 0,1816 0,0264 0,1816 0,9279 0,9279 

∆FL.CO        

(r ou rho) 0,0539† 0,2113 -0,0630 0,2113 -0,0630 0,0635 0,0635 

p 0,8165† 0,3710 0,7917 0,3710 0,7917 0,7903 0,7903 

∆FL.D.D         

(r ou rho) 0,2615† 0,2081† -0,0624† 0,2081† -0,0624† -0,0332† -0,0332† 

p 0,2522† 0,3652† 0,7880† 0,3652† 0,7880† 0,8865† 0,8865† 

∆FL.D.E         

(r ou rho) -0,1080† -0,1471† 0,2791† -0,1471† 0,2791† 0,1913† 0,1913† 

p 0,6412† 0,5361† 0,2204† 0,5361† 0,2204† 0,4062† 0,4062† 

∆FL.P.D        

(r ou rho) -0,0845† 0,0546 0,0149 0,0546 0,0149 0,0654 0,0654 
p 0,7156† 0,8191 0,9502 0,8191 0,9502 0,7840 0,7840 

∆FL.P.E        

(r ou rho) 0,1683† 0,3586 -0,1161 0,3586 -0,1161 0,0843 0,0843 

p 0,4658† 0,1204 0,6259 0,1204 0,6259 0,7237 0,7237 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar o efeito crônico do treinamento de 

flexibilidade sobre o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica, sob a hipótese 

de que o aumento da amplitude articular poderá acarretar algum efeito sobre o controle 

postural em idosas praticantes de hidroginástica frequentadoras do projeto Prev-Quedas. 

 A discussão dos resultados foi dividida em 5 partes: perfil socioeconômico, de 

saúde, antropométrico,  nível de atividade física habitual e;  testes de campo e laboratorial. 

 

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

Estudos realizados em diferentes países apontam a grande influência do nível de 

escolaridade e da faixa etária do indivíduo submetido ao Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM). Tais trabalhos demonstraram que, mesmo em pessoas que não apresentaram 

evidências de déficit cognitivo, quanto menor a escolaridade e maior a faixa etária, mais baixa 

era a pontuação nesse teste (BERTOLLUCI et al., 1994; GRIGOLLETO et al., 1999; 

CALLAHAN et al., 1996). Além disso, de acordo com alguns autores, o nível de escolaridade 

também é considerado importante para a auto-avaliação da saúde em idosos, discutida a 

seguir. 

Com relação ao nível de escolaridade das participantes do estudo, o GI apresentou 

melhores resultados percentuais quando comparado ao GC. No entanto, apesar dessas 

diferenças entre os grupos, para esta variável, não houve resultado significativo mediante 

análise estatística (p = 0,1418).  

Em se tratando do estado civil, o GC apresentou maior percentual de viuvez quando 

comparado ao GI, entretanto, também não foi encontrada diferença significativa estatística 

entre os grupos (p = 0,7542).   

 

5.2 PERFIL DE SAÚDE 

 

A percepção da saúde é relevante, pois, corresponde à auto-avaliação sobre as 

enfermidades e a vida, de um modo geral, sendo um preditor de morbidade, incapacidade, 

depressão, inatividade e mortalidade, principalmente em idosos (LIMA-COSTA, FIRMO e 

UCHÔA, 2004). Com relação à auto-avaliação da saúde realizada neste estudo, não foi 
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encontrada diferença significativa, do ponto de vista estatístico, mediante comparação entre os 

grupos (p = 0,6516). 

Em alguns estudos envolvendo idosos, têm sido avaliados tanto o nível de 

escolaridade quanto a auto-avaliação da saúde, frequentemente (DACHS e SANTOS, 2006; 

FEIGLASS et al., 2007). O estudo de Borim, Barros e Neri (2012) teve como objetivo analisar 

a prevalência da saúde auto-avaliada como Excelente ou Muito boa (46%), de acordo com as 

variáveis demográficas, socioeconômicas e de comportamento relacionadas à saúde. Foram 

entrevistados 1.432 idosos não-institucionalizados, dos quais 57,2% eram mulheres, 

residentes na cidade de Campinas, São Paulo, mediante aplicação de questionários. Em se 

tratando do nível de escolaridade dos idosos, houve uma prevalência daqueles com 1 a 4 anos 

de escolaridade atingindo 47%, seguido de ≥ 9 anos com 25,1%; 11,5% com 5 a 8 anos de 

escolaridade e 16,4%  para aqueles que nunca estudaram, demonstrando que quanto menor o 

nível de escolaridade maior é a tendência para  auto-avaliar a saúde como Excelente ou Muito 

boa. Porém, no presente estudo, essa tendência não se mostrou tão acentuada, pois, houve 

prevalência da auto-avaliação da saúde como Boa para ambos os grupos, seguido de Regular. 

Com relação ao nível de escolaridade das participantes do estudo, pode-se dizer que o GI 

demonstrou prevalência daquelas com ≥ 9 anos de escolaridade (40% concluíram o Ensino 

Médio e 16% concluíram o Ensino Superior) e o GC, apresentou maior percentual em relação 

ao nível de escolaridade de 1 a 4 anos (24%) e com 5 a 9 anos (48%). 

Ainda convém lembrar que, as consequências do grande uso de medicamentos, por 

parte dos idosos, conhecida como polifarmácia, ou seja, uso de 5 ou mais medicamentos 

apresentam impacto no aspecto tanto clínico quanto econômico repercutindo na segurança 

destes indivíduos (SECOLI, 2010). O estudo de Benedetti, Petroski e Gonçalves (2006), com 

intuito de verificar as condições de saúde de 875 idosos da cidade de Florianópolis, Santa 

Catarina, identificaram que 2,2% dos idosos fazem uso de polifarmácia sendo que alguns 

idosos utilizavam até 20 tipos diferentes de medicamentos. Carvalho et al. (2012) 

investigaram 1.115 idosos com 65 anos ou mais, residentes na cidade de São Paulo, com 

objetivo de analisar os fatores associados à polifarmácia e encontraram uma prevalência de 

36% de seu uso. Os resultados do referido estudo, com relação à polifarmácia, demonstraram 

que, apesar do tamanho total da amostra ser menor em comparação aos estudos citados (46 

indivíduos), notou-se que 84% fazem uso de polifarmácia. Entretanto, apesar do GC ter 

apresentado maiores valores percentuais, não foi observada diferença significativa, 

estatisticamente, quando comparado ao GI (p = 0, 2723).  
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A respeito das queixas de dor relatadas pelos adultos mais velhos, Trelha et al. 

(2006) realizaram um estudo para caracterizar 24 idosos (média de idade 78,8 ± 9,42 anos) 

restritos ao domicílio avaliando, além de outras variáveis, a dor osteomuscular, nos quais 

87,5% relataram queixas de dor. Entre esses idosos, 54,2% apresentavam dores nos membros 

inferiores, 50% na coluna lombar e 13,7% na coluna cervical. Outro estudo envolvendo maior 

amostra de idosos não institucionalizados (n= 451), encontrou um percentual de 51,4% de 

sujeitos que relataram queixa de dor crônica (DELLAROZA, PIMENTA e MATSUO, 2007). 

