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RESUMO 

 

Introdução: O equilíbrio, assim como os demais componentes da capacidade física 

é treinável com a pratica de exercícios físicos, no entanto, há uma falta de 

padronização do treinamento de equilíbrio. Objetivo: Avaliar a influência de um 

protocolo específico de exercícios voltados a melhora do equilíbrio em um programa 

global de atividade física para idosos sobre as variáveis: equilíbrio corporal e força 

de membros inferiores. Metodologia: Pesquisa do tipo experimental, com a duração 

de 3 meses. Fizeram parte deste estudo 39 mulheres idosas, sendo 21 no G-Equi e 18 

no G-Cont. Para a avaliação foram utilizados questionários para a identificação de 

possíveis fatores de risco a saúde, variáveis socioeconômicas, nível de atividade 

física, histórico de quedas, como também, o questionário Mini mental, como exames 

físicos e testes motores; foram realizadas reavaliações ao final dos 3 meses. 

Resultados: Após os 3 meses pode-se perceber que o G-Equi apresentou uma 

diferença significativa entre os resultados dos testes TAFA, o TAFLD, o TAFLE, o 

TLA e o TC, no entanto, não apresentou para o TU apesar de uma tendência a um 

melhor desempenho. O  G-CONT apresentou diferença significativa para o TLA, 

tendo as medianas muito próximas para os testes de alcance e TU. Em relação ao 

resultado da interação entre os grupos pode-se observar que o grupo que realizou a 

intervenção obteve melhores resultados, tendo diferenças significativas para os testes 

TAFA, o TAFLD, o TAFLE, e o TC, não apresentando para o TLA e o TU apesar de 

apresentar melhores resultados nos testes. Para os dados estabilométricos houve uma 

redução significativa do deslocamento total e da velocidade bidirecional, para o G-

Equi com olhos abertos e fechados, e um aumento do deslocamento total e uma 

redução da velocidade bidirecional para o G-Cont com olhos abertos. Discussão:  Os 

achados revelaram que o treinamento de equilíbrio auxilia na melhora do 

desempenho do controle postural em idosas, corroborando com a literatura. 

Conclusão: Os efeitos do treinamento de equilíbrio adicionado em um programa 

global de exercícios físicos para idosas apresentaram efeitos positivos no equilíbrio 

corporal e força de membros inferiores, além de evidenciar novas inquietações a 

respeito da afirmação que uma menor área e oscilação é o que representa maior 

estabilidade.  

PALAVRAS CHAVE: equilíbrio postural; idoso; terapia por exercício; treinamento 

de equilíbrio. 
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ABSTRACT 

Introduction: The balance, as well as other components of physical ability is 

trainable with the practice of physical activity, however, there is a lack of 

standardization of balance training. Objective: To evaluate the influence of a 

specific protocol of exercises aimed at improving balance in a comprehensive 

physical activity program for seniors on variables: body balance and lower limb 

strength. Methodology: Survey of experimental type, with a duration of 3 months. 

This study included 39 elderly women, with 21 in G- Equi and the G- 18 Cont. For 

the evaluation questionnaires to identify possible risk factors to health, 

socioeconomic variables, physical activity level, history of falls, as were also used, 

the Mini Mental questionnaire such as physical exams and testing engines; 

revaluations were carried out at the end of 3 months. Results: After 3 months it can 

be seen that the G-Equi showed a significant difference between the results of the 

tests TAFA the TAFLD the TAFLE, TLA and TC, however, not presented to the TU 

despite a tendency to better performance. The G- Cont significant difference to TLA, 

and very close to the testing range and TU medians. Regarding the result of the 

interaction between the groups can be seen that the group that performed the 

intervention achieved better results, with significant differences for TAFA tests, 

TAFLD the TAFLE, and TC, for not presenting the TLA and the TU despite provide 

better test results. For stabilometric data there was a significant reduction in the total 

displacement and bidirectional speed for the G- Equi with eyes open and closed, and 

an increase in total displacement and reduction of bidirectional speed for the G-Cont 

with open eyes. Discussion: The findings showed that the Balance training helps in 

improving the performance of postural control in elderly, corroborating with 

literature. Conclusion: The effects of balance added an overall exercise program for 

older training had positive effects on body balance and lower limb strength, besides 

highlighting new concerns regarding the assumption that a shorter swing and is what 

is most stability. 

KEY WORDS: exercise therapy; postural balance; aged; balance training
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

 

 Neste capítulo será introduzido a temática da pesquisa que foi realizada com 

participantes do projeto de prevenção de quedas que é desenvolvido na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A escolha de trabalhar com a temática do envelhecimento e sua 

articulação com os acidentes por quedas deve-se ao fato de estar desde o ano de 2009 

participando deste projeto. A partir dele pude me inserir no Grupo de Pesquisa 

Envelhecimento e Atividade Física (GPEAF) que insere a prevenção de quedas como uma de 

suas linhas de pesquisa. Na dissertação serão abordadas questões acerca do processo do 

envelhecimento, com enfoque no treinamento de equilíbrio em mulheres idosas.  O interesse 

pelo objeto de pesquisa surgiu no decorrer da reflexão de minha prática profissional 

ministrando aulas no projeto Prev-quedas juntamente com a possível inserção de um novo 

equipamento, denominado "Balance pad". No manual de instruções do site responsável pelo 

equipamento havia uma afirmação no sentido de que sua utilização estimularia a melhora do 

equilíbrio corporal. Apesar da responsabilização desta afirmação ser creditada a um possível 

pesquisador com título equivalente ao "Phd" não fui capaz de encontrar em busca na literatura 

disponível nos principais bancos de dados internacionais nenhuma referência que 

comprovasse o que era defendido no texto do manual. A partir daí, passamos a elaboração dos 

objetivos principais do projeto de dissertação que era o de analisar o efeito de exercícios de 

equilíbrio realizados no Balance pad (almofada de equilíbrio) sobre equilíbrio dinâmico". 

Contudo, após reflexão sobre o tema verificou-se a necessidade e interesse em estudar a 

influência de um protocolo específico de equilíbrio em um programa global de atividade física 

para idosos. Proposta esta que foi aprovada no momento dedicado a avaliação do projeto que 

acontece entre o 1º e o 2º ano do período letivo do Programa de mestrado acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde.   

 Uma melhor compreensão do processo de envelhecimento é fundamental, tendo em 

vista que a população brasileira acompanha uma tendência internacional de taxa de 

envelhecimento, impulsionada pela queda das taxas de natalidade e mortalidade, assim como 

pelos avanços na área da saúde. Só no Brasil, são mais de 20 milhões de idosos, o que 

representa 12,6% da população, deste a maioria são mulheres (IBGE, 2011).  
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 Aliado a este quadro, ocorre uma transição de doenças predominantemente 

infectocontagiosas para as crônico-degenerativas, fenômeno denominado transição 

epidemiológica (ALVES JUNIOR e PAULA, 2008). Somado a isto, o envelhecimento 

individual trás um declínio fisiológico que é influenciado por fatores genotípicos e 

ambientais. Este declínio está fortemente associado ao sedentarismo, o qual trás um novo 

desafio para a saúde pública, que deve ter como finalidade a preservação da independência 

dos idosos que estão alcançando maior tempo de vida (PERRACINI e RAMOS, 2002).   

O envelhecimento ativo é uma maneira de se estimular a autonomia dos idosos, cuja 

expectativa de vida tem aumentado (PERRACINI e RAMOS, 2002). O termo supracitado  é  

adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para expressar o processo de conquista 

da visão global de direito e atenção do indivíduo. O adjetivo “ativo” não se refere somente à 

capacidade física do indivíduo, mas também, à participação sistemática nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis (WHO, 2005). 

Nesta concepção de envelhecimento ativo, há o reconhecimento dos direitos dos 

idosos e os princípios de independência, dignidade, auto-realização e assistência. As ações 

não se baseiam somente nas necessidades, o que leva uma postura mais passiva do idoso, mas 

apoiam-se na responsabilidade dos idosos exercerem seus papéis na comunidade de forma 

crítica (WHO, 2005). Apesar deste posicionamento da OMS, uma reflexão acerca da 

generalização e quase imposição do envelhecimento ativo como garantia de uma vida 

diferenciada pode ser encontrada na publicação “A Pastoral do envelhecimento ativo” 

(ALVES JUNIOR, 2011). 

 Um dos principais caminhos para um envelhecimento saudável é a manutenção da 

autonomia e da capacidade funcional, a partir do engajamento em diversos tipos de atividade, 

em especial as práticas corporais. Assim sendo, um estilo de vida ativo, através da prática de 

exercício físico passa a ser um importante elemento para estimulação da preservação da 

capacidade física, mental e social (SEPHARD, 2003). Mesmo iniciada na velhice, as práticas 

corporais realizadas de modo sistemático e regular podem proporcionar benefícios para seus 

praticantes (FARINATTI, 2008). Contudo, ainda que o exercício físico regular possa auxiliar 

na desenvoltura das variáveis motoras e colaborar para a manutenção da autonomia do idoso, 

é importante ressaltar as consequências que podem ocorrer em um indivíduo fragilizado. 

Assim, os acidentes por quedas, apresentam-se como um dos acometimentos 

comprometedores da autonomia em idosos.  
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 Diversos órgãos internacionais, como a Sociedade Americana de Geriatria, a 

Sociedade Britânica de Geriatria, a Academia de Ortopedia Americana, apontam a relevância 

das quedas em idosos pela multifatoriedade de suas causas, bem como sugerem  medidas 

preventivas no sentido de minimizar seus danos. Procurando uniformizar a abrangência do 

assunto a que se está sendo referenciado, sugeriu-se a escolha de uma definição comum do 

que estaria incluído nos acidentes por quedas (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2001; 

BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2001; AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC, 

2001; SBGG, 2008; AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2010). No presente estudo, 

optou-se por uma conceituação no qual se compreende as quedas como um evento 

multifatorial, definida por um deslocamento não esperado de qualquer parte do corpo a uma 

plano inferior ao anterior (GIBSON, 1987).  

As quedas comprometem significativamente a qualidade de vida do idoso, por 

restringirem progressivamente sua capacidade de deslocamento, ocasionando o isolamento 

social, ansiedade, estresse, causando não apenas o prejuízo físico, mas também emocional, 

social e econômico. Sendo assim, a prevenção de quedas apresenta-se como uma importante 

estratégia para a promoção e manutenção da qualidade de vida deste indivíduo (ALVES 

JUNIOR e PAULA, 2008).      

 Devido à complexidade e seu caráter multifatorial, o acidente por quedas é uma das 

grandes síndromes geriátricas. Também denominada como "evento sentinela", a queda pode 

ser um indicador de alterações no organismo do indivíduo e por esse motivo é considerada 

como um sinal de alerta ( BUKSMAN et al., 2008). Apesar de as quedas possuírem diversas 

causas, as alterações do controle do equilíbrio corporal ocorridas com o envelhecimento têm 

relação direta com a sua propensão, pois os equilíbrios tanto estático como dinâmico, 

revelam-se como uma capacidade física importante para a manutenção da mobilidade 

funcional.   

 Embora as consequências do processo do  envelhecimento sejam foco de atenção de 

diversas políticas públicas como, palco de estudos de pesquisas e intervenções, ainda há uma 

carência no que diz respeito à protocolos específicos  no que diz respeito ao equilíbrio e ao 

seu treinamento, havendo lacunas referentes ao conhecimento desta qualidade física e dos 

parâmetros de intensidade e frequência (HAUER et al., 2006; WHO, 2007, ACSM, 2010).  

 O equilíbrio, assim como os demais componentes da capacidade física (força, resistência, 

agilidade e flexibilidade) é treinável com a pratica de exercícios físicos, no entanto, há uma 
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falta de padronização do treinamento de equilíbrio. Apesar deste cenário, o Colégio 

Americano de Medicina do Esporte - ACSM (2010) - instituição regulamentadora da 

padronização da prescrição de exercícios - menciona a importância da inclusão de exercícios 

de equilíbrio adicionados às práticas de exercícios aeróbicos, resistidos e de flexibilidade.     

  Mesmo que ainda não se tenha uma sistematização do treinamento de equilíbrio, o 

exercício físico inclui-se no contexto da manutenção e promoção da saúde pela capacidade 

profilática nos agravos a saúde, podendo ser incluído como tratamento coadjuvante não 

farmacológico para diversas doenças, como hipertensão, diabetes melitus e doenças 

cardiovasculares(PITANGA, 2002). Ao incluir o exercício físico na rotina de idosos, ocorre a 

melhora da composição corporal, do perfil lipídico, da massa óssea, da hemodinâmica e das 

qualidades físicas tais como: equilíbrio, flexibilidade articular e força muscular que estão 

intimamente ligados como intervenientes para as quedas de tal população (MATSUDO, 

MATSUDO e NETO, 2000).  