Desses indivíduos, 39,9% apresentavam 1 (uma) dor crônica, 9,3% relataram 2 (duas) e 2,2%  

tinham até 3 (três) dores crônicas.  Os locais de maior queixa de dor relatados foram: região 

da coluna (21,7%) e membros inferiores (21,5%). No presente estudo, 80% do total da 

amostra apresentaram prevalência de queixa de dor na articulação do joelho e coluna 

vertebral, e 70% demonstraram dor em apenas um local, apesar das diferenças percentuais 

com relação aos locais e números de queixas de dor entre os grupos, não foram encontradas 

diferenças significativas mediante análise estatística entre eles (p = 0,4884). 

Outro ponto observado é a respeito do comprometimento do controle postural no 

idoso, que pode vir a contribuir para um episódio de queda. Com o avanço da idade, a 

habilidade de controlar a postura se encontra comprometida gerando situações de 

instabilidade e, consequentemente, aumentando o risco de queda (HORAK, 2006). Desse 

modo, assim como para as outras variáveis já discutidas, nesse estudo, a auto-avaliação do 

equilíbrio e o número de quedas sofridas nos últimos 12 meses, apesar de apresentarem 

diferenças percentuais, estas não foram encontrados resultados significativos do ponto de 

vista estatístico (p = 0,1963 e p= 0,7867 respectivamente).  

 

 5.3 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL 

 

O resultado decorrente do Questionário Modificado de Baecke (QMB) indicou que 

as participantes foram capazes de realizar suas atividades cotidianas de forma independente 

(VORRIPS et al., 1991). Desse modo, a amostra selecionada pode ser considerada como parte 

da população idosa saudável, obedecendo aos critérios de elegibilidade do estudo. Ademais, o 

processo de seleção permitiu utilizar uma amostra sem que houvesse a prática de outro 

programa de exercícios físicos, além da hidroginástica do projeto Prev-Quedas em ambos os 

grupos e do treinamento de flexibilidade no GI. Portanto, a diferença significativa encontrada 

no escore de atividade desportiva (SD) em idosas do GI, quando comparado entre si, na 
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condição Pós-Intervenção, pode ser atribuída ao treinamento de flexibilidade associado à 

prática da hidroginástica.  

Outro fator existente se encontra atrelado à flexibilidade, considerada um dos 

elementos exigidos para a execução de movimentos necessários na vida diária (ADAMS, 

O’SHEA e O’SHEA, 1999). O estudo de Coelho e Araújo (2000) avaliou a flexibilidade e a 

facilidade na execução das tarefas cotidianas em 20 sujeitos com idades entre 38 a 76 anos, 

encontrando melhora na flexibilidade global (p < 0,05) e ganhos médios de 38% na facilidade 

de execução de 11 tarefas cotidianas. A amostra participou de um programa de exercícios 

supervisionados, no qual foram prioridade os exercícios de flexibilidade. Além disso, os 

participantes responderam a um questionário com 11 perguntas para avaliar a facilidade e/ou 

dificuldade de execução das ações cotidianas. Baseado nisso, no referido estudo, acredita-se 

que a diferença significativa apresentada no GI quando comparado entre si, referente ao 

escore de atividades domésticas (SAD), seja também atribuída aos ganhos na amplitude 

articular máxima decorrente do treinamento de flexibilidade associado à prática da 

hidroginástica.  

Com relação ao valor de ∆ referente a esse escore (SAD) não foi encontrada 

diferença significativa em todas as comparações entre os grupos. Em se tratando do escore 

(SD), também não foi identificada diferença significativa na comparação entre os grupos. No 

que diz respeito aos demais escores, não foi encontrada diferença significativa quando 

comparados os valores de ∆ entre grupos. 

Foram identificadas diferenças significativas na comparação intragrupos referente ao 

tempo de participação na hidroginástica do projeto Prev-Quedas, em ambos os grupos 

demonstrando homogeneidade da amostra (GI e GC, p < 0,0001). 

 

5.4 PERFIL ANTROPOMÉTRICO 

O sobrepeso e a obesidade na população idosa acarretam alterações na geometria 

corporal e, consequentemente, podem comprometer o controle postural (RODACKI et al., 

2005). Para Teasdale et al. (2007), o excesso de gordura corporal diminui a estabilidade 

postural e aumenta o risco de queda. Desse modo, o presente estudo mensurou a massa 

corporal e estatura, para calcular o valor do IMC, além da aferição dos perímetros do tórax, 

abdômen, cintura e quadril, visando homogeneizar a amostra do estudo com relação aos 

índices de massa corporal e distribuição de tecido adiposo. 
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Para a avaliação antropométrica foi calculado o IMC, baseado na classificação 

proposta por Lipschitz (1994). Tal critério considera as diferenças entre os sexos e as 

alterações na composição corporal características do envelhecimento, como por exemplo, 

redução da estatura, diminuição da quantidade de água e massa magra no organismo e maior 

percentual de gordura. Silveira, Kac e Barbosa (2009) em um estudo que objetivou estimar a 

prevalência e os fatores associados à obesidade em idosos, utilizaram como desfecho, a 

obesidade avaliada em dois pontos de corte de IMC: IMC ≥ 27 kg/m2 e IMC ≥ 30 kg/m2 

propostas por Lipschitz e a Organização Mundial de Saúde respectivamente. Foram avaliados 

596 idosos residentes na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, nos quais houve 

prevalência de obesidade e associação da mesma com o sexo feminino e idade, nos dois 

modelos, sugerindo a adoção de um ponto de corte de obesidade mais sensível, para a 

população idosa brasileira. Assim, o IMC utilizado para a avaliação da amostra do presente 

estudo, composta exclusivamente por mulheres idosas, apresentou prevalência nos valores 

percentuais de obesidade em ambos os grupos (68% no GI e 76% no GC) não apresentando 

diferenças significativas inter e intragrupos. Valores percentuais semelhantes foram 

encontrados no estudo de Alves et al. (2004) envolvendo idosas que participaram de um 

programa somente de hidroginástica.  

A recuperação do controle postural de um sujeito obeso, quando submetido a uma 

pequena oscilação anterior, devido ao acúmulo de gordura, principalmente, na região 

abdominal exige maior torque na articulação do tornozelo (CORBEIL  et al., 2001). No 

presente estudo, a distribuição de gordura foi estimada pela perimetria de tórax, cintura e 

abdômen. Com relação às perimetrias centrais, não foram identificadas diferenças 

significativas entre os grupos quando comparados, com exceção da perimetria de tórax na 

qual apresentou diferença significativa no GI quando comparado entre si. 

Desse modo, apesar de terem sido identificadas diferenças significativas quando os 

grupos foram comparados, as mesmas não foram vistas no que se refere à comparação dos 

valores de ∆ entre os grupos. Portanto, de acordo com os resultados das aferições do perfil 

discutido, pode-se dizer que o treinamento de flexibilidade associado à prática da 

hidroginástica não influencia os indicadores antropométricos analisados exceto a perimetria 

de tórax.  
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5.5 TESTES DE CAMPO E LABORATORIAL 

As avaliações de campo utilizadas neste estudo foram: Mini Exame de Estado 

Mental, Goniometria, Teste de Alcance Funcional, Alcance Lateral Direito e Esquerdo, Teste 

de Apoio Unipodal, e a avaliação laboratorial realizada foi a Estabilometria Estática.  