 Embora o envelhecimento e o treinamento físico tenham sido nos últimos anos objeto 

crescente de investigação, é necessária a estimulação de pesquisas de treinamento das 

variáveis que interferem diretamente na autonomia do idoso, para que desta forma, haja 

embasamento das intervenções exercidas. Nesse sentido, na UFF, desde o ano de 2001 é 

oferecido a população um projeto de extensão tematiza a prevenção de quedas. Neste projeto 

inclui-se além de praticas corporais, estratégias visando a prevenção.  Este foi denominado 

como “Prev-Quedas: prevenindo as quedas hoje evitará que o próximo a cair seja você” 

(ALVES JUNIOR, 2001). No entanto, este projeto desde o início de suas intervenções não 

estabeleceu um protocolo específico contendo exercícios físicos voltados a melhora do 

equilíbrio corporal. Assim, a proposta deste estudo é investigar a influência de um protocolo 

específico de equilíbrio em um programa global de atividade física para idosos, visto que esta 

é fundamental para a prevenção de quedas. 
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1.1  Estrutura da dissertação 

 

   O trabalho foi dividido em capítulos: no capítulo 1 tem-se a introdução, onde se 

encontram os pressupostos básicos deste estudo, objetivos, hipóteses, justificativa e a 

relevância; no capítulo 2 pode-se observar a fundamentação teórica da dissertação; no 

capítulo 3 é apresentada a revisão sistemática da literatura, contendo o panorama do 

treinamento de equilíbrio em idosos; no capítulo 4, apresenta-se a pesquisa que teve como 

objetivo principal avaliar a influência de um protocolo específico de equilíbrio  em um 

programa global de atividade física para idosos sobre as variáveis: equilíbrio corporal e  força 

de membros inferiores. Na sequencia, no que será o capitulo 5 destinado as considerações 

finais. O capitulo 6 serão apresentadas as referências utilizadas em todos os capítulos. Tanto o 

capítulo 3 como o 4 apresentam sua metodologia específica. Na parte pós textual será incluído 

na forma de anexo, o termo de consentimento, a escala de complexidade e o protocolo de 

treinamento, e nos apêndices utilizados na pesquisa, os questionário socioeconômico, o 

questionário de Baecke, o histórico de quedas e o  Mini exame do Estado Mental (MEEM), 

além das classificações relativas ao teste de levantar da cadeira em 30s e o de levantar e 

andar.  

1.2 Situação problema 

  

São duas questões principais de estudo: 

 Que cenário se apresenta quando se observa propostas de treinamento especifico 

de equilíbrio visando a melhora do controle postural? 

 De que forma o treinamento de equilíbrio influi no controle corporal e na força de 

membros inferiores? 
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 1.3 Objetivo geral 

 

 Avaliar a influência de um protocolo específico de exercícios voltados a 

melhora do equilíbrio em um programa global de atividade física para idosos 

sobre as variáveis: equilíbrio corporal e força de membros inferiores.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Apresentar o cenário acerca do treinamento de equilíbrio na literatura. 

 Descrever o tipo de intervenção utilizada nos estudos selecionados na revisão 

de literatura.  

 Descrever o perfil socioeconômico, o de atividade física, o antropométrico e o 

perfil de quedas da população estudada.  

 Avaliar o efeito do protocolo de exercícios específicos adicionais de equilíbrio 

sobre o equilíbrio quase estático e dinâmico. 

 Comparar os resultados, pré e pós treinamento de programa de exercícios de 

equilíbrio medidos através dos testes de levantar e andar, unipodal,  alcance 

funcional anterior e lateral direita e esquerda,  levantar da cadeira em 30s e a 

plataforma de força, todos entre e intra grupos.  

 

1.5 Hipóteses 

 

H1: O perfil socioeconômico, o de atividade física, o antropométrico e o perfil de 

quedas da população estudada são homogêneos no início do estudo. 

H2: Um programa específico para o desenvolvimento de equilíbrio modifica as 

oscilações corporais em comparação ao programa de exercícios globais apenas. 

 H3: Há diferença entre os resultados dos testes de levantar e andar,  alcance funcional 

e a plataforma de força após o treinamento de equilíbrio. 
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 1.6 Justificativa 

 

 A prática do treinamento de equilíbrio é estimulada por diversas sociedades científicas 

regulamentadoras do exercício físico, como por exemplo o ACSM. Porém, como o próprio 

ACSM (2010) ressalva, há poucos estudos acerca do treinamento de exercícios físicos tendo 

como variável principal o equilíbrio. Não existe consenso com relação a padronização a 

frequência, duração, intensidade e volume do treinamento a ser realizado.  

 Tendo em vista que o processo do envelhecimento acarreta perdas diversas, é 

necessário  ao se propor programas de exercícios físicos voltados a população idosa, se tenha 

em conta a padronização dos protocolos elegidos e os efeitos do treinamento das variáveis 

físicas, para que se possa intervir com peculiaridade nesta população que se encontra muitas 

vezes debilitada.  

 O protocolo desta investigação baseou-se em movimentos bases de testes motores 

utilizados na avaliação do equilíbrio. Pretende-se com este protocolo que o mesmo seja 

utilizado por aqueles que atuam profissionalmente com idosos e atividade física. Ademais, a 

utilização de uma plataforma de força como instrumento de análise do equilíbrio corporal, 

eleva a qualidade dos achados. 

 Estudos que investigam o equilíbrio corporal na população idosa, podem auxiliar na 

construção de novas propostas de prevenção de quedas para essa parcela da população; 

auxiliando o aumento da qualidade de vida e a redução dos custos que as quedas podem gerar 

para o idoso, a família, assim como para a elaboração de políticas públicas voltadas a 

prevenção dos acidentes por quedas.       

 

 

1.7 Relevância 

 

Esta investigação manifesta sua relevância devido ao conhecimento que será 

produzido em uma área do envelhecimento, com vistas no treinamento de equilíbrio, área que 

se encontra escassa na literatura científica. Sendo assim, o conhecimento da produção 

científica existente na literatura auxiliará no desenvolvimento de futuros estudos que venham 
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a suprir a atual lacuna. Além de que, uma proposta de treinamento específico para conseguir 

ganhos do equilíbrio é de suma importância para os profissionais que trabalham com a 

população idosa, pois irá contribuir na assistência direcionada as especificidades desse grupo 

populacional. 

 O equilíbrio corporal é uma capacidade física fundamental para o controle corporal e a 

prevenção das quedas. Uma das maneiras para se avaliar o equilíbrio é através de uma 

"plataforma de força"; este equipamento possui excelentes valores de sensibilidade e de 

resolução, sendo aceito no meio cientifico por apresentar parâmetros desejáveis de análise. No 

ano de 2010, Alvarenga construiu uma plataforma de baixo custo, no qual mostrou-se tão 

eficaz quanto as plataformas comercias. No entanto, os componentes de amplificação do sinal 

captado era uma matriz de circuito, o que levava a interferências; deste modo, o 

aperfeiçoamento da placa amplificadora de sinal, melhora do sinal captado pelo equipamento 

e estimula o desenvolvimento de estudos na temática em questão. É importante ressaltar, que 

em estudos anteriores de treinamento de equilíbrio a plataforma de força foi utilizada. 

 Também mostra-se importante para a prevenção de quedas e em especial da 

população adulta com mais idade cuja incidência de quedas é bastante alta e quase sempre 

acompanhada com consequências significativas que comprometem a autonomia e por 

conseguinte a qualidade de vida.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo discute-se questões que rondam os estudos voltados ao  envelhecimento 

da sociedade e suas consequências. Inicialmente, apresenta-se o fenômeno da transição 

demográfica cujas consequências indicam maiores preocupações com o inevitável 

crescimento da população idosa. Considera-se a relevância do crescimento tanto de números 

absolutos como relativos, que por si só sugere um aumento significativo de problemas 

específicos desta população. Um deles ganha importância tanto pelos aspectos econômicos, 

como também pelos aspectos sociais que os acompanham. Trata-se dos acidentes por quedas 

que no caso das ocorrências com pessoas mais idosas já são considerados como uma 

problema de saúde pública requerendo políticas públicas voltadas a minimizar tanto suas 

causas como as consequências. Pensar na prevenção de quedas leva a pensar em  capacidades 

físicas que quando comprometidas acabam por interferir no controle postural. Faz parte ainda 

do capítulo um maior aprofundamento das discussões relacionadas ao equilíbrio, sua 

treinabilidade e suas relações com o controle postural e consequentemente a prevenção dos 

acidentes por quedas.  

 

 

2.1 Discutindo O Processo Do Envelhecimento  

 

O envelhecimento da população mundial e brasileira acompanha o que se entende 

como consequências do fenômeno da transição demográfica, fato social de extrema 

importância e que traz em si reflexões sobre a inclusão do envelhecimento populacional como 

um dos problemas sociais do momento  (Lenoir apud ALVES JUNIOR, 2011). Uma das fases 

da transição demográfica é a que nos deparamos na atualidade, ela ocorre quando há um 

aumento da expectativa de vida consequência da redução da taxa de fertilidade e da, taxa de 

mortalidade infantil. Este conjunto de elementos resultam em um estreitamento da base da 

pirâmide etária populacional e em um lapso de tempo na expansão de seu ápice, situação esta 
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que pode refletir o que já aconteceu em diversos países do mundo e que agora também 

acontece no Brasil (ALVES JUNIOR, 2009). Este panorama favorece as modificações do 

cenário epidemiológico mundial, ocorrendo além do envelhecimento populacional, uma 

modificação do perfil das doenças na população (MEDRONHO et al., 2009). 

Neste estudo optou-se pelo uso da idade de 60 anos ou mais para identificar pessoas 

adultas consideradas como idosas. Entretanto, não se pode deixar de dizer que todas as 

classificações etárias para caracterizar um grupo social é conforme Pierre Bourdieu a 

manipulada, basta observar as política públicas de diversos países.  A opção pelos 60 anos 

vem do fato que no Brasil, segundo a Lei 8.842 de 1994 que trata da política Nacional dos 

idosos e do Estatuto do Idosos promulgado no ano de 2003 sugerirem a idade de 60 anos para 

identificar quem no Brasil que é considerado idoso. O uso de uma idade cronológica 

isoladamente seja ela qual for sem considerar as condições de vida, trabalho, classe social, 

oportunidades de lazer entre outras perde qualquer significado, principalmente tratando-se de 

países como o Brasil onde as injustiças sociais se avolumam na medida que as pessoas 

envelhecem.  

 Como exemplo desta alteração no Brasil, pode-se tomar como referência dados 

censitários de 1970 quando a população com mais de 60 anos estava em torno dos 7% de sua 

população (ALVES JUNIOR, 2009). Segundo as projeções populacionais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o sexo e a estrutura etária das pirâmides 

populacional brasileira mudarão no decorrer dos anos. Desde o ano de 1995, está ocorrendo 

no mundo um aumento de 0,25% por ano no número de crianças menores de 5 anos, e o 

índice de crescimento da população idosa esta sendo de 2,6% , estes índices permanecerão até 

2025. Esta previsto para o ano de 2025, que o número de pessoas acima de sessenta anos 

passará  de 390 milhões para 800 milhões (ALVES JUNIOR, 2008). 

 O envelhecimento populacional tem tido reconhecimento universal, e o Brasil que 

ocupa hoje a 7ª colocação mundial em número de idosos, com mais de 20 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos (IBGE, 2010); em 2025 ocupará a 5ª posição com aproximadamente 35 

milhões de idosos, atrás somente da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia (ALVES 

JUNIOR, 2009). 

 No sentido de caracterizar o que se entende como processo do envelhecimento, 

diversos autores apontaram para uma designação, assim, Spirduso (1995) diz que ele  é 

caracterizado por alterações relativas ao sistema orgânico vivo, que se manifesta pela redução 
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do sistema de homeostase e pela diminuição da funcionalidade. Deslances (2004) também diz 

que este processo está associado ao aspecto cronológico. 

De fato, o envelhecimento pode ser conceituado a partir de um  processo dinâmico e 

progressivo onde há modificações tanto morfológica, funcionais, bioquímicas, sociais, 

psicológicas e afetivas que acarretam perda da capacidade da adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que 

terminam por levá-lo a morte (CARVALHO FILHO e ALENCAR, 2004). 

 Para Palácios (2004), o envelhecimento é um processo multifatorial, não acontece de 

modo simultâneo em todo o organismo, e está desassociado a patologias. Envolve fatores 

endógenos e exógenos, os quais devem ser considerados de forma conjunta, sobretudo, em 

situações diagnósticas.  

Entretanto, o referencial mais utilizado institucionalmente e politicamente para o 

envelhecimento é o critério cronológico, em que o limite da idade entre o individuo adulto e o 

idoso é de 60 anos (ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

Pode-se concluir que o processo de envelhecer refere-se a um fenômeno cronológico, 

social e fisiológico. Observável em todos os seres, leva a um declínio da capacidade física, 

que pode ser influenciado pelo estilo de vida, genética, questões psicoemocionais acumulados 

ao longo da vida (GUEDES, 2001). Sendo um processo altamente volúvel, complexo e 

progressivo, caso as variáveis que possam comprometer a capacidade funcional não sejam 

estimuladas, poderá ocorrer um declínio funcional, prejudicando a capacidade de 

desempenhar funções do dia a dia (HEIKKINEN,1998).  