O déficit cognitivo como decorrência do processo de envelhecimento pode vir a 

comprometer o controle postural contribuindo para o risco de quedas. Um estudo realizado 

com 38 idosos com baixa escolaridade, identificou uma relação entre cognição, controle 

postural e medo de cair (CUSTÓDIO et al. 2010). Desse modo, o presente estudo adotou a 

aplicação do Mini Exame de Estado Mental (MEEM), com o intuito de excluir as 

participantes que pudessem apresentar algum déficit da capacidade cognitiva e, 

consequentemente, alterar o controle postural, de acordo com os critérios de elegibilidade 

adotados. Com relação à capacidade cognitiva, o ponto de corte adotado foi de 24 pontos, 

visto que mais da metade das participantes de ambos os grupos (GI = 76%; GC= 72%) 

apresentaram nível de escolaridade de 9 anos ou mais,  demonstrando ausência de déficit 

cognitivo, de acordo com o nível de escolaridade das idosas proposto por Murden et al. 

(1991). Os valores obtidos no MEEM intra e intergrupos, nesse estudo não apresentaram 

diferenças significativas, corroborando com estudos que executaram intervenção semelhante 

envolvendo idosos (GALLON et al., 2011; LUSTOSA et al., 2010).  

Com relação à aferição goniométrica, o GI apresentou diferença significativa, ou 

seja, ganho na amplitude articular máxima nas articulações do quadril e tornozelo quando 

comparado entre si, com exceção do tronco. Considerando que os exercícios do treinamento 

de flexibilidade proposto foram executados em dupla, mediante os resultados obtidos, sugere-

se a prática desses exercícios em dupla, já que não foram encontrados trabalhos científicos 

que adotassem esse procedimento.  

Desse modo, confirma-se a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado 

à prática da hidroginástica promove o aumento da amplitude articular máxima em idosas 

participantes do projeto Prev-Quedas. Contudo, apesar de alguns trabalhos apresentarem 

aumentos nos níveis de flexibilidade decorrentes da prática da hidroginástica em idosos, 

poucos estudos foram encontrados, que avaliassem a amplitude articular de movimento 

utilizando o goniômetro, considerado um instrumento confiável, pela literatura (SACCO et 

al., 2007). Resultados semelhantes foram vistos no estudo de Gallon et al. (2011) no qual 

aplicou-se um programa com exercícios de alongamento estático ativo em 10 (dez) idosas 

institucionalizadas envolvendo os músculos isquiotibiais e flexores do quadril. O protocolo de 
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exercícios utilizados consistia em 4 (quatro) repetições de 60 segundos de duração e intervalo, 

antes de iniciarem os exercícios para o membro oposto, frequência semanal de 3 (três) vezes, 

com duração de 8 (oito) semanas. Houve um aumento na flexibilidade de 30% para os 

músculos isquiotibiais nas idosas que participaram do programa (Pré-intervenção = 59,5 ± 

9,0º;  Pós-Intervenção = 76,5 ± 13,0º;  p = 0,0002). No entanto, àquelas pertencentes ao grupo 

controle também demonstraram ganhos de flexibilidade, porém, menores para esse mesmo 

grupo muscular (Pré-intervenção= 64,0 ± 12,0º; Pós-intervenção= 76,5 ± 13,0º). Esses 

resultados corroboram, com os do presente estudo, pois, além do GI, o GC também obteve 

ganho significativo na amplitude articular na articulação do tornozelo.  

Tal aumento pode ser justificado devido à flutuabilidade durante a hidroginástica, 

que exige maior força muscular e amplitude articular em muitos exercícios (ETCHEPARE et 

al., 2004). A partir disso, ocorrem mudanças no comprimento muscular, mediante acréscimo 

de sarcômeros em série, como forma de adaptação ao exercício, além das alterações das 

propriedades viscoelásticas, visando aperfeiçoar o mecanismo do ciclo alongamento-

encurtamento (BARAK, AYALON e DVIN, 2004). Desse modo, um treinamento de 

flexibilidade associado à prática da hidroginástica, pode contribuir para os incrementos na 

amplitude articular decorrentes das adaptações fisiológicas musculares (POMPERMAYER e 

GONÇALVES, 2011). Em contrapartida, resultados opostos foram vistos no estudo de Passos 

et al. (2008) com idosas praticantes somente de hidroginástica, durante 12 semanas e 

frequência semanal de 3 (três) vezes. A amplitude articular foi aferida utilizando o 

goniômetro nas seguintes posições: flexão e extensão do quadril, dorsiflexão do tornozelo, 

rotação da coluna cervical, flexão do joelho, todas aferidas nos lados direito e esquerdo, e 

flexão da coluna cervical, nas quais nenhuma posição demonstrou ganho significativo de 

amplitude articular, sugerindo como possível explicação, a ausência de exercícios de 

flexibilidade durante a hidroginástica. No entanto, a amostra foi composta por idosas 

sedentárias, o que difere do presente estudo, nas quais a maioria pratica hidroginástica há 24 

meses, justificando a divergências de resultados encontrados.  

Outro ponto a discutir, se refere à posição flexão da coluna com flexão de quadril, 

pois, foi a única que não apresentou diferença significativa, em nenhuma comparação entre os 

grupos. Nesta região ocorre uma perda significativa de flexibilidade, decorrente do processo 

de envelhecimento, podendo representar a perda da mobilidade geral (SHEPARD, 2003). O 

estudo desenvolvido por Einkauf et al. (1992) encontrou diminuição acentuada na 

flexibilidade da coluna vertebral, principalmente, no movimento de extensão em indivíduos 
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entre 30 a 39 anos. Os autores justificaram esse achado devido à baixa demanda dessa posição 

para realização das atividades cotidianas e sugerem que sejam realizados exercícios 

específicos para os músculos isquiotibiais, devido à maior rigidez atribuída à adoção da 

posição sentada frequentemente. Rider e Daly (1991) aplicaram um programa de flexibilidade 

específica para coluna vertebral, durante 10 (dez) semanas, em 20 idosos (média de idade de 

71,8 anos), com frequência semanal de 3 (três) vezes, com duração de 20-30 minutos, obtendo 

aumentos nos valores nos testes de sentar-e-alcançar de 14,8% comparados a uma redução de 

2,3% no grupo controle. Desse modo, em relação ao presente estudo, a ausência de ganho 

significativo na amplitude articular no tronco, vista nos grupos, pode ser atribuída: 1) ao 

menor número de exercícios específicos para esta região tanto no programa de hidroginástica 

quanto no treinamento de flexibilidade proposto e; 2) ao avançar da idade representado pelo 

menor valor de ∆ para todos os grupos. 

Com relação à comparação dos valores de ∆ das aferições goniométricas entre os 

grupos, foram encontradas diferenças significativas nas posições FL.Q.E e ABD.Q.D 

representando o aumento significativo da amplitude articular aferida nessas posições no GI .  

Os testes de Alcance Funcional (FR), idealizado por Duncan et al. (1990) e Alcance 

Lateral Direito e Esquerdo (LTD e LTE) desenvolvido por Brauer et al. (1999) foram 

escolhidos, pois, têm sido utilizados para avaliar o controle postural  mediante aferição da 

capacidade de alcance anterior e lateral, apresentando boa confiabilidade (FIGUEIREDO, 

LIMA e GUERRA, 2007). No entanto, esses testes foram validados para população americana 

e australiana respectivamente. No Brasil, o estudo de Silveira, Matas e Perracini (2006) teve 

como objetivo avaliar o desempenho dessas mensurações em uma amostra populacional 

brasileira, verificando a influência do gênero, estatura, massa corporal, comprimento dos pés, 

membros superiores e idade nas medidas de FR e LT, apresentando valores menores para 

ambos os testes, sugerindo padronização de acordo com o gênero, idade e estatura para o FR e 

com o gênero e idade para o LT voltado para o idoso. Baseado nisso, no presente estudo, não 

foram mensurados os comprimentos dos membros superiores das voluntárias, seguindo a 

padronização sugerida pelos autores, corroborando com o estudo de Duncan et al. (1990).  

Os resultados obtidos, no referido estudo, no teste de Alcance Funcional referentes 

ao GI, em ambas as condições, o GC somente na condição Pós-Intervenção; e nos testes de 

Alcance Lateral para ambos os lados para todos os grupos, em todas as condições, 

apresentaram maiores índices quando comparados com aqueles identificados no trabalho de 

Silveira, Matas e Perracini (2006) realizado com idosos de ambos os sexos (FR41-69= 28,54 ± 
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3,61 cm; LTD41-69= 16,73 ± 2,76 cm; LTE41-69=15,51 ± 5,16; FR70-87= 27,13 ± 2,83cm; 

LTD70-87=15,05 ± 2,12cm; LTE70-87=13,05 ± 0,35cm). No entanto, valores superiores, aos 

encontrados no presente estudo, para todos os grupos em ambas condições, foram 

identificados no estudo de Isles et al. (2004) realizado com idosas institucionalizadas, no que 

se refere ao FR (FR60-69= 36,85 ± 0,53cm; FR70-79= 34,13 ± 0,54cm).  

Outro fator existente, somente no presente estudo e no trabalho de Silveira, Matas e 

Perracini (2006) se refere à exclusão dos idosos que realizavam atividade física além de 2 

(duas) vezes na semana. Tal procedimento pode explicar, os maiores índices encontrados no 

trabalho de Isles et al. (2004) no qual não houve relato a esse respeito.  

Ademais, um ponto que poderia ter influenciado os achados, do presente estudo, é 

referente ao tamanho da amostra, principalmente, para aqueles que apresentaram o poder 

menor que 0,8. Isto se dá devido a uma tendência das amostras maiores apresentarem maior 

poder no qual, nesse estudo, se encontra com números inferiores aos estudos citados 

(SILVEIRA, MATAS e PERRACINI, 2006, n= 98; ISLES et al., 2004, n= 456; FIDELIS, 

PATRIZZI e WALSH, 2013, n= 74). 

Com relação às comparações intra e intergrupos, não foram identificadas diferenças 

significativas no GI, para nenhum teste de alcance, quando comparado entre si nas condições 

Pré e Pós-Intervenção, apesar do mesmo ter apresentado aumento na amplitude articular 

máxima nas articulações dos membros inferiores. Esses dados vão de encontro ao estudo de  

Gajdosik et al. (2005) no qual aplicaram exercícios de alongamento envolvendo os músculos 

da panturrilha (flexão plantar e dorsiflexão), com 10 repetições durante 15 segundos cada, 

frequência semanal de 3 dias, durante 8 semanas, em idosas institucionalizadas, encontrando 

como resultado, apenas no grupo que realizou o alongamento, um aumento da amplitude 

articular e da força de resistência passiva na dorsiflexão mas, não identificou influência 

significativa no capacidade de alcance. Em contrapartida, o GC apresentou diferença 

significativa nos resultados de LTD e LTE (p= 0,0015; p= 0,0457 respectivamente), 

demonstrando que a prática somente da hidroginástica contribui para um melhor capacidade 

de alcance.  

Desse modo, foi refutada a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado 

à prática da hidroginástica influencia, os indicadores de controle postural, aferidos pelos 

Testes de Alcance Funcional e Lateral, em idosas participantes do projeto Prev-Quedas. 
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Não foram encontrados, na literatura, trabalhos científicos que utilizassem os testes 

de Alcance Funcional e Lateral em idosos praticantes de hidroginástica ou em participantes de 

um programa de treinamento de flexibilidade.  

Todavia, apesar do teste de FR consistir em uma avaliação clínica dos limites de 

estabilidade, no qual envolve o deslocamento do COP, seus fins são questionados a respeito 

da mensuração desses limites. Jonsson, Henriksson e Hirschfeld (2002) demonstraram fraca 

correlação entre a distância atingida no FR e o deslocamento do COP (r = 0,38) e uma 

moderada correlação entre a rotação do tronco e a distância atingida no FR (r = 0,68). Esses 

dados não vão de encontro aos achados de Duncan et al. (1990)  nos quais apresentaram maior 

coeficiente de correlação entre o deslocamento do COP e a distância atingida no FR (r = 

0,71). Tal diferença pode ser explicada considerando o deslocamento do COP, nas direções 

ântero-posterior e médio-lateral durante o movimento de alcance funcional, por parte de 

Duncan et al. (1990), em se tratando de um movimento que avalia apenas a estabilidade 

ântero-posterior. Outro ponto em questão, neste último estudo citado, é a diferença entre as 

faixas etárias de sua amostra que podem gerar resultados conflitantes (21-87 anos). 

Entretanto, o trabalho de Brauer, Burns e Galley (1999), também encontrou fraca correlação 

entre as mensurações de alcance lateral para ambos os lados e o deslocamento de COP na 

direção médio-lateral (r = 0, 33). Desse modo, Jonsson, Henriksson e Hirschfeld (2002) 

sugerem que a tarefa de alcance funcional é influenciada por outros fatores, e não somente 

pelo controle postural, como por exemplo, os movimentos da coluna vertebral, o que pode 

comprometer a interpretação dos resultados advindos da avaliação desta variável.  

Com relação aos valores de ∆ referentes aos testes de Alcance Lateral Direito e 

Esquerdo, o GC demonstrou maiores valores representados pelas diferenças significativas 

vistas quando comparado ao GI. 

Apesar dos exercícios executados no treinamento de flexibilidade não envolverem 

membros superiores, estes podem influenciar a consciência corporal do indivíduo (DANTAS, 

1999) de modo a melhorar sua performance na hidroginástica. Além disso, a prática da 

hidroginástica pode promover melhorias no nível de força de preensão manual (FPM) no 

sujeito idoso, de acordo com alguns autores. Kura et al. (2004) compararam  a FPM entre 

idosas praticantes de hidroginástica (n= 24 e idade 66,58 ± 5,1 anos) e ginástica (n=32 e idade 

67,96 ± 6,81), encontrando melhor desempenho na força de preensão manual esquerda, lado 

não dominante nas idosas praticantes de hidroginástica (p= 0,032, p ≤ 0,05). Por outro lado, o 

estudo de Cardoso, Mazo e Balbé (2010) mensurou a FPM em idosas praticantes de 
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hidroginástica durante 2 (dois) anos, encontrando uma diminuição da FPM esquerda (p= 

0,020). No entanto, esses resultados não corroboram com aqueles encontrados no presente 

estudo, mesmo havendo igual prevalência no número de idosas praticantes de hidroginástica 

há 2 (dois) anos em ambos os grupos (52%), não foram encontrados ganhos significativos nos 

padrões de força de preensão manual inter e intragrupos elucidando a homogeneidade da 

amostra.  