Este cenário remete a um novo desafio para a saúde pública, que deve ter como 

finalidade a preservação da autonomia funcional e da independência dos idosos que estão 

alcançando maior tempo de vida. Trazendo à tona a discussão a respeito de eventos 

incapacitantes para a população idosa, entre os quais se destacam as quedas (PERRACINI e 

RAMOS 2002).  
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2.2 Quedas  

 

 Neste estudo será adotado a definição proposta por Gibson (1987) onde a queda é um 

evento multifatorial, que pode ser definida como um deslocamento não esperado de qualquer 

parte do corpo a uma plano inferior ao anterior, não tendo, necessariamente, uma causa 

principal dentre fatores intrínsecos ou extrínsecos. Uma queda se apresenta como um evento 

de risco para a população mais idosa, podendo ocasionar desde leves arranhões, 

hospitalizações até a morte (PERRACINI e RAMOS, 2002; TINETTI, SPEECHELEY, 

GINTER, 1988; PERREIRA et al, 2001). 

É importante mencionar, que todas as pessoas podem cair, no entanto, os idosos são 

mais suscetíveis, e para essa população, possui uma significância, devido as graves 

consequências que podem ocasionar (FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR, 2004). 

Shumway-Cook et al. (1997) apud por Vieira (2007)  diz que quando a queda não leva a 

morte, raramente deixará de produzir sequelas, e que 40%  do  número  total  das  internações  

de  idosos são oriundos de quedas. (FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR , 2004) . 

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a quantidade de internações 

hospitalares devido a quedas aumentou de 2001 para 2009. A frequência é maior em mulheres 

do que em homens, sendo 20.778 internações entre mulheres e 10.020 em homens até o mês 

de outubro de 2009. Das quedas relatadas, 3% resultaram em fraturas, e entre 5% a 10% 

resultam em ferimentos importantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Quando se observou 

indivíduos que foram hospitalizados devido a um acidente por queda, o risco de morte no ano 

seguinte à hospitalização variou entre 15% a 50% (PEREIRA et al., 2001).  

 Ao falar das consequências que as quedas podem gerar no indivíduo, faz-se necessário 

levar em consideração os principais fatores de risco associados ao evento, a partir daí, pode-se 

intervir de maneira coerente e peculiar com esses indivíduos caidores. Paula (2010) e Ishizuka 

(2003) ressaltam que para que uma queda não venha ocorrer, os  fatores intrínsecos, 

ambientais e comportamentais devem fazer parte das preocupações globais das causas 

principais das quedas.    

 Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio corpo como, a marcha, o 

sistema somato-sensorial, musculoesquelético, além da polifarmácia e nos fatores extrínsecos 

encontramos os perigos ambientais, como calçadas esburacadas, calçados inadequados, falta 
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de luminosidade (FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR, 2004). Encontram-se na 

literatura autores que citam a idade avançada, sexo feminino, escolaridade, morar só, ter baixa 

escolaridade, participar de atividades em grupo, estar aposentado, usar medicação 

psicotrópica função neuromuscular prejudicada, presença de doenças crônicas, história prévia 

de quedas, prejuízos psicocognitivos, polifarmácia, incapacidade funcional e hipotensão 

postural como fatores de risco para quedas em idosos (KRON et al., 2003 apud MENEZES e 

BACHION, 2008; PERRACINI e RAMOS, 2002; MACIEL e GUERRA, 2005). 

 Fabrício, Rodrigues e Costa Junior (2004)  ressaltam que os fatores ambientais podem 

causar mais danos quanto mais vulnerável for o idoso. E ainda que, normalmente os idosos 

não caem por realizar atividades perigosas (subir em escadas ou cadeiras) e sim em atividades 

rotineiras.  

A “síndrome pós-queda’ é um dos problemas que surgem após uma queda mais grave. 

O medo de tornar a cair faz com que o idoso perca a confiança em sua capacidade física e 

muitas vezes esse sentimento vem acompanhado da sensação de insegurança (SANTOS, 

2012; FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR, 2004). Aos que possuem medo de cair, 

o risco de quedas é aumentado, podendo levar a diminuição das atividades da vida diária e da 

qualidade de vida (FABRÍCIO, RODRIGUES e COSTA JUNIOR , 2004; SUZUKI et al, 

2002).  

 No sentido de prevenção e manutenção da autonomia dos indivíduos idosos, a pratica 

de exercícios físicos regulares se enquadram como um auxiliar à saúde  devido sua 

capacidade preventiva, devendo estar integrada no processo de cuidado do indivíduo idoso 

(PITANGA, 2002). Ao incluir a atividade física sistematizada na vida dos idosos ocorre uma 

melhora no desempenho das variáveis que estão intimamente ligados com as quedas em tal 

população, sendo assim, um melhor desenvolvimento da força, do equilíbrio, da flexibilidade 

é de fundamental importância, no combate as quedas (MATSUDO, MATSUDO e NETO, 

2000). 
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2.3 Controle postural e as principais alterações com o envelhecimento 

 

 Diversos autores sugerem que há uma relação entre o aumento do número de quedas 

em idosos e as alterações ocasionadas durante o processo de envelhecimento e as que ocorrem 

no sistema de controle postural (HORAK e MACPHERSON, 1996 apud GODOI, 2007; 

WADE et al., 1995; SUNDERMIER et al., 1996).  Para uma melhor compreensão do controle 

postural e dos sistemas envolventes, é importante observar alguns conceitos e a contribuição 

de cada sistema. 

 O controle postural é caracterizado como o processo produzido pelo sistema nervoso 

central (SNC), no qual fornece padrões de atividades musculares fundamentais para a relação 

entre o centro de gravidade e a base de sustentação corporal. Sendo um sistema complexo  

que envolve a coordenação de mecanismos dos sistemas sensoriais e dos sistemas motores 

(CESARI e DUARTE, 2001; PAIXÃO e HECHAMNN, 2002).  

O sistema de controle postural possui como tarefa primária a orientação e estabilidade 

do corpo no espaço, para isto é necessário a manutenção do centro de gravidade dentro dos 

limites estabelecidos pelo contato do corpo junto ao solo. O contato do corpo ao solo, definida 

pela base de apoio, é entendida como um polígono delimitado pelas bordas laterais dos pés, 

estando associado ao limite de estabilidade que expressam a base funcional do indivíduo 

(DUARTE E FREITAS, 2010). A figura 1 retirada da obra de Duarte e Freitas (2010) 

apresenta um modelo de resultado do limite de estabilidade, área de oscilação média do centro 

de pressão (uma medida de deslocamento) e da base de suporte .   
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Figura 1: Em A, base de suporte média (linha contínua), elipse representando os limites de estabilidade 

média (linha tracejada) e média das elipses que descreve a oscilação do CP durante a postura ereta quieta. 

Em B, relação do posicionamento dos pés. Retirado de Duarte e Freitas (2010). 

 

 Apesar de o corpo se encontrar em uma posição quase-estática e bípede, é dinâmico o 

processo do sistema de controle postural. Mecanismos do controle neuromuscular, como, 

atraso da condução do sistema nervoso, o limiar de ativação sensorial, o tipo de recrutamento 

de unidades motoras, como também as frequências respiratória e cardíaca, fazem com que 

pequenas oscilações corporais ocorram, levando a pequenos desvios do centro de gravidade 

(OLIVEIRA, VIEIRA e NADAL 2009).  
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 Assim, posturas e movimentos básicos do ser humano, como o ficar na posição bípede 

“parado” e o andar, revelam-se em complexas tarefas, exigindo que uma emaranhada rede se 

inter-relacione para que repostas musculares sejam produzidas e para que os desvios do centro 

de gravidade do corpo sejam corrigidos, mantendo assim a estabilidade corporal. Para isto, 

três sistemas atuam simultaneamente com a função de gerar informações específicas sobre a 

postura corporal do indivíduo, são eles: o sistema visual, o somatossensorial e o vestibular 

(OLIVEIRA e VIEIRA, 2009 ). 

 O sistema visual com a função de identificar informações ambientais a partir de 

estímulos que são obtidos pela refração da luz em tudo que há no ambiente, como, os objetos, 

plantas, animais, é considerado o mais complexo entre os sistemas sensorias. O mecanismo de 

funcionamento deste sistema envolve diversas estruturas, a retina estrutura por onde inicia-se 

o processo de percepção visual, local onde a projeção da luz será transformada em sinal 

elétrico pelos fotorreceptores e enviada pelo nervo óptico para o sistema nervoso central 

(SNC).  Além da identificação de formas, cores, o sistema visual também detecta movimento, 

a identificação do movimento é baseada no movimento da imagem observada e pela 

movimentação da cabeça e dos olhos (KLEINER, SCHLITTLER e SÁNCHEZ-ARIAS, 

2011; MOCHIZUKI e AMADIO, 2006).  

 Assim, o sistema visual é de suma relevância para o controle postural especialmente 

para a estabilização da oscilação corporal, propiciando um aperfeiçoamento do desempenho 

do sistema de controle postural. É importante mencionar que diversos estudos constataram 

que a oscilação corporal aumenta quando a informação visual não está à disposição 

(FREITAS JÚNIOR e BARELA, 2004; PRIOLI , FREITAS JÚNIOR e BARELA, 2007; 

PAULUS , STRAUBE , KRAFCZYK e BRANDT, 1989). 

Apesar de o sistema visual poder identificar a relação corpo e seus segmentos, sem o 

auxílio do sistema proprioceptivo, o tempo de reação para as respostas musculares adequadas 

seria muito longo; assim o sistema proprioceptivo auxilia na eficiência das respostas aos 

variados estímulos (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 1995). Diferentemente dos 

outros sistemas sensoriais, o sistema somatosensorial apresenta receptores espalhados pelo 

corpo a fim de responder as variadas funções sensoriais, incluindo, a dor, a temperatura e o 

toque. As respostas são resultantes dos estímulos provenientes de sensações cutâneas, a partir 

de receptores localizados na superfície do corpo, e da propriocepção, proveniente dos 

estímulos oriundos dos receptores articulares, dos fusos musculares e do órgão tendinoso de 
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golgi (OTG) (SHUPERT E HORAK, 1999; MOCHIZUKI E AMADIO, 2006). Os receptores 

proprioceptivos informam continuamente a posição de cada segmento corporal ao SNC 

propiciando a representação geométrica estática e dinâmica do corpo (CARVALHO e 

ALMEIDA, 2008).  

Uma particularidade dos receptores do sistema somatossentorial é a estimulação a 

partir da deformação mecânica, a partir do princípio básico de transdução (ROBERTS, 1995 

apud VIEIRA, 2007). De acordo com Vieira (2007) o sistema de codificação do estímulo 

mecânico à elétrico específico é compreendido através da: 

codificação do evento mecânico em um estímulo elétrico específico, 

caracterizado por uma sequência de impulsos e suas intensidades, 

depende da modalidade sensorial associada à fibra nervosa de 

transmissão do receptor estimulado (GUYTON, 1979). No caso particular 

do equilíbrio postural, a posição e a velocidade de deslocamento do 

centro de gravidade não são quantificadas por um receptor específico, 

mas dependem da integração das aferências sensoriais disponíveis 

(ROBERTS, 1995). 

 

 Apesar de os mecanismos utilizados para a representação corporal não serem 

totalmente esclarecidos, sabe-se que as informações sensoriais são precisas, atribuindo-lhe 

grande relevância no processo de controle postural (SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT, 

1995). 

 As informações oriundas do sistema sensorial são utilizadas pelo sistema de 

manutenção postural para representar o espaço, isto se dá, pela ativação do cerebelo e do 

tronco cerebral (MORASSO et al., 1999). As informações do sistema sensorial atuam de 

forma redundamente para a manutenção postural, esta tarefa se caracterizada pelo controle de 

pequenas oscilações, de são provenientes do próprio corpo (OLIVEIRA e VIEIRA, 2009).  