Portanto, foi refutada a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à 

prática da hidroginástica influencia, a força de preensão manual em idosas participantes do 

projeto Prev-Quedas. 

Segundo Jonsson, Seiger e Hirschfeld (2004) o Teste de Apoio Unipodal é uma 

ferramenta clínica para avaliar, quantitativamente, o controle postural na posição quase-

estática. A capacidade de se manter em posição unipodal geralmente é reduzida no 

envelhecimento, podendo ser considerada um forte preditor de risco de quedas. Segundo 

Vellas et al. (1997) mediante avaliação de 316 idosos institucionalizados, com a média de 

idade de 73 anos, nos quais se mantiveram por menos de 5 (cinco) segundos em apoio 

unipodal apresentaram maior probabilidade de sofrer lesões decorrentes de quedas (risco 

relativo: 2.13; 95% CI: 1.04, 4.34; p =.03).  Alfieri et al. (2010) não encontraram diferenças 

significativas em idosos submetidos a um programa de exercícios multisensoriais (olhos 

abertos, p= 0,42; olhos fechados, p= 0,85) e exercícios resistidos (olhos abertos, p= 0,20; 

olhos fechados, p= 0,15) mediante Teste de Apoio Unipodal com os olhos abertos e fechados 

realizados para a avaliação do controle postural. Contudo, no presente estudo, foi encontrada 

diferença significativa no GC, quando comparado entre si (p= 0,0092), demonstrando uma 

diminuição dessa habilidade, não sendo visto no GI mediante ausência de resultados 

significativos.  

Desse modo, de acordo com os resultados do Teste de Apoio Unipodal, é sugerido 

que o treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica não acarreta 

resultados positivos significativos no controle postural aferido mediante Teste de Apoio 

Unipodal contrariando a prática da hidroginástica na qual apresentou redução significativa 

dessa capacidade. Em decorrência de poucos estudos encontrados, na literatura científica, com 

relação à avaliação do controle postural a partir do Teste de Apoio Unipodal em idosos 

praticantes de hidroginástica, flexibilidade ou participantes de um programa com os 2 (dois) 

exercícios associados, os achados desse trabalho poderão ser discutidos em pesquisas 

envolvendo a temática discutida no referido estudo.   
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Ao analisar os valores de ∆ notou-se que a capacidade em se manter em apoio 

unipodal no GC se encontrou reduzida em relação ao GI, apresentando diferença significativa 

quando esses valores foram comparados entre os grupos.  

A avaliação do controle postural mediante aferição do COP a partir da plataforma de 

força, denominado Estabilometria Estática, é um procedimento validado para a mensuração da 

estabilidade em sujeitos com idade avançada (WINTER, 1995). Estudos com idosos 

praticantes de exercícios físicos, têm sido realizados com o intuito de verificar a influência do 

treinamento de uma determinada qualidade física ou programa de exercícios específicos sobre 

este sistema de controle. No entanto, foram encontrados poucos trabalhos científicos que 

utilizassem a Estabilomentria Estática em idosos praticantes de hidroginástica ou que 

participassem de um programa de flexibilidade. Teixeira et al. (2008) compararam o controle 

postural de idosas praticantes de hidroginástica, ginástica, hidroginástica e ginástica 

associadas, sendo todas as participantes de seus respectivos programas de exercício há 5 

(cinco) anos ou mais, e idosas sedentárias. O grupo das praticantes de ginástica apresentou 

melhor controle postural do que os demais grupos, tanto com os olhos abertos quanto 

fechados. O grupo das praticantes de hidroginástica mostrou melhores resultados, com relação 

ao deslocamento médio do COP na direção médio-lateral quando comparado ao grupo 

sedentário, no qual foram encontradas maiores oscilações com os olhos abertos. Contudo, a 

maior estabilidade encontrada no grupo das praticantes da ginástica foi atribuída aos ganhos 

de força muscular, decorrentes desse exercício e à diferença na média de idade dessas 

voluntárias, sendo as primeiras mais jovens do que as idosas do grupo da hidroginástica. Isso 

pode ter influenciado nos resultados desse estudo, devido às consequências do processo de 

envelhecimento mais acentuadas neste último grupo, segundo os autores.  

Outro trabalho realizado por Suomi e Koceja (2000) comparou o controle postural 

entre idosas participantes de um programa de hidroginástica (idade de 60,8 anos) e idosas 

sedentárias (idade de 54,4 anos), sendo que todas apresentavam quadro de artrite nos 

membros inferiores. O programa de hidroginástica teve a duração de 6 (seis) semanas, com 

frequência semanal de 3 (três) vezes. As variáveis estabilométricas analisadas foram área de 

deslocamento total do COP, deslocamento do COP nas direções sagital, lateral e mensuração 

sagital/lateral ratio, nas condições olhos abertos e fechados. Foram identificadas reduções 

significativas no deslocamento do COP na direção médio-lateral (26%, p= 17,02) e área total 

(18%, p= 7,02) somente para o grupo que praticou a hidroginástica com os olhos abertos. Na 

condição, olhos fechados, também houve resultados semelhantes para o grupo das praticantes 
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da hidroginástica em 3 (três) variáveis analisadas, no deslocamento do COP na direção lateral 

(30,5%, p= 21, 79), ântero-posterior (28,5%, p= 10,87) e na área total de deslocamento do 

COP (28,5%, p= 26,62). Dessa forma, este estudo demonstrou que a prática da hidroginástica 

é benéfica para o controle da postura em idosas com artrite nos membros inferiores. 

Mann et al. (2007) também comparou 20 idosos, de ambos os sexos, praticantes de 

hidroginástica (média de idade 67,05 ± 5,91 anos) com 16 idosos sedentários (média de idade 

58,53 ± 12,51 anos), demonstrando melhora no controle postural para o primeiro grupo 

citado, mediante diferença significativa somente no deslocamento ântero-posterior, com os 

olhos abertos. No presente estudo, o grupo que praticou apenas a hidroginástica (GC) 

demonstrou reduções significativas nas variáveis: velocidade média e deslocamento total do 

COPy (eixo ântero-posterior) indicando resultados positivos no controle postural quando 

comparado ao grupo participante do treinamento de flexibilidade associado à hidroginástica 

(GI).  

No que se refere ao treinamento de flexibilidade,  Bird et al. (2009) aplicaram um 

treinamento de resistência em um grupo de idosos sedentários de ambos os sexos (idade de 

66,9 anos), durante 16 semanas com frequência semanal de 3 (três) vezes, realizado em um 

ginásio. Após o final das semanas referidas, o mesmo grupo ficou 4 (quatro) semanas em 

repouso e  em seguida, participou de um programa de exercícios de flexibilidade realizado em 

casa, com a mesma duração do treinamento anterior. As variáveis estabilométricas analisadas 

foram o deslocamento total e velocidade do COP na direção médio-lateral, com e sem 

utilização da informação visual. Foi identificada diferença significativa no deslocamento 

médio-lateral após o treinamento de flexibilidade, com os olhos fechados, quando comparado 

ao treinamento de resistência (p=0,007). A velocidade de deslocamento também apresentou 

diferença significativa após o treinamento de flexibilidade em ambas condições referentes ao 

estímulo visual (p= <0,001, olhos abertos; p= 0,009, olhos fechados). No presente estudo, 

entretanto, o grupo GI não apresentou resultados significativos contrariando os achados de 

Bird et al. (2009). Desse modo, a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à 

prática da hidroginástica influencia os indicadores de controle postural em idosas 

participantes do projeto Prev-Quedas foi refutada devido à ausência de resultados 

significativos no GI. 

Em se tratando dos eixos do COP, o trabalho de Mann et al. (2007) corrobora com o 

presente estudo, pois, ambos apresentaram melhora no eixo ântero-posterior, somente com os 

olhos abertos, por parte dos praticantes somente  de hidroginástica. Porém, no estudo de 
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Suomi e Koceja (2000), no que se refere aos resultados desse mesmo grupo, a melhora do 

controle postural ocorreu no eixo médio-lateral, para ambas condições visuais. Com relação 

ao controle postural benéfico encontrado no GC, no presente estudo, pode-se dizer que o eixo 

ântero-posterior foi o mais favorecido, tanto na velocidade média quanto no deslocamento 

total, com os olhos abertos. Há uma escassez de trabalhos, na literatura científica específica da 

área da saúde, envolvendo o público idoso que avaliaram o controle postural, na plataforma 

de força, antes e após um programa de exercícios de flexibilidade. A respeito dos 

participantes de um programa de flexibilidade, os resultados do estudo de Bird et al. (2009) 

não vão de encontro àqueles achados, no presente estudo, pois o GI não apresentou resultados 

significativos, em ambas condições visuais e eixos. Segundo Brown, Frank e Cockell (1995), 

os idosos apresentam uma tendência a oscilarem menos o tronco na direção ântero-posterior 

na tentativa de manter o controle da postura. Porém, essa estratégia pode ser decorrente de 

uma rigidez postural que, restringe a ação das estratégias disponíveis. Isso pode justificar a 

melhora significativa no controle postural, vista somente nessa direção no GC que executou 

exercícios de flexibilidade envolvendo os membros inferiores e tronco realizados no eixo 

ântero-posterior, reduzindo a rigidez postural, representados pelos resultados significativos 

nos ganhos de amplitude articular máxima.  

Outro ponto a ser discutido, com relação à avaliação estabilométrica, consiste no uso 

ou não da informação visual. Muitos trabalhos científicos, que avaliam o controle postural na 

plataforma de força, principalmente em idosos, são realizados com os olhos abertos e 

fechados, sendo alguns deles, destinados à investigação do papel da informação visual no 

sistema de controle. Evidências científicas mostram a influência das alterações contínuas 

dessa informação sobre o controle postural nesses indivíduos, nos quais maiores oscilações 

posturais ocorrem com a supressão do estímulo visual (BLASZCZYK e MICHALSKI, 2006; 

CHOY et al., 2003). As informações visuais contribuem para menor variação dos 

deslocamentos do COP na postura quase-estática, além de manter as oscilações corporais 

dentro dos limites de estabilidade (RICCI, GAZZOLA e COIMBRA, 2009). Tal desempenho 

é acentuado com a idade avançada, devido à menor participação somatossensitiva e 

vestibular, além do aumento da contribuição da visão (CRUZ et al., 2010). Essas 

considerações justificam o fato de todos os valores, referentes às condições olhos fechados, se 

apresentaram maiores em todos os grupos do que aqueles com os olhos abertos, no presente 

estudo, corroborando com os resultados de Bird et al. (2009). Contudo, essa prevalência de 

valores aumentados nos resultados, sem estímulo visual, não foi encontrada nos estudos de 
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Teixeira et al. (2008) e Suomi e Koceja (2000), podendo ser atribuída à menor média de idade 

da amostra, (GH=65,75 ± 9,72 anos, GG= 62,56 ± 5,86; GH= 60,7 ± 6,3 anos) quando 

comparada à do presente estudo no GI (66,72 ± 6,90 anos). 

Outro fator importante se refere às comparações dos dados estabilométricos aferidos 

no referido estudo com os outros trabalhos citados anteriormente, no qual é relevante 

considerar as diferenças de protocolos estabilométricos utilizados em cada trabalho. Isto se dá 

devido à ausência de trabalhos científicos voltados para elaboração de um protocolo 

específico padronizado e validado pela comunidade científica, para avaliação na plataforma 

de força voltada ao público idoso. Teixeira et al.(2008) adotaram como protocolo os pés 

afastados na largura do quadril, olhar fixo no alvo distante a 1 (um) metro e 30 segundos de 

duração para cada tentativa, sendo 3 (três) tentativas para cada estímulo visual; Suomi e 

Koceja (2000) mantiveram o posicionamento dos pés da amostra paralelos com 5 (cinco) cm 

de distância, o olhar fixo a um alvo distante a 2 (dois) metros, com 15 segundos de duração 

em cada tentativa e 30 segundos de descanso entre as tentativas, sendo uma tentativa para 

cada estímulo visual. Bird et al.(2009) não mencionaram o posicionamento dos pés, o 

estímulo visual consistia no olhar fixo em uma parede branca distante a 3 (três) metros, a 

duração de cada tentativa era de 30 segundos.  

Em se tratando das correlações entre os valores de ∆ das posições goniométricas e 

dos testes de aferição do controle postural, no presente estudo, foi encontrada apenas 1 (uma) 

correlação significativa positiva entre o LTE e FL.D.D no GC. Desse modo, foi refutada a 

hipótese referente à existência de correlações entre o aumento da amplitude articular máxima 

e o controle postural, em idosas participantes de um treinamento de flexibilidade associado à 

prática da hidroginástica. Diante da escassez de estudos a respeito da investigação do efeito 

crônico do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural, principalmente durante o 

processo de envelhecimento, torna-se necessário a elaboração de trabalhos científicos que 

abordem esse tema para contribuir com futuras discussões a respeito. Ainda assim, os dados 

do presente estudo corroboram com os de Gajdosik et al. (2005) nos quais também não 

apresentaram resultados significativos na capacidade de alcance após a realização de uma 

programa de exercícios de alongamento em idosas institucionalizadas. No entanto, outros 

estudos como o de Albino et al. (2010), não vão de encontro aos achados do referido estudo, 

no qual apresentou melhora no controle postural aferido somente pela Escala de Berg, e não 

pelos instrumentos adotados neste estudo. Mas Bird et al.(2009) encontraram resultados 

positivos aferidos na plataforma de força, após execução do treinamento de flexibilidade em 
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idosos. Entre os achados, nenhum abordou a prática da hidroginástica associada ao 

treinamento de flexibilidade. 

Portanto, foi refutada a hipótese de que o treinamento de flexibilidade associado à 

prática da hidroginástica influencia, de modo significativo, os indicadores de controle postural 

em idosas participantes do projeto Prev-Quedas aferidos mediante Teste de Apoio Unipodal, 

Alcance Funcional, Lateral e Estabilometria Estática. 