O outro sistema responsável pelo controle postural é o vestibular, constituído por 

câmaras na parte petrosa do osso temporal, denominado de labirinto membranoso, e de um 

sistema de tubos ósseos, que é a parte funcional do sistema vestibular. Atua a partir dos 

disparos das fibras nervosas aferentes, que provém das cristas ampulares ou das máculas 

otolíticas, atingindo a cavidade craniana através do meato acústico interno, onde é encontrado 

o núcleo vestibular, e a interação com o SNC. Possui uma atribuição fundamental na 

manutenção do equilíbrio geral do corpo, a partir da representação interna da cabeça 

(GUYTON, 1992; COSTA, CRUZ e OLIVEIRA, 1994).  
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Os movimentos da cabeça apresentam velocidade angular, aceleração angular e 

frequência, o que corresponde à faixa de detecção do aparelho vestibular, que é composto por 

receptores especializados (SCHUBERT E MINOR, 2004). Assim os canais semicurcilares 

(CS) respondem as acelerações angulares da cabeça e são dispostos quase ortogonalmente 

entre si, de modo que os movimentos da cabeça são percebidos nos três eixos do espaço. O 

utrículo e o sáculo constituem otólitos no labirinto membranoso, estrutura sensível à 

aceleração linear da cabeça. Os neuromasts, são os receptores do labirinto, estes se encontram 

agrupados em camadas, circundantes a mácula nos otólitos e na crista no CS. Ainda 

circundante aos cílios dos CS há endolinfa de consistência gelatinosa, compreendida como 

cúpula, é enrijecido na mácula. Embora capturem distintos eventos físicos, o princípio de 

transdução dos otólitos e dos CS é a deflexão ciliar nos neuromasts, estimulada pelo 

movimento relativo da substância gelatinosa sobre o epitélio receptor (GUYTON, 1979; 

ROBERTS,1995 apud VIEIRA, 2007).  

É importante mencionar que em estado de repouso, os receptores vestibulares enviam 

de forma contínua, impulsos, conforme a sensibilidade dos cílios que estão sendo 

estimulados, com a detecção de movimentos em varias direções, desta forma, a freqüência dos 

impulsos aumenta ou diminuem conforme a direção da inflexão dos cílios (GUYTON, 1979 

apud VIEIRA, 2007). 

Segundo Duarte e Freitas (2010), outros mecanismos como o feedback e o feedfoward, 

são envolvidos para os ajustes posturais, sendo compensatório para o mecanismo de feedback 

e antecipatório para o feedfoward. O feedback primeiro ocorre quando há transtornos no 

equilíbrio devido a forças externas inesperadas, nos quais os sistemas sensoriais  

desencadeiam estímulos específicos a fim de se reestabelecer o controle postural. O 

feedfoward desencadeia estímulos a partir de uma perturbação ocasionada por movimentos 

intrínsecos ao indivíduo, assim os ajustes são iniciados antes de alterações da postura e do 

equilíbrio acontecer, tendo como objetivo a manutenção da estabilidade. 

 Em síntese, as informações dos sistemas visual, somatossensorial e vestibular 

conduzem informações por via aferentes ao cérebro, cerebelo e tronco espinhal, para assim 

serem processados e encaminhados aos executores, o músculos, mantendo assim o controle 

postural. 
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 Com o envelhecimento o declínio funcional e fisiológico, influencia o sistema de 

controle postural. Assim, alterações no sistema motor são visíveis, o tempo de reação a 

diferentes estímulos se torna mais lento, o padrão da marcha é modificado, a coordenação 

motora é menos eficiente (SPIRDUSO, 1995). Com o acúmulo das modificações no equilíbrio 

corporal, reduz-se a capacidade compensatória do indivíduo, aumentando a instabilidade, e 

aumentando o risco de cair (GONÇALVES, RICCI, E COIMBRA, 2009)  

   As limitações funcionais e o medo de se ter uma queda, gera em indivíduos idosos 

níveis reduzidos de atividades, resultando em perda da função muscular, tecido articular e 

processamento de informação, levando a alterações no padrão da marcha, para que esta se dê 

com mais segurança (SANTO, 2012; ESTRÁZULAS et al., 2005). Essas alterações podem 

ser vistas nas fases de apoio unipodal (um pé em contato com o solo) e bipodal (os dois pés 

em contato com o solo). O tempo do apoio bipodal na marcha dos idosos, é maior, para que te 

tenha uma melhor estabilidade. A fase de apoio unipodal é reduzida, devido à necessidade de 

um controle corporal mais apurado. Quando requerido que aumentem a velocidade da marcha, 

elevam a frequência das passadas no lugar de aumentar o comprimento de cada passada, 

assim como os jovens (MENZ, LORD E FITZPATRICK apud PAULA , 2010).  

 Além das alterações citadas, há redução da acuidade visual, uma sensibilidade ao 

contraste, a percepção de profundidade, e a visão periférica, também se encontrar debilitada, 

comprometendo desta forma, a capacidade de fornecer informações sobre o ambiente, 

resultante em uma dificuldade na identificação de mudanças ambientais (Freitas e Barela, 

2007). O sistema somatossensorial apresenta declínios de fibras relacionadas a sensibilidade 

cinestésica, levando a dificuldades na orientação do indivíduo enquanto se locomove 

(SHAFFER E HARRISON, 2007; GOBLE et al., 2009). E o sistema vestibular sofre 

alterações microscópicas sinápicas do nervo vestibular, reduzindo os receptores vestibulares 

(GAZOLLA et al., 2005; BANKOFF e BEKEDORF, 2007).  

O comprometimento no desempenho dos sistemas responsáveis pelo controle postural 

influencia diretamente a estabilidade do corpo, levando a um comprometimento da eficiência 

da captação dos estímulos provenientes do ambiente e do próprio corpo, levando a uma maior 

instabilidade corporal e aumentando o risco de quedas. 
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2.4 Programas de treinamento de equilíbrio para idosos 

 

 Ao falar sobre autonomia, recuperação e prevenção da independência em idosos, os 

exercícios físicos são elementos indispensáveis. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 

2007), recomenda a pratica de atividade física sistemática, com intensidade moderada para a 

manutenção da atividades de vida diária (AVDs), para a redução do risco de quedas e suas 

consequências. 

 

 Nesse sentido, ao afirmarem que a pratica de exercício físico é benéfica, a WHO, 

assim como, o ACSM (2010) , também falam da carência na literatura sobre o tipo de 

treinamento e protocolo a ser utilizado, principalmente, para a prevenção de quedas e a 

melhora do equilíbrio corporal (ACSM, 2010; WHO, 2007) . 

 

  Estudos como o de Baker et al.(2007), Rebelatto e Castro (2007) e  Pereira (2005), 

falam das evidências sobre as recomendações dos exercícios de resistência para a melhora do 

equilíbrio corporal. No entanto, em uma revisão de literatura realizada por Sherrington, 

Whitney e Lord (2008),foram analisados dados de 3783 participantes, como resultado não 

foram encontrados efeitos significativos na melhora do desempenho do equilíbrio quando 

realizado um treinamento resistivo, mas, quando o treinamento de força estava associado com 

outras variáveis, como flexibilidade, equilíbrio a melhora foi significativa. 

 Howe et al. (2007), em revisão sistemática da literatura, verificaram que em estudos 

interessados em avaliar a melhora do equilíbrio corporal, que exercícios de marcha, exercícios 

sensoriais (equilíbrio), coordenação, exercícios funcionais, de força e exercícios múltiplos, 

são considerados auxiliares ao equilíbrio, no entanto, exercícios sensoriais, parecem ser mais 

efetivos; porém não há clareza nas metodologias utilizadas nesses estudos. 

 Outra capacidade física que o treinamento de equilíbrio pode interferir, é a força. 

Atribui-se a força muscular como uma importante capacidade funcional que contribui na 

autonomia dos idosos, uma vez que possui relação direta com o equilíbrio corporal, a 

locomoção, execução das tarefas cotidianas básicas, como subir e descer escadas, sentar-se e 

levantar-se, e, também, com a diminuição do risco de quedas. A força muscular possui 

importante função em situações de quedas, visto que, para um rápido restabelecimento do 

equilíbrio é necessária uma ação rápida da musculatura de membros inferiores 

(GUIMARÃES e FARINATTI, 2005). Sociedades como a American Geriatrics Society, a 
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British Geriatrics Society e a American Academy of Orthopaedic (2010), apontam que a 

fraqueza muscular dos membros inferiores é frequente na população idosa e tem sido 

apontado como a segunda causa de quedas. 

 Tendo em vista as reflexões teóricas que nos dão suporte neste estudo, será verificado 

a influência do treinamento de equilíbrio em um programa de treinamento global, ou seja, até 

que ponto a inclusão de 20 minutos de exercícios complementares para o equilíbrio corporal, 

é eficaz na melhora do desempenho do equilíbrio corporal e da força de membros inferiores.  
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CAPÍTULO 3  

PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO PARA 

IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

3.1 Introdução 

 

  As quedas  são eventos multifatoriais e não intencionais que resultam em um contato 

inesperado com o solo, superfície de suporte, parede ou objetos; decorrentes de fatores como: 

perda de equilíbrio, diminuição da acuidade visual, aumento do tempo de reação, redução da 

flexibilidade e da força muscular, sedentarismo e causas ambientais inadequadas (SIQUEIRA 

et al., 2007).  Segundo  Perracini e Ramos (2002), 30% dos idosos  sofrem pelo menos uma 

queda ao ano, sendo mais frequentes no sexo feminino. 

 As quedas estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade na população 

idosa. Os fatores de risco das quedas são múltiplos, para que esta não venha ocorrer, fatores 

intrínsecos, ambientais e comportamentais devem estar integrados harmonicamente (ALVES 

JÚNIOR e PAULA, 2008). Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio corpo, 

como a marcha, o equilíbrio, o sistema sensorial e o musculoesquelético. Nos fatores 

extrínsecos encontram-se os perigos ambientais, como calçadas esburacadas, calçados 

inadequados, falta de luminosidade ou até mesmo pisar em falso (FABRÍCIO, RODRIGUES 

e COSTA JUNIOR, 2004). Encontram-se na literatura autores que citam outros fatores de 

risco para quedas em idosos, como a idade avançada, sexo feminino, função neuromuscular 

prejudicada, presença de doenças crônicas, história prévia de quedas, prejuízos 

psicocognitivo, polifarmácia, incapacidade funcional e hipotensão postural (MACIEL, 2010; 

NINODIM e ALEXANDER, 2005).  

 Considerando que as quedas comprometem significativamente a qualidade de vida dos 

idosos, sua prevenção apresenta-se como uma importante estratégia para a promoção e 

manutenção da qualidade de vida dos idosos, tendo em vista que, as quedas podem restringir 

progressivamente seus deslocamentos, ocasionando o isolamento social, ansiedade e estresse, 

resultando a eles não apenas o prejuízo físico, mas também emocionais, sociais e econômicos 

(ALVES JÚNIOR e PAULA, 2008).  
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  A atividade física atua como ação profilática nos agravos à saúde, podendo ser 

incluída como tratamento coadjuvante não farmacológico para diversos acometimentos 

(PITANGA, 2002). Ao incluir a atividade física sistematizada na rotina dos idosos, ocorre a 

melhora da composição corporal, do perfil lipídico, da massa óssea, da hemodinâmica e das 

qualidades físicas, tais como: equilíbrio, flexibilidade articular e força muscular, que estão 

intimamente ligados como intervenientes para as quedas de tal população (MATSUDO, 

MATSUDO e BARROS NETO, 2000).  

O treinamento do equilíbrio apresenta-se como uma proposta de prevenção de quedas, 

de modo a desenvolver a autonomia e melhorar a qualidade de vida da população idosa, pois 

esta variável física é considerada um dos fatores de risco para quedas em idosos.  

Fabrício, Rodrigues e Costa Junior (2004) afirmam que a inclusão de um treinamento 

específico para as capacidades físicas, como por exemplo, o equilíbrio, pode potencializar a 

prevenção de quedas. No entanto, apesar de reconhecer a importância do treinamento de 

equilíbrio, o Colégio Americano de Medicina do Esporte - ACSM (2010) e Rydwik (2004) 

discorrem sobre a carência de investigações que avaliaram o treinamento de equilíbrio, assim 

como, a falta de especificidade entre avaliação e o treinamento, levando a escassez de 

parâmetros do treinamento, com sua devida duração, intensidade, complexidade e frequência. 

Deste modo, a investigação apresentada neste capítulo, teve como objetivo, apresentar 

o cenário acerca do treinamento de equilíbrio na literatura, a partir de toda a produção 

encontrada nas principais bases de dados em saúde. 
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3.2 Metodologia 

 

Esta revisão sistemática da literatura, foi realizada a partir de estudos que analisaram 

os efeitos do treinamento físico baseado na variável equilíbrio, sem a associação de outros 

métodos como, por exemplo, resistência ou flexibilidade. O período de execução foi de  julho 

a agosto do ano de 2012, sendo revisada no período de janeiro a fevereiro de 2013. As bases 

de dados consultadas foram Pubmed, BVS e Scielo, além de buscas em bases integradas a 

partir do Portal Capes; foi realizada uma seleção de todos os trabalhos publicados encontrados 

nessas bases e portal, sem determinação temporal de publicação.  

Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes descritores em português, 

para as bases de dados BVS, Scielo e pelo Portal Capes: "Terapia por exercício", "equilíbrio 

postural", "idoso e terapia por exercício", e "treinamento de equilíbrio", sendo os 3 primeiros 

cadastrados no Decs (Descritores em saúde). E os descritores utilizados na base Pubmed, em 

inglês, foram: "exercise therapy", "postural balance" e "aged" e "balance training", tendo os 3 

primeiros consultados no Mesh (Medical Subject Headings). Estes termos foram combinados 

para a realização da pesquisa.  

Inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos a fim de verificar a coerência do artigo 

encontrado com o que se pretendeu estudar nesta investigação. Quando não se pôde 

identificar se o estudo era adequado para a presente revisão somente pela leitura do título, fez-

se a leitura dos resumos, permanecendo a inquietação, a leitura do estudo foi realizada. Após 

a primeira seleção, foi realizada a leitura na integra de todos os artigos selecionados, caso o 

artigo não contemplasse o objetivo desta investigação, foi excluído.  

 Foram incluídos nessa revisão os artigos que: (a) analisaram os efeitos do treinamento 

de equilíbrio na população com idade igual ou maior de 60 anos; (b) estudos que aplicaram 

suas intervenções em população saudável; (c) artigos publicados em periódicos indexados; 

logo, os critérios de exclusão foram: (a) estudos apenas com pessoas com idade inferior a 60 

anos; (b) estudos que envolvessem pessoas com problemas osteomioarticulares, pois podem 

causar dores, ou incômodos osteomioarticulares, podendo ocasionar viesses nos estudos; (c) 

estudos com indivíduos com problemas neurológicos, uma vez que pode gerar distúrbios no 

equilíbrio; (d) estudos com animais; (e) estudos que tinham como foco de investigação outros 

temas de interesse. Após essa seleção, os estudos que se encontravam em duplicatas foram 

excluídos.  
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A partir dos estudos que atenderam os critérios de seleção, os dados, foram analisados 

a partir de uma análise descritiva, sendo explorado dados relativos ao ano de publicação, 

revista publicada, sexo, número amostral de cada grupo, tipo de intervenção, duração da 

intervenção,  frequência semanal,  duração de cada sessão, forma de avaliação, objetivos, 

tipos de resultados e conclusões. 
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3.4 Resultados  

 

Inicialmente, são apresentados os resultados encontrados na seleção preliminar dos 

artigos para esta pesquisa. Foram identificados na primeira etapa 2092 artigos, como 

apresentado na tabela 1. 

Tabela 1: Descrição do número de artigos selecionados nas bases de dados e a combinação dos termos 

utilizados. 

Descritores Bases de dados 

 

Pubmed Capes BVS Scielo 

Equilíbrio funcional and idoso 

Total 649 44 592 12 

1ª seleção 11 0 3 3 

Equilíbrio funcional and treinamento de equilíbrio 

Total 129 33 36 8 

1ª seleção 17 0 3 2 

Treinamento de equilíbrio and idoso 

Total 267 15 134 3 

1ª seleção 12 0 7 2 

Terapia por exercício and equilíbrio funcional 

Total 90 3 77 0 

1ª seleção 10 0 1 0 

 

Dos 2092 artigos preliminarmente encontrados, foram selecionados 71, desses, sendo 

46 artigos duplicados, resultando em 25 publicações. Para uma melhor adequação dos 25 

artigos que permaneceram, foi feito a leitura na íntegra destes artigos, no qual foram 

selecionados 10 artigos. Os 15 artigos restantes foram excluídos porque esses não 

trabalhavam o equilíbrio como uma variável principal em suas intervenções, tendo a 

combinação de outras variáveis físicas como foco de treinamento.  

O gráfico 1 demonstra a percentagem de homens e mulheres participantes dos estudos. 

Observa-se que 70% (7) dos estudos utilizaram em sua amostra homens e mulheres na mesma 

pesquisa. Quando foram feitos estudos com apenas um sexo, a predominância foi em relação 

ao feminino, cujo percentual é de 30% (3).   
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Gráfico: 1 Distribuição dos sexo nos estudos. 

 Com relação ao ano de publicação verificou-se que os primeiros artigos foram 

publicados a partir do ano de 2004, sendo o mais recente publicado em 2012, e que 50%(3) 

dos artigos foram publicados nos últimos 3 anos. As revistas que mais publicaram nesta 

temática foram a Physical Therapy (30%) e a Fisioterapia em Movimento (20%).Observa-se 

na tabela 2 

Tabela 2: Ano e revista de publicação dos artigos. 

Ano Revista Qualis EF Qualis ENF 

2004 Age and Ageing      A2 _____ 

2006 Physical Therapy      A1 _____ 

2007 Physical Therapy      A1 _____ 

2007 ACTA FISIATR      B2 _____ 

2009 Arch Phys Med Rehabil.      A1 _____ 

2010 Fisioterapia e Pesquisa      B1 _____ 

2010 Physical Therapy      A1 _____ 

2011 Clinical Interventions in Aging      B1 B1 

2012 Fisioterapia em Movimento      B1 B2 

2012 Fisioterapia em Movimento      B1 B2 

Legenda: EF= Educação física; ENF= Enfermagem.  

n-7; (70%) 

n=3; (30%) 

Distribuição dos sexos  

Homens e mulheres

Apenas mulheres
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A tabela 3 apresenta,  os autores e os objetivos dos estudos. Percebe-se, que há uma 

diversidade nas intervenções dos estudos, no entanto, o foco de investigação é semelhante, no 

caso, o efeito do treinamento de equilíbrio.  

Tabela 3: Autores e os objetivos dos estudos. 

Autores Objetivos 

Nitz e Choy 

Determinar se um programa de treinamento especifico de 

equilíbrio é superior a um programa baseado em aula de 

ginástica  para reduzir quedas. 

Silsupadol et al. 

Descrever três abordagens de treinamento de equilíbrio em 

idosos com deficiência de equilíbrio. 

Zambaldi et al. 

 

Verificar o efeito de um programa de treinamento de 

equilíbrio, de curto período, em idosos. 

Westlake, Wu, Culham 

Examinar os efeitos de exercícios de equilíbrio na 

propriocepção de idosos. 

Silsupadol et al. 

Comparar o efeito de três abordagens diferentes de treinamento 

de equilíbrio sobre exercícios de dupla tarefa. 

Lustosa et al. 

Verificar o efeito de um programa de oito semanas de 

exercícios funcionais em idosas da comunidade. 

Mansfield      et al. 

Avaliar um programa de equilíbrio baseado na perturbação  do 

equilíbrio em idosos. 

Kuptniratsaikul et al. 

Estudar a eficácia dos exercícios de equilíbrio, realizadas em 

casa. 

Nascimento  et al. 

Analisar o efeito de quatro semanas de treinamento 

proprioceptivo nas medidas do equilíbrio postural. 

Rezende et al 

Avaliar a eficácia de um programa de treinamento sensório-

motor, no padrão da marcha de mulheres idosas. 
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Na tabela 4, apresenta a descrição do tipo de intervenção utilizada, o protocolo de 

duração e frequência utilizada, assim como, os testes aplicados na avaliação dos estudos.  

 

Tabela 4: Estudos que utilizaram o treinamento de equilíbrio em suas intervenções. 

Tipo de intervenção 

 

 

 

Duração total/ 

Frequência 

semanal/ 

Duração da 

sessão 

Principais avaliações 

 

 

  

Programa de treinamento de equilíbrio e 

um grupo de atividade física tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

10 semanas               

1x                                  

60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Dados demográficos; número 

e gravidade de quedas; 

comorbidades; medicações 

prescritas; serviços de saúde 

utilizados; condições de vida; 

nível de atividade física 

habitual; Teste de alcance 

funcional anterior e lateral. 

 

 

 

G1= o treino de equilíbrio com tarefa 

simples; G2= treinamento de dupla tarefa; 

G3= treinamento de dupla tarefa com 

instruções. 

 

 

4 semanas               

3x                                  

45 minutos 

 

 

 

EBB; Dynamic Gait Index; 

TUG. 

 

 

 

 

Programa de treinamento de equilíbrio de 

curto período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 semanas               

2x                                  

60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados demográficos; histórico 

médico; avaliação do nível 

cultural; Mini-mental; SF-36; 

medo de cair; percepção da 

instabilidade da marcha; EEB; 

TUG; Marcha de Tadem; 

Teste da cadeira; Equilibrio 

estático e dinâmico. 

 

 

 

 

G-equi= programa de exercício seguido do 

Programa de Fallproof; G-

cont=atividadede educação para prevenção 

de quedas. 

 

 

8 semanas               

3x                                  

60 minutos 

 

 

 

Limite para a discriminação de 

velocidade; limite da 

percepção de movimento 

passivo; Sensor de posição 

articular. 
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Tipo de intervenção 

 

 

 

Duração total/ 

Frequência 

semanal/ 

Duração da 

sessão 

Principais avaliações 

 

 

  

 

Programa de treinamento de equilíbrio 

sobre uma base de pertubação (plataforma 

de movimento) e um grupo controle que 

realizará um programa que envolve 

flexibilidade e relaxamento. 

 

 

 

 

6 semanas                

3x                              

30 minutos 

 

 

 

 

 

 

(1) reaçãode multi passos; (2) 

extras passos laterais, 

seguindo de pertubações 

antero-posteriores; (3) colisões 

pé seguindo de pertubações 

laterais; (4) tempo de reação 

. 

 

Programa de treinamento funcional 

 

 

 

 

 

24 semanas                       

3x                                  

50 minutos 

 

 

 

Lawton; Equilíbrio unipodal. 

 

 

 

 

 

Exercício de equilíbrio realizado em casa, 

registrando a frequência em uma 

caderneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ano                     

3x                                 

15-20 minutos 

 

 

 

 

 

 

TUG; Teste da cadeira; 

Alcance funcional; EEB; SF-

36; FES. 

 

 

 

 

 

 

Treinamento proprioceptivo a partir da 

marcha em pista com quatro tipos de solo 

com diferentes dificuldades progressivas. 

 

 

 

4 semanas             

3x                               

30 minutos 

 

 

 

EEB; Romberg modificado. 

 

 

 

 

Treinamento sensório motor, por meio de 

um circuito que incluiu oito estações de 

exercícios de caminhada sobre diferentes 

terrenos.  

 

8 semanas               

3x                                  

30 minutos 

 

 

Cinemetria baseado em vídeo. 

 

 

 

 

Pôde-se observar que não há uma homogeneidade nos protocolos utilizados quanto à 

metodologia das intervenções, aos tipos de exercício utilizados, assim como, a forma de 

avaliação dos sujeitos.  
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 A tabela 5 apresenta os principais resultados encontrados nos estudos selecionados. 

Tabela 5: Tabela com resultado e considerações dos estudos selecionados. 

Autores Resultados Considerações finais 

Nitz e Choy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os participantes reduziram 

significativamente o número de quedas. 

O grupo intervenção mostrou mais 

melhorias significativas nas medidas 

funcionais do que o grupo controle. 

Analisando os grupos separadamente, o 

grupo intervenção apresentou um melhor 

desempenho na habilidade motora 

funcional e nas medidas de equilíbrio, e 

o grupo controle só melhorou no TUG e 

TUGcog. 

 

A estratégia de 

treinamento de 

equilíbrio específico em 

estações resulta em 

resultados superiores as 

aulas de ginástica 

tradicionais para 

melhorar a função e 

equilíbrio. 

 

 

 

Silsupadol et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pacientes que receberam o 

treinamento de equilíbrio em condições 

de dupla-tarefa mostraram melhoras na 

capacidade física, e esses benefícios do 

treinamento foram mantidos após por 3 

meses término do treinamento. 

  

 

 

 Este relato de caso dá 

uma visão sobre a forma 

como essa intervenção 

pode ser combinada com 

a intervenção 

fisioterapêutica mais 

tradicional. 

 

  

Westlake, Wu, 

Culham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram encontradas melhorias no pós 

intervenção em discriminação 

velocidade no grupo intervenção e com o 

grupo educação para a prevenção de 

quedas. Diferenças relacionadas à idade 

encontradas no início do estudo foram 

reduzidas no grupo intervenção após o 

programa. As melhorias não foram 

mantidas após 8 semanas de 

acompanhamento. O limiar para a 

percepção de movimento passivo e senso 

de posição articular passiva não se 

alterou em função da intervenção do 

exercício. 