Diante disto, alguns fatores podem ter influenciado nos resultados do presente 

estudo, justificando a ausência de resultados significativos no GI. A aferição do possível 

efeito agudo ao invés do crônico proposto pelo estudo, pode ter sido responsável pela não 

influência significativa sobre o controle postural no GI devido ao curto intervalo de tempo 

entre a última sessão do treino e a avaliação Pós-Intervenção. Esses resultados corroboram 

com os de outros estudos que verificaram o efeito agudo do alongamento sobre o controle 

postural, porém, em adultos nos quais não acharam resultados significativos (BEHM et al., 

2004; LEWIS et al., 2006). Feland et al. (2001) avaliaram o efeito de duração do alongamento 

em idosos, durante 6 (seis) semanas, sendo a amplitude articular aferida 1 (uma) vez na 

semana, durante 4 (quatro) semanas após o término do treinamento, para avaliar o efeito 

residual. Foram comparados protocolos de duração entre 15, 30 e 60s. Após 4 (quatro) 

semanas o grupo que alcançou maior amplitude articular (grupo que realizou 60 segundos de 

duração) obteve maiores valores do que no pré-teste. Os autores concluíram que o maior 

ganho na amplitude articular leva mais tempo para retornar aos valores de pré-teste. Desse 

modo, considerando que a série utilizada no treinamento, do presente estudo, foi semelhante 

àquela de maior ganho de amplitude no trabalho de Feland et al. (2001), a aferição do efeito 

residual poderia apresentar resultados adversos aos encontrados com a adoção de um curto 

intervalo entre o término do treino e a avaliação Pós-Intervenção. 

Outro fator a discutir refere-se à combinação dos exercícios físicos realizados pelo 

GI, que poderia ter causado uma sobrecarga, de modo a não influir, significativamente, no 

controle da postura, no presente estudo. Esses resultados corroboram com o estudo de 

Teixeira et al. (2008) já citado anteriormente, no qual não encontrou resultados significativos 

no controle postural no grupo de idosas que praticavam tanto a ginástica quanto a 

hidroginástica, sendo o oposto encontrado nos grupos que executaram cada um desses 

exercícios, separadamente.  

Ainda com relação à associação citada, no presente estudo, observou-se a diferença 

no tempo de prática entre os exercícios, isto é, a maioria das idosas de ambos os grupos 
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praticam a hidroginástica há 2 (dois) anos, o que não foi visto no treinamento de flexibilidade 

que teve a duração de apenas 3 (três) meses. Desse modo, essa diferença no tempo de 

participação entre estas atividades, deve ter influenciado nos resultados decorrentes do 

treinamento de flexibilidade, no qual sua duração pode ter sido insuficiente para demonstrar 

dados significativos no controle da postura. Do mesmo modo, o maior tempo de prática da 

hidroginástica no GC favoreceu o controle postural visto nos resultados significativos nas 

variáveis estabilométricas e de alcance lateral. De acordo com Teixeira, Pereira e Rossi 

(2007) os exercícios de hidroginástica contribuem para a estabilidade atribuída à contínua 

exigência do controle da postura devido à movimentação da água, pois, a turbulência 

acentuada requisita, frequentemente, os sistemas responsáveis pela manutenção da postura 

ereta.  

O aumento da amplitude na articulação do quadril, vista apenas no GI, no qual 

apresenta estreita correlação com o controle da postura devido às estratégias motoras, em 

decorrência do treinamento realizado, pode não ter sido suficiente para influenciar esse 

sistema de controle. Tal fato pode estar atrelado à maior demanda no tempo de treinamento 

para promover alterações nas estruturas articulares e musculares visando contribuir, 

significativamente, para a manutenção da postura. 

Além disso, a ausência do ganho na amplitude nessa articulação, no GC, pode 

justificar a diminuição do tempo de permanência em apoio unipodal, devido à maior 

exigência dessa articulação para manutenção desta posição.  

Portanto, o treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica em 

idosas do projeto Prev-Quedas apesar de promover aumento na amplitude articular nas 

articulações do quadril e tornozelo, não foi capaz de acarretar resultados positivos 

significativos nos indicadores de controle postural. 
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6 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

O presente trabalho teve como propósito principal verificar o efeito crônico do 

treinamento de flexibilidade sobre o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica, 

no qual foram identificadas algumas diferenças no comportamento entre os grupos. 

Desse modo, foram observados no GI: aumento significativo nos escores SAD e SD 

do QMB, da amplitude articular máxima nas articulações do quadril e tornozelo e uma 

redução significativa da perimetria de tórax. Com relação ao GC foram identificados: melhora 

significativa na capacidade de alcance lateral em ambos os lados; redução no tempo de 

permanência em apoio unipodal, na velocidade média e deslocamento total de COPy com os 

olhos abertos; e um aumento da amplitude articular máxima na articulação do tornozelo.  

Os resultados discutidos demonstraram que o treinamento de flexibilidade associado 

à prática da hidroginástica não influenciou os indicadores de controle postural em idosas 

participantes do projeto Prev-Quedas, embora tenha promovido aumento da amplitude 

articular máxima nas articulações do quadril e tornozelo. No entanto, notou-se que a prática 

da hidroginástica acarretou, além do ganho na amplitude articular do tornozelo, aumento na 

capacidade de alcance lateral, diminuição da velocidade média e deslocamento total do centro 

de pressão no eixo ântero-posterior, mas também, redução do tempo de permanência em apoio 

unipodal. Os ganhos na amplitude articular máxima decorrentes tanto do treinamento de 

flexibilidade associado à prática da hidroginástica quanto da execução somente da mesma  

não apresentaram correlação significativa com os indicadores de controle postural. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Alguns fatores podem ter limitado o desenvolvimento deste trabalho, como por 

exemplo, o curto intervalo de tempo entre a última sessão do treino e a avaliação Pós-

Intervenção, no qual pode ter sido registrado o efeito agudo, e não o crônico, do treinamento 

de flexibilidade sobre o controle postural. Além disso, a sobrecarga de exercícios e o tempo 

de duração da intervenção também podem ter influenciado nos achados do presente estudo. 

Diante disso, este estudo pode vir a contribuir para a ampliação do acervo de 

discussões relacionadas ao controle postural e treinamento de flexibilidade associado à prática 

da hidroginástica em idosos. Desse modo, recomenda-se a elaboração de propostas futuras 
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utilizando outros protocolos de treinamento ou modelos metodológicos de corte transversal 

para comparação com os resultados encontrados neste estudo. 

Portanto, os achados deste estudo insinuam que o aumento da amplitude articular, 

decorrente do treinamento de flexibilidade associado à prática da hidroginástica, não 

proporciona resultados significativos no controle postural em idosas. Dessa forma, esta 

pesquisa apresenta sua relevância não só para os programas de prevenção de quedas, como 

também, àqueles voltados para a prática de exercícios físicos no público idoso. 
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8 APÊNDICES 
 
 

8.1 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
8.1.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO INTERVENÇÃO   
 
Equipe da Pesquisa 
Pesquisadora Responsável: Elciana de Paiva Lima Vieira 
Orientador: Edmundo de Drummond Alves Júnior 
Coorientador: Jonas Lírio Gurgel 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde. 
Telefones para contato e email:  
Pesquisadora Responsável: (21) 992920971 - elcianavieira@yahoo.com.br 
Orientador e Coorientador: (21) 26292808 - edmundodrummond@uol.com.br; jonasgurgel@terra.com.br. 
 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 
Idade: ______ anos   
Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / ( ____ ) ________________ 
 

 A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Efeito crônico do treinamento de 
flexibilidade sobre o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica”.  

O objetivo deste estudo é verificar o efeito do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural 
em idosas saudáveis praticantes de hidroginástica. 