 

Os resultados sugerem 

que as melhorias de 

curto prazo no sentido 

de velocidade, mas não 

movimento e sentido de 

posição, pode ser 

alcançado após uma 

intervenção de exercício 

de equilíbrio. 
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 Autores Resultados Considerações finais 

Zambaldi et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificou-se que houve melhora no 

equilíbrio a partir da análise dos 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um treinamento de equilíbrio 

específico, não sistematizado, 

breve e realizado em um 

grupo de mulheres idosas 

mostrou ter um efeito na 

melhora das medidas de 

equilíbrio. Porém, ainda se 

faz necessário avaliar o 

impacto isolado do treino de 

força sistematizado sobre as 

medidas de equilíbrio 

 

 

 

Silsupadol et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os grupos melhoraram na BBS, e 

foi significativamente mais rápida 

depois do treino. Quando uma tarefa 

cognitiva foi adicionada. No entanto, 

apenas os participantes que receberam 

treinamento de dupla tarefa com a 

instrução de prioridade fixa e dupla 

tarefa com instruções de prioridade, 

apresentaram melhorias significativas na 

velocidade da marcha. Além disso, 

apenas o grupo que realizou dupla tarefa 

com o grupo de instrução de prioridade 

demonstrou um efeito na segunda 

semana de treinamento e mantido o 

efeito 12 semanas após o treinamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O treinamento de tarefa dupla 

é eficaz em melhorar a 

velocidade da marcha em 

condições de dupla tarefa em 

idosos com 

comprometimento de 

equilíbrio. O Equilíbrio de 

treinamento sob condições de 

tarefa simples não pode 

auxiliar no controle do 

equilíbrio durante contextos 

de dupla tarefa. A instrução 

explícita sobre foco de 

atenção é um fator importante 

que contribui para a taxa de 

aprendizado e retenção do 

efeito do treinamento de 

dupla tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lustosa et al. 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados indicaram melhora no 

índice de Lawton após o programa e 

uma tendência à melhora.  

 

 

 

 

 

O programa de exercícios 

proposto produziu melhoras 

no desempenho das AIVD e 

uma tendência à melhora do 

equilíbrio estático 
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 Autores Resultados Considerações finais 

Mansfield      et 

al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparado com o grupo controle, o 

treinamento baseado em perturbação levou 

à maior redução na freqüência de reações 

multipasso e colisões pé.O grupo 

perturbação, também mostrou reduções 

significativas no tempo de contato corrimão 

em comparação com o grupo controle.  

 

 

 

 

O treinamento baseado na 

perturbação mostrou-se como 

uma intervenção eficaz para 

melhorar a capacidade dos 

idosos para prevenir as 

quedas quando há um 

desequilíbrio. 

 

 

 

Kuptniratsaikul 

et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as habilidades de equilíbrio foram 

comparadas entre quedas frequentes e 

pouco frequentes e melhoraram 

significativamente, exceto para o alcance 

funcional no grupo de queda frequente. A 

maioria dos indivíduos (72% -79 %) 

cumpriram bem com o programa de 

exercícios. No entanto, a adesão não teve 

qualquer efeito nas capacidades de 

compensação. Cerca de 36 % dos 

participantes apresentaram eventos adversos 

de exercício, sendo a dor no joelho foi o 

principal. A qualidade de vida e os 

resultados de eficácia de queda aumentaram 

significativamente no final do estudo.  

 

 

 

 

Executar exercícios de 

equilíbrio, pelo menos 3 dias 

por semana, pode aumentar a 

capacidade de equilíbrio e 

diminuir as taxas de quedas 

em idosos com história de 

quedas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimento  et 

al 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após quatro semanas de treinamento, houve 

diminuição significativa nas oscilações 

durante a realização do Romberg com olhos 

abertos em solo estável, com olhos fechados 

em solo estável  e com olhos fechados em 

solo instável; houve uma evolução no 

escore da escala de equilíbrio de Berg e um 

aumento na velocidade da marcha na pista 

 

 

 

. 

O treinamento proprioceptivo 

proposto foi eficaz para o 

equilíbrio postural de idosos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezende et al 

 

 

 

Apesar de ter ocorrido melhoras nos 

componentes temporais e espaciais da 

marcha, só foi verificada significância 

estatística para o resultado observado na 

A proposta, muito embora 

possa melhorar o equilíbrio 

do  idoso, trazendo-lhe 

segurança para desenvolver a 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variável comprimento da passada. 

 

marcha, pode não afetar 

diretamente a função nos seus 

aspectos biomecânicos. 

 

 Apesar da falta de uniformidade dos testes utilizados, pode-se observar que os estudos 

apontam para um melhor desempenho para os grupos que realizaram a intervenção com base 

no equilíbrio. 

 

3.5 Discussão  

 

Neste estudo, ao final de uma revisão sistemática da literatura, foram selecionados 10 

artigos que analisaram o efeito do treinamento de equilíbrio em idosos. Destes, 70% (7) dos 

estudos utilizaram em suas amostras homens e mulheres, como sujeitos de investigação. Os 

estudos eleitos para a revisão são relativamente recentes, com os primeiros trabalhos, dentro 

da temática estudada, publicados nos últimos 10 anos. No entanto, apesar de o ponto central 

de preocupação dos estudos serem análogos, as intervenções aplicadas são distinta, o que 

dificulta as inferências dos efeitos sugeridos pelos resultados das pesquisas sobre a população 

idosa. 

A heterogeneidade na amostra pode levar viesses de confundimento, já que as 

mulheres são mais propensas a redução de força e equilíbrio do que os homens. Segundo 

Marucci e Barbosa (2003), o sexo é uma variável determinante para o desempenho físico, 

alertando que as mulheres possuem mais limitações físicas do que os homens. Sendo assim, 

os resultados apresentados por 70% dos estudos revisados precisam ser analisados com 

cautela, já que não levaram em consideração as diferenças fisiológicas dos sujeitos 

pesquisados.  

No que diz respeito ao tempo de publicação, pode-se especular que isso se concedeu 

devido ao aumento da população idosa, panorama que o mundo esta vivendo, em especial nos 

últimos 20 anos.  Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), em 
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1995, o crescimento da taxa demográfica da população idosa no Brasil era de 2,6% ao ano, e 

essa taxa tende a permanecer até o ano de 2025.  

 Um fator importante a ser avaliado, é o Qualis do periódico que o artigo foi publicado. 

O Qualis, sistema de avaliação e estratificação da produção intelectual utilizado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, avalia a qualidade 

dos periódicos a partir  da análise dos  números de exemplares circulantes,  dos números de 

bases de dados em que o periódico está indexado, número de instituições que publicam na 

revista. Assim, os periódicos são estratificados por um indicativo de qualidade, que varia de 

A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, tendo o A1, uma qualidade muito elevada e C uma 

qualidade de peso zero. Deste modo, pode-se observar para a área de avaliação da Educação 

Física,  50%(5) dos artigos selecionados encontram-se em periódicos com uma qualidade 

excelente (Qualis A) e 50%(5) dos artigos em periódicos regulares(Qualis B). E na área de 

Enfermagem, das 7 revistas apresentadas, somente 2 (28%) publicados na temática de 

exercício físico, sendo o Qualis de uma B1 e da outra B2.     

 Este fato é relevante, quando se analisa desenho amostral utilizado nesses artigos; dos 

5 artigos qualificados com A, 4 utilizaram grupo controle em seus desenhos amostrais, e dos 5 

do estrato B, apenas 1. Assim, pode-se observar, que uma variável fundamental em pesquisas 

experimentais, muitas vezes não é respeitada, que pode levar a conclusões não tão corretas. É 

importante ressaltar que, a função do grupo controle em investigações experimentais, é de 

mostrar se o efeito produzido pelo experimento e ou não devido as variáveis independentes.    

Outra variável importante a ser analisada é o poder do teste. O poder do teste 

corresponde a probabilidade de rejeitar a hipótese nula e indica a probabilidade de decisão 

correta baseada na hipótese alternativa. Sendo manifestada a probabilidade de detectar uma 

real diferença entre as médias; para exemplificar, um poder de 80% significa que, haverá uma 

probabilidade de 80% de detectar uma diferença entre as médias. Nos estudos localizados 

nesta revisão, identificou-se um poder de 0,05 (5%) para análise da fase de apoio da marcha, 

analisada através da cinemetria baseada em vídeo (Rezende et al., 2012) e de 1 (100%) para 

os testes Timed and Go e o teste da cadeira no estudo feito por Kuptniratsaikul et al.(2011). 

Além desses marcos, é importante ressaltar que  30% dos testes utilizados, tiveram o poder 

entre 0,8 e 0,9; 19% entre 0,6 e 0,7, e 41% abaixo de 0,6 o que é considerado um poder baixo. 

Em relação aos protocolos de treinamento e avaliação, percebe-se que não há uma 

padronização, o que dificulta a inferência desses achados para a população estudada. Dos 10 

artigos encontrados na literatura, 2 utilizaram um programa de treinamento de equilíbrio com 

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/glossario.html#hip-nul
http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/glossario.html#hip-alt
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base na caminhada em solos diferenciados (NASCIMENTO et al., 2012; RESENDE et al., 

2012). No entanto, os protocolos destes estudos, apesar de semelhantes, tiveram duração 

diferentes, enquanto um adotou uma frequência de 3 vezes semanais com 30 minutos de 

duração, o outro estudo optou por treinamentos em 2 vezes semanais por 30 minutos de 

duração, respectivamente. Apesar de um volume de treino menor, analisando os resultados e 

conclusões apresentados pelos autores, pode-se observar que a investigação de Nascimento et 

al. (2012) obteve resultados mais significativos que Resende et al. (2012), no qual teve não 

somente uma frequência semanal maior, mas também uma duração total de treinamento mais 

prolongado. Mais estudos com esta proposta de treinamento deve ser realizada, já que o 

número amostral utilizado em ambos os estudos foram pequenos, sendo 15 para o estudo de 

Resende et al. (2012) e 9 para  Nascimento, Patrizzi e Oliveira (2012). Ademais, estes 

trabalhos também não utilizaram um grupo controle para comparação, no qual verifica-se se a 

melhora do que esta sendo testado é ou não seu devido ao tratamento, aqui treinamento. 

Uma outra abordagem encontrada entre os trabalhos de treinamento de equilíbrio, 

utiliza o protocolo de dupla tarefa (SILSUPADOL et al.,2006 e 2009). Para testar a eficácia 

deste tipo de treinamento utilizaram 3 grupos de idosos que participaram durante 4 semanas 

de treinamentos diferentes. Os treinamentos foram realizados durante 45 minutos, 3 vezes por 

semana, sendo que e o primeiro grupos executava o treino de equilíbrio com tarefas simples; o 

segundo grupo realizava treinos com tarefas duplas: equilíbrio e tarefas cognitivas com 

instruções fixas; e o terceiro grupo realizava treinos com tarefas duplas: equilíbrio e tarefas 

cognitivas com instruções variadas. Os autores concluíram que o treinamento de dupla tarefa 

é eficaz na melhora da velocidade da marcha em condições de dupla-tarefa em idosos com 

perda de equilíbrio. Destaca-se, que apesar deste estudo apresentar grupos comparativos 

diferentemente dos outros, o que é um fator que deve ser considerado em pesquisas que 

investigam tratamentos, aqui apresentado pelo treinamento de equilíbrio de dupla tarefa, 

investigaram idosos que apresentavam déficit de equilíbrio anteriormente, sendo assim, este 

déficit pode ter contribuído para uma melhora nos escores de EEB, já que se encontrava 

debilitada. 

 Um dos estudos  revisado neste trabalho utilizou como estratégia um programa de 

exercício baseado em perturbações do equilíbrio, tendo em vista que a capacidade de executar 

as reações compensatórias efetivamente é prejudicada em idosos. Mansfield et al. (2010), 

realizaram um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, com 30 idosos caidores ou com 

instabilidade, com idade entre 64 a 80 anos. Foi realizado em um grupo amostral  um 
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programa de treinamento baseado em perturbação do equilíbrio (plataforma de movimento) 

por 6 semanas. Adicionalmente, foi  realizado um programa que envolveu um treinamento de 

flexibilidade e de relaxamento para um grupo controle. Este estudo mostrou que um 

treinamento baseado em perturbações é eficaz para aprimorar a capacidade dos idosos em 

restabelecer o equilíbrio na tentativa de prevenir uma queda.  

Kuptniratsaikul et al (2011) avaliaram a eficácia do treinamento de equilíbrio simples, 

 realizado em casa, na melhora das habilidades de equilíbrio e na redução de quedas em 106 

idosos caidores. Os autores acompanharam o efeito por 1 ano e concluíram que um programa 

de treinamento de equilíbrio realizado por, pelo menos, 3 vezes semanais, pode aumentar a 

capacidade de compensação, e reduzir as taxas de quedas em idosos caidores. É importante 

ressaltar que apesar do número amostral significativo, e da excelente adesão dos idosos na 

pesquisa, este estudo apresenta uma limitação de execução; como o treinamento era realizado 

em casa, não se pode garantir reprodutibilidade dos movimentos realizados, além do que, o 

treinamento apresenta alto índice de eventos adversos como citam os autores. 

  Os estudos de Lustosa et al. (2010), Westlake et al. (2007), Zambaldi et al. (2006) e 

Nitz e Choy (2004) apresentam alguns elementos sugestivos, e que fortalecem seus achados, 

são eles: (a) o protocolo utilizado em relação a frequência semanal e a duração apresentam 

similaridades, já que 2 estudos utilizam a frequência de 3 vezes semanais e duração de 

aproximadamente 60  minutos. Apesar de não utilizarem a mesma frequência, tiveram a 

mesma duração; (b) 2 estudos utilizaram grupo controle, desses 1 randomizou sua amostra e 1 

além de um grupo controle de idosos, utilizou um grupo de jovens; (c) o estudo de Zambaldi 

et al (2006), mesmo apresentando um número amostral reduzido (6 idosos), utilizaram 

protocolos em exercícios baseados em evidências cientificas (consultar a obra de Zambaldi et 

al.,2006); (d)  concluíram que os protocolos utilizados são eficazes para melhora do 

equilíbrio. 