Este trabalho justifica-se devido à carência de estudos, na literatura científica, relacionados ao 
treinamento de flexibilidade, controle postural e idosas. Por isso, esta pesquisa torna-se importante, pois, busca a 
garantia da promoção da saúde para o público idoso. 

Ao participar deste experimento a senhora se compromete: a) seguir um programa com exercícios de 
flexibilidade desenvolvido para a pesquisa, realizado antes ou após o término das aulas de hidroginástica do 
Projeto Prev-Quedas, com uma frequência semanal de 2 dias durante 3 meses; b) a comparecer  ao  laboratório 
em 2 sessões para avaliação antes do início do programa de flexibilidade e após seu término.  

Será necessário responder algumas perguntas relacionadas às suas atividades cotidianas, medir sua 
estatura, peso, a força de preensão manual e medir o controle postural em uma plataforma de força fixa ao chão 
onde a senhora permanecerá em pé sem fazer nenhum movimento, em seguida deslocar-se para frente e para o 
lado sem dar um passo, medir a flexibilidade através de um instrumento de acrílico colocado nas articulações e 
por fim, executar 10 movimentos. Profissionais de educação física e a pesquisadora responsável estarão 
acompanhando os exercícios e os procedimentos, não oferecendo riscos à saúde ou de lesão para as voluntárias 
da pesquisa.  

 Vossa privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 
de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo.  

A Srª poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 
precisar se justificar, não sendo prejudicada sua participação no Projeto Prev- Quedas. A vossa participação 
neste estudo é voluntária. 

Ser-lhe-á garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 
suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da vossa participação. 
 
Eu,__________________________________________, RG nº_________________ declaro ter sido informada e 
concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito, estando totalmente ciente de 
que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
   Nome e assinatura da entrevistada                            Nome e assinatura do responsável  
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8.1.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O GRUPO CONTROLE 

 
Equipe da Pesquisa 
Pesquisadora Responsável: Elciana de Paiva Lima Vieira 
Orientador: Edmundo de Drummond Alves Júnior 
Co-Orientador: Jonas Lírio Gurgel 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – 
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde e Gestão. 
Telefones para contato e email:  
Pesquisadora Responsável: (21) 992920971 - elcianavieira@yahoo.com.br 
Orientador e Coorientador: (21) 26292808 - edmundodrummond@uol.com.br; jonasgurgel@terra.com.br. 
 

Nome do voluntário:__________________________________ _________________ 
Idade: ______ anos   
Telefones para contato: ( ____ ) _____________ / ( ____ ) ________________ 
 

 A Srª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Efeito crônico do treinamento de 
flexibilidade sobre o controle postural em idosas praticantes de hidroginástica”.  

O objetivo deste estudo é verificar o efeito do treinamento de flexibilidade sobre o controle postural 
em idosas saudáveis praticantes de hidroginástica. 

Este trabalho justifica-se devido à carência de estudos, na literatura científica, relacionados ao 
treinamento de flexibilidade, controle postural e idosas. Por isso, esta pesquisa torna-se importante, pois, busca a 
garantia da promoção da saúde para o público idoso. 

Ao participar deste experimento a senhora se compromete: a comparecer ao laboratório em 2 sessões 
para avaliação antes do início do programa de flexibilidade e após seu término.  

Será necessário responder algumas perguntas relacionadas às suas atividades cotidianas, medir sua 
estatura, peso, a força de preensão manual e medir o controle postural em uma plataforma de força fixa ao chão 
onde a senhora permanecerá em pé sem fazer nenhum movimento, em seguida deslocar-se para frente e para o 
lado sem dar um passo, medir a flexibilidade através de um instrumento de acrílico colocado nas articulações e 
por fim, executar 10 movimentos.  Profissionais de educação física e a pesquisadora responsável estarão 
acompanhando os exercícios e os procedimentos, não oferecendo riscos à saúde ou de lesão para as voluntárias 
da pesquisa.  

Vossa privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, 
de qualquer forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo.  

A Srª poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem 
precisar se justificar, não sendo prejudicada sua participação no Projeto Prev Quedas. A vossa participação neste 
estudo é voluntária. 

Ser-lhe-á garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 
suas consequências, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da vossa participação. 

 
Eu,__________________________________________, RG nº_________________ declaro ter sido informada e 
concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito, estando totalmente ciente de 
que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
   Nome e assinatura do entrevistado                                Nome e assinatura do responsável para 
                                                                                                      obter o consentimento. 
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8.2 APÊNDICE B - MOVIMENTOS DE AFERIÇÃO GONIOMÉTRICA 
 
 

 
Figura 9 - Flexão de Quadril com Joelho Fletido em Decúbito Dorsal 

 
 

           
Figura 10 - Abdução de Quadril em Decúbito Dorsal 

 
 

 
Figura 11 - Flexão do Tronco com Flexão de Quadril na Posição Sentada 
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Figura 12 - Dorsiflexão do Tornozelo na Posição Sentada                                            

 
 
 
 

 
Figura 13 - Flexão Plantar na Posição Sentada 
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8.3 APÊNDICE C - FICHA DOS REGISTROS GONIOMÉTRICOS 

Nome:                                                                  Data da coleta: 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação  Lado direito Lado esquerdo 

 Inicial Final  Arco de Movimento Inicial Final Arco de Movimento 

Quadril   1t 2t 3t md 1t 2t 3t md  1t 2t 3t md 1t 2t 3t md 

Flexão                   

Abdução                    

Tornozelo                    

Flexão dorsal                    

Flexão 
plantar  

                  

Coluna 
Vertebral: 
Lombar 

                  

Flexão                    



 

8.4 APÊNDICE D - TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE
 

Figura 14 - Flexão do Tronco

 
 
 
 
 

Figura 15 - Flexão do Tronco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREINAMENTO DE FLEXIBILIDADE 

 

 
do Tronco com Flexão de Quadril e Membros Inferiores Unidos

 

 

do Tronco com Flexão de Quadril e Membros Inferiores Afastados
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com Flexão de Quadril e Membros Inferiores Unidos 

 
mbros Inferiores Afastados 



 

Figura 16

 

Figura 17 – Dorsiflexão Bilateral 

 

Figura 18 -

 

6 - Flexão Plantar Bilateral na Posição Sentada
 

 

Dorsiflexão Bilateral do Tornozelo na Posição Sentada
 

 

 
- Flexão do Quadril Bilateral na Posição Deitada
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Flexão Plantar Bilateral na Posição Sentada 

 
na Posição Sentada 

 
Flexão do Quadril Bilateral na Posição Deitada 
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9 ANEXOS 
 
 

9.1 ANEXO I - FICHA DE ANAMNESE DO PROJETO PREV-QUEDAS 
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9.2 ANEXO II - QUESTIONÁRIO MODIFICADO DE BAECKE 
 

 

 
                     Fonte: VOORRIPS et al., 1991. 
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                                 Fonte: VOORRIPS et al., 1991. 
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9.3 ANEXO III - CÓDIGOS PARA O QUESTIONÁRIO MODIFICADO DE BAECKE 
 

 

 
                 Fonte: VOORRIPS et al., 1991. 
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9.4 ANEXO IV - MINI EXAME DE ESTADO MENTAL 
 

 
 

 
 
                                                                                     
 
 
 
 
Fonte: FOLSTEIN et al., 1975. 

 