Os  resultados dessas investigações são positivas, por gerar  especulações. Quando 

pensa-se em uma futura diretriz para a prescrição de exercício para o equilíbrio corporal, a 

padronização ou uma similaridade nas intervenções e avaliações são de fundamental 

importância.  
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3.6 Considerações finais 

 

Pode-se concluir que, apesar das lacunas existentes na literatura a respeito dos 

benefícios do treinamento de equilíbrio para a população idosa, há uma carência de estudos 

que tiveram por objetivo avaliar a eficácia deste tipo de treinamento para a referida 

população. Assim como, os estudos localizados apresentaram a falta de padronização dos 

protocolos de avaliação, como também, o de treinamento. Apesar de os estudos sugerirem 

uma tendência de melhora no equilíbrio corporal, é necessário mais investigações acerca do 

treinamento de equilíbrio, com rigor em seu desenho amostral, tendo a preocupação de 

minimizar ao máximo os viesses intervenientes da pesquisa. Para assim, solidificar as 

respostas a procura de  uma padronização do treinamento e protocolo de equilíbrio, 

amparando desta forma, uma futura diretriz para prescrição de exercício de equilíbrio corporal 

para idosos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

CAPÍTULO 4  

Aperfeiçoamento da placa amplificadora de sinal utilizada na 

plataforma de força construída na UFF 

 

4.1 Introdução 

 

 A avaliação do equilíbrio corporal é fundamental, já que o equilíbrio é uma capacidade 

física primordial para o controle corporal. Atualmente muitas pesquisas se preocupam com a 

análise do equilíbrio corporal, no entanto, poucas tem a oportunidade de utilizar um 

equipamento com valores expressivos de sensibilidade e de excelente resolução. Neste 

contexto, o equipamento de avaliação de equilíbrio corporal em humanos, a plataforma de 

força, possui uma excelente aceitação no meio científico por apresentar parâmetros desejáveis 

de análise. 

No entanto, as plataformas de força comerciais tem um valor de custo muito alto, não 

sendo acessível para todos os pesquisadores do equilíbrio. Sendo assim, no ano de 2010, no 

Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense, Alvarenga construiu uma 

plataforma de força baseada em extensômetros de resistência elétrica, e desenvolveu o  

procedimento de calibração da mesma, tendo como princípio o desenvolvimento de um 

equipamento de baixo custo. Este mostrou muito eficiente para a medição das variáveis 

propostas, apresentando valores de sensibilidade e de resolução próximos a de modelos 

comerciais (Alvarenga, 2011).   

É importante ressaltar, que plataforma de força elaborada por Alvarenga (2011) 

contém um circuito de amplificação de sinal, no entanto, este foi montado em uma  matriz de 

circuito. Onde os componentes ficam expostos a muitas interferências, devidos a toques nos 

fios ou até a soltura dos mesmos, como pode-se observar na figura 2 (para mais detalhamento 

da construção e processo de montagem da plataforma, consultar a obra de Alvarenga, 2011).  
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Figura 2: Placa amplificadora de sinal, retirado da obra Alvarenga, 2011. 

 

Sendo assim, visando o aperfeiçoamento da placa amplificadora de sinal, foi 

desenvolvido um circuito impresso para a mesma. 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o processo de aperfeiçoamento da placa 

amplificadora de sinal, utilizada por Alvarenga (2011) na construção de uma plataforma de 

força de baixo custo.  

 

4.2 Materiais e equipamentos necessários 

 

Para a construção da nova placa de amplificação de sinal foram necessários os 

materiais apresentados abaixo. É importante ressaltar que foi levado em consideração o custo 

da elaboração e montagem da mesma, tendo em vista, o princípio de desenvolvimento de um 

equipamento de baixo custo financeiro.   
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 Placa de circuito Impresso de Fenolite Virgem Simples 10x20 cm.  

Custo: R$ 4,00 

 

 

 

 Solução de percloreto de ferro líquido. 

Valor: R$ 13,00 

 

 

 Fio de solda. 

      Valor: custa aproximadamente R$40,00. Mas, não foi necessário realizar a 

compra. 
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 Esponja de aço. 

      Valor: R$2,50 

  

 

  Ina p121p (4 unidades). 

       Valor: material cedido pela empresa que fabrica o ina 121p. 

 

 

 Potenciômetros (4 unidades). 

      Valor: R$ 2,00 
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 Resistores (4 unidades). 

      Valor: R$1,00 

 

 

 

 Caneta Pilot preta. 

       Valor:  RS 5,00 

 

 

 Papel Glossy. 

      Valor: R$ 15,00 
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 Os equipamentos necessários para o processo de montagem da placa foram: (a) 

aparelho de solda; (b) aparelho de sucção de solda; (c) aparelho de furar; (d) ferro de 

passar. Além de um recipiente e uma pinça. 

 

4.3 Desenvolvimento do aperfeiçoamento da placa amplificadora  

 

 Inicialmente, foi feito o desenho do circuito elétrico da placa em uma programa de 

edição de imagem (Figura 3). Para a elaboração deste circuito, foi utilizada a reprodução do 

circuito montado por Alvarenga (2010). É importante ressaltar, que a figura abaixo apresenta-

se no tamanho real utilizado, auxiliando quem desejar replicar a placa.  

 

Figura 3: circuito elétrico para confecção da placa, imagem reproduzida em tamanho original. 

 

 Após a reprodução da imagem, foi feita a impressão em impressora a laser do 

circuito em papel Glosy; Seguindo para a transferência do circuito para a placa fenolite, para 

isso: 

 posicionou-se a folha com o desenho para baixo e pressionou com ferro de passar 

roupa (pré aquecido) por 5 minutos, realizando uma termo transferência por 

sublimação; tirou-se o ferro e deixou esfriar naturalmente. Como houve falhas no 

circuito, corrigiu-se com caneta pilot preta, o caminho falhado. 
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Em seguida introduziu-se a placa em uma solução de percloreto de ferro por 

aproximadamente 20 minutos. 

 Passado o tempo, lavou-se a placa e a friccionou com esponja de aço para retirar o 

tonner impresso na placa.  

 Foram  feitos furos com uma broca 1mm, nos locais onde foi soldados os inas 

modelo 127p, os potenciômetros, e resistores e conectores das células de carga.  

Assim foi concluído o processo de montagem do circuito na placa; no entanto, 

observou-se que ainda estava ocorrendo algumas interferências nos sinais, que após 

investigação identificou-se que era nos conectores das células, sendo assim, a fim de melhorar 

a placa, foi feito a retirada dos conectores e realizada a solda dos fios diretamente na placa de  

circuito (Foto 1).  

 

Foto 1 Placa amplificadora em circuito impresso montada. 
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4.4 Considerações Finais  

 

Este capítulo teve como objetivo apresentar o processo de aperfeiçoamento da placa 

amplificadora de sinal, utilizada na plataforma de força construída no Instituto de Educação 

Física na Universidade Federal Fluminense no ano de 2010.  

 Sendo assim, pode-se concluir que a construção do circuito impresso foi eficaz para 

redução de interferências durante a condução e amplificação do sinal oriundos da células de 

carga para o conversor Analógico/ Digital (da marca National Intrumentes, 14 bits), onde o 

sinal foi convertido e enviado para um computador, e analisado em um programa específico. 
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CAPÍTULO 5 

 Influência de exercícios de equilíbrio na redução de 

oscilações corporais e aumento de força em idosos 

 

5.1 Introdução 

 

Atualmente, observa-se um crescimento da população de idosos no mundo, este 

fenômeno recebe influências das taxas de mortalidade e fecundidade, além do aumento da 

expectativa de vida. Sendo complexo, o envelhecimento populacional, refere-se não somente 

ao cronológico, mas também ao social e fisiológico (KALACHE, VERAS e RAMOS, 1987). 

Em um contexto individual, o envelhecimento gera declínios funcionais e fisiológicos, 

que podem comprometer a capacidade funcional do indivíduo, afetando sua independência. É 

importante ressaltar que as reduções da força, da agilidade, da flexibilidade e do equilíbrio, 

acontecerão, mesmo que apresentadas dentro da normalidade (RIBEIRO, 2002).  

 As alterações nas capacidades físicas podem auxiliar a ocorrência de um evento que 

leva a pessoa idosa a diversos agravos a saúde, a queda. Esta no idoso é multifatorial, no 

entanto, a redução da capacidade de equilibrar-se é um importante fator para seu 

acometimento. Pois o equilíbrio, que é a capacidade de manter-se em uma posição 

estacionária ou móvel, sobre uma base de apoio, está debilitada no idoso 

(NASCIMENTO,PATRIZZI E OLIVEIRA, 2012). 

O treinamento do equilíbrio corporal é de suma importância para o controle postural, 

influenciando a independência da população que esta vivendo mais. Sendo assim, a proposta 

deste estudo é avaliar a influência de um protocolo específico de equilíbrio, em um programa 

global de atividade física para idosos, sobre as variáveis equilíbrio corporal e  força de 

membros inferiores.   
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5.2 Metodologia 

5.2.1Delineamento Do Estudo 

 

 Foi realizada uma pesquisa do tipo experimental, na qual se avaliou o efeito da 

inclusão de um programa específico de desenvolvimento de equilíbrio, em um programa 

global de exercícios para idosos durante 3 meses. Onde o equilíbrio corporal foi a variável 

dependente, e o treinamento específico do equilíbrio, a independente. Fizeram parte deste 

estudo dois grupos: grupo intervenção (G-Equi) que participou de um programa de exercícios 

específico para equilíbrio, seguido de uma intervenção de exercícios global; e o grupo 

controle (G-Cont) que participou somente do programa de atividades físicas global. 

 O formato ou desenho de estudo do tipo experimental foi escolhido por, considerar 

que esse tipo de pesquisa consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo e observar os efeitos estabelecidos sobre a variável 

dependente.  

Todos os participantes, após serem convenientemente informados sobre a proposta do 

estudo e os procedimentos aos quais seriam submetidos, assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, de acordo com as normas da Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos, sobre o 

protocolo CAAE 10937512.4.0000.5243.  A qualquer momento o voluntário poderia retirar o 

termo de consentimento Livre esclarecido sem nenhum prejuízo. 
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5.2.2 População e amostra 

 

A população estudada foi composta por indivíduos com 60 anos ou mais, do sexo 

feminino, participantes do projeto Prev-Quedas, situado no campus Gragoatá, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), no município de Niterói-RJ.  

Como forma de recrutamento da amostra foi utilizada mídia impressa (notícia no site 

da Universidade) e oral no local onde foram desenvolvidas as atividades, informando dia e 

horário para os indivíduos comparecerem na 1ª avaliação, onde foi informada a data da 

segunda avaliação. Nas fases de avaliações, foram coletados dados sobre aspectos 

socioeconômicos, hábitos de vida, nível de atividade física; variáveis antropométricas e 

motoras como força, equilíbrio e rotina de atividade física. Foram selecionadas para o estudo 

as idosas que atenderem os critérios de inclusão. 

 

5.2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Os critérios de inclusão para participação da pesquisa foram: a) indivíduos do sexo 

feminino com idade ≥ a 60 anos; b) participante do projeto Prev-quedas a no mínimo 1 mês; 

c) não apresentar deficiência física que possa impedir a realização dos teste, como também a 

intervenção; d) estar de acordo em participar assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para Participação em Pesquisa ( Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para Participação em Pesquisa ). 

Os critérios de exclusão para o estudo foram: a) idosos portadores de deficiências que 

comprometam o equilíbrio corporal como cegueira; b) Parkinson, Alzheimer ou demência 

diagnosticada pelo médico; c) próteses de membros inferiores; d) contra indicação médica 

para pratica de exercício físico; e) deficiência auditiva e visual não corrigida, por exemplo 

pelo utilização dos óculos; f) déficit cognitivo detectado pelo Mini Mental escore de 17 ou 24 

; (g) três faltas consecutivas; (h) quatro faltas aleatórias;  
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5.2.3 Cálculo do n amostral 

  

 Inicialmente foi realizado o cálculo do n amostral como forma de determinar o número 

de pessoas de cada grupo, para isto, utilizou-se o programa GPower e os dados utilizados para 

o cálculo foram os resultados de estudos encontrados na revisão bibliográfica acerca do 

treinamento de equilíbrio, a fim de se aproximar com a realidade da presente investigação. O 

primeiro estudo selecionado foi o Kuptniratsaikul et al (2011), por conter um número 

significativo de testes que foram utilizados nesta pesquisa. 

 Sendo assim, os resultados dos cálculos amostrais foram: 

 Alcance funcional um n de 112 indivíduos, com o poder de 0.95 

 Time up and Go (TUG) um n de 54 e o poder de 0.95 

 Levantar da cadeira n de 10 e o poder de 0.96 

 

 Observou-se no estudo de Kuptniratsaikul et al (2011) que para o teste de alcance não 

houve o fator de correção, relacionada a altura, sendo assim, este teste pode apresentar um 

erro devido a este viés. Optou-se por realizar um novo cálculo amostral utilizando os estudos 

de Zambaldi et al (2006) e Nitz e Choy (2004), obtendo os resultados apresentados na tabela 

6. 

 

Tabela 6: Resultados do cálculo amostral de acordo com os estudos de Zambaldi et al (2006) e Nitz e Choy 

(2004). 

Teste Zambaldi et al (2006) Nitz e choy (2004) 

 N 1-β N 1-β  

TUG  9 0.97 4 0.96 

Levantar da cadeira 4 0.98 Não utilizou este teste 

   Legenda: n=número amostral; 1-β= poder do teste; TUG= teste time and go. 
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Como não houve uma homogeneidade nos achados entre os estudos encontrados, 

decidiu-se pela utilização de um n de 18 em cada grupo, esse número representa um n de 15 

indivíduos mais uma perda amostral de 20%. E a alocação das idosas nos grupos por 

conveniência (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Após a última coleta de dados, foi calculado o poder dos testes a partir das médias e 

desvios padrões do grupo que sofreu a intervenção de equilíbrio. Sendo assim, pode-se 

observar que o menor poder foi no teste unipodal, com o poder de 0,31, seguido de 0,87 para 

o teste de alcance funcional anterior, 0,98 para o teste de levantar e andar, e um excelente 

poder de 0,99 para o teste de alcance lateral. O poder para as variáveis estabilométricas 

variaram de 0,8 a 0,86 sendo respectivamente para a área elíptica e velocidade bidirecional. 

 O projeto foi dividido em 3 períodos: avaliação inicial, intervenção, e avaliação final. 

Sabe-se a importância de se avaliar no meio do treinamento para o acompanhamento do 

desempenho funcional dos participantes do estudo, no entanto, devido questões de logística 

não foi possível realizá-lo. O desenho experimental do projeto pode ser observado a seguir 

(Figura 7). 

 

 

 

Recrutamento 

Avaliações 

Critérios de inclusão e 

exclusão 

Alocação em grupos 

G- Cont G- Equi 

          
Figura 4: Organograma da seleção da amostra. 
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5.2.4 AVALIAÇÃO  

 

  A avaliação foi divida em duas baterias, a primeira bateria compreendeu-se 

apenas por questionários, elaborados para a identificação de possíveis fatores de risco a saúde, 

variáveis socioeconômicas, nível de atividade física, histórico de quedas, como também, o 

questionário Mini mental. O segundo momento de avaliação constituiu-se de uma bateria de 

exames físicos e testes motores (figura 5). Foram realizadas reavaliações ao final dos 3 meses 

(final da intervenção). 

 

 

 

 

5.2.4.1 Bateria de questionários 

 

Questionário socioeconômico: Tem por objetivo conhecer o perfil econômico e social dos 

voluntários (Anexo: 1  Questionário socioeconômicoI). 

Baecke: É um instrumento recordatório, de fácil aplicação e entendimento, que tem por 

objetivo avaliar o nível de atividade física nos últimos 12 meses. É composto por questões 

que englobam atividades domésticas, atividades desportivas e de lazer, se divide em três 

Avaliação 

1º Dia 

Socioeconômico
  

Histórico de 
quedas 

Baecke Mini Mental 

Antropométrica 

2º Dia 

Plataforma de 
força 

Unipodal 

Alcance funcional Levantar e andar 

Levantar da 
cadeira em 30 

segundos 

Figura 5: Organograma dos testes aplicados. 
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partes; cada parte possui seu escore, finalizando com um escore final (VORRIPS et al.,1991) 

(Anexo: 2 Baecke).  

Histórico de quedas: Questionário que tem por objetivo identificar possíveis riscos e causas 

da ocorrência de quedas (Anexo: 3 Histórico de quedas). 

Mini Mental: O Mini exame do Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein et al  (1975) 

com o objetivo de avaliar o estado mental do indivíduo; sua aplicação é simples e rápida, sua 

duração é de no máximo 10 minutos(Anexo: 4 Mini mental). Este exame é dividido em 7 

etapas onde se totaliza um escore de 30 pontos, e um mínimo de 0. O ponto de corte no mini 

mental é de 24 e 17 pontos, pois segundo Murden et al. (1991) 24 pontos apresentasse como 

um ponto excelente para pessoas com escolaridade acima de 9 anos, enquanto o corte 17 foi 

bom para aqueles com menor escolaridade. 

 

5.2.4.2 Bateria de avaliação antropométrica e motora  

 

Mensuração da massa corporal: Foi utilizada uma balança digital profissional Welny 

modelo 200/5. Os indivíduos permaneceram descalços, com a menor quantidade de roupa 

possível (NORTON E OLDS, 2000), mantendo-se em posição ortostática sobre a balança, 

conforme recomendações de Heyward e Stolarczyk (2000). 

Mensuração da estatura: Obtida com auxílio de um estadiômetro fixado na balança 

profissional Welny modelo 200/5. O indivíduo se posicionou descalço, com os calcanhares 

unidos, em posição ortostática, com o peso igualmente distribuído nos dois pés (HEYWARD 

E STOLARCZYK, 2000), de costas para o instrumento e cabeça posicionada no plano de 

Frankfurt (NORTON E OLDS, 2000). Para obtenção da medida, o avaliado realizou uma 

inspiração profunda e manteve o ar nos pulmões, então o cursor horizontal do estadiômetro 

foi abaixado até o ponto mais alto da cabeça do indivíduo, comprimindo os cabelos, e a 

medida foi registrada (NORTON E OLDS, 2000). 

Perímetros: Foram mensurados os perímetros centrais, tórax, abdome, cintura e quadril; para 

todos os perímetros foram utilizadas fitas antropométricas da marca Sanny e seguidos o passo 

indicados por Norton e Olds (2000). 
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Índice de massa corporal: Foi calculado a partir do do peso em quilogramas dividido pela 

altura em metros ao quadrado (kg/m2), e utilizou-se  a classificação da Organização Mundial 

da Saúde para identificar baixo peso (IMC < 18,5kg/m2), peso normal (IMC ≥ 18,5 e < 

25kg/m2), sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m2 e < 30kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30kg/m2). 

 

Estabilometria: Para a avaliação do equilíbrio “estático” foi utilizada plataforma de força 

construída por Alvarenga (2011). Foram utilizadas duas condições em situação quase estática, 

com apoio bipodal; na primeira condição, o voluntário  permaneceu em pé, com os pés 

paralelos e olhos abertos. A segunda posição foi a mesma da 1ª, no entanto olhos fechados. 

Em cada condição foi realizada 3 tentativas, com duração de 45 segundos e intervalo de 20 

segundos entre as tentativas, e entre uma condição e outra o intervalo foi de aproximadamente 

5 minutos. 

 Para reduzir o erro do método utilizado, no caso, a posição dos pés, foi utilizada a 

estratégia de marcar com fitas paralelas (a fita de 15 centímetros de comprimento a 23 cm de 

distância, a 16 cm da borda anterior da plataforma e 11.8cm das bordas direita e esquerda) o 

posicionamento dos pés; Foi adotada esta postura após um breve levantamento na literatura 

onde constatou a prevalência na utilização desta postura. 

Para o registro do teste, o procedimento seguido foi: após 10 segundos que o  

indivíduo estava sobre a plataforma (para fins de estabilização dos sinais), foi  cronometrado 

um intervalo de 45s, no qual foi avaliada a resposta neuromuscular com relação ao 

deslocamento do centro de gravidade (COG) através da análise da amplitude de deslocamento 

na direção ântero-posterior (COPap) e na direção médio-lateral (COPml) do centro de força  

exercido na base de apoio do indivíduo. Em ambas as condições, houve um avaliador na 

frente do avaliado para dar segurança, no caso de alguma instabilidade que não pudesse ser 

restabelecida sem o auxílio de outrem. 

 Para mais informações a respeito a respeito do procedimento de calibração da 

plataforma e exportação dos dados, consultar a obra de Alvarenga(2011). 

Teste Unipodal: demarcou-se um alvo na parede na altura média dos olhos, à 

aproximadamente 2 metros de distância do voluntário. Foi solicitado que o voluntário  

permanecesse olhando para o alvo e que elevasse uma das pernas (escolhida pelo mesmo) 

flexionando o joelho. Como medida para este teste, foi cronometrado o tempo máximo que a 
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pessoa conseguia se manter ou até 30 segundos (tempo máximo do teste),  com o auxílio de 

um cronometro; obtendo-se a média dos tempos cronometrados. O teste foi executado três 

vezes sem alternância das pernas (BOHANNON,1994). 

 

Teste de alcance funcional anterior: foram necessários: uma fita métrica fixada 

horizontalmente em uma parede na altura do acrômio de um indivíduo de 1.6 m de estatura. 

Antes do início dos testes, o avaliado foi posicionado de lado para a parede, a 10 cm de 

distância da mesma, com os pés paralelos e descalços. O membro superior dominante foi 

posicionado com ombro flexionado a aproximadamente 90º, cotovelo estendido, punho em 

posição neutra e dedos estendidos (dedo médio no ponto 0 da fita). O teste consistiu em o 

indivíduo estender o braço o mais longe possível, ao longo da fita métrica, sem retirar os 

calcanhares do solo, perder o equilíbrio ou dar um passo. Caso ocorresse um desequilíbrio, o 

teste era repetido. O resultado foi anotado em centímetros (BRAUER E BURNS, 1999). 

Teste de alcance funcional Lateral: Semelhante ao teste anterior, foi instruído que o 

indivíduo adotasse a posição: em pé, com a região dorsal paralela à parede, pés paralelos, sem 

tocar a parede, abdução do braço direito a aproximadamente 90° e cotovelo estendido. Os 

dedos da mão em posição neutra. O procedimento para realização e registro da medido foi o 

sugerido por BRAUER E BURNS (1999). 

Teste de levantar da cadeira em 30s: O objetivo deste teste é a avaliação da força dos 

membros inferiores, para isto foi necessário um (1) cronômetro e uma (1) cadeira com encosto 

ou de dobradiças sem braços com altura de 43,18 centímetros. Com a cadeira apoiada na 

parede, e o indivíduo sentado com as costas eretas, pés apoiados no solo e os braços cruzados 

junto ao tórax. Ao sinal do avaliador, o voluntário levantava da cadeira, ficando totalmente 

em pé, e retornava à posição sentada, repetindo os movimentos durante 30s.  Obteve-se o 

resultado através do número de repetições realizadas em 30 segundos. Para avaliação das 

medidas, foi utilizado os valores de referência sugeridos por Rikli e Jones (2008) ( Anexo: 5 

Teste de levantar da cadeira em 30 segundos). 

Teste de levantar e andar:  Foi necessário uma (1) cadeira dobrável com altura do assento 

43,18cm, um (1) cronômetro, uma (1) fita métrica e um (1) cone. O indivíduo inicialmente 

sentado com um pé ligeiramente à frente do outro, corpo ligeiramente inclinado para frente; 

ao sinal o participante deveria levantar-se da cadeira, caminhar o mais rápido possível, 

contornar o cone fixado a 2,5m e retornar a cadeira. Foi registrado o tempo de realização do 
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teste pelo indivíduo. Para valores avaliativos dos testes, consultar Anexo: 6 Teste levantar e 

andar   (RIKLI E JONES, 2008). 

 

 

5.2.5 Protocolo de intervenção 

 

 O protocolo de intervenção foi desenvolvido ao longo de três meses, em aulas de 60 

minutos para o G-CONT e 80 minutos de duração para o G-EQUI, com uma frequência de 2 

práticas semanais.  

G-Cont: o objetivo central desta intervenção foi a prevenção de quedas, composta de 

estímulos das variáveis equilíbrio, força, mobilidade articular e o sistema proprioceptivo, 

assim como a estimulação da memória, como parte essencial das aulas.  A aula foi constituída 

por aquecimento (10 minutos), exercícios de treinamento global (40 minutos) e 10 minutos de 

relaxamento e alongamento. 

 Grupo controle foi formado pelos indivíduos que participam do projeto de prevenção 

de quedas desenvolvido na Universidade Federal Fluminense; este projeto articula uma 

prática corporal que abarca fatores intrínsecos e extrínsecos relacionadas ao risco de quedas, 

desenvolvidas a partir de oficinas fundamentadas em qualidades físicas como força, 

equilíbrio, amplitude de movimento e propriocepção. Além disso, também desenvolve 

atividades de simulação dos obstáculos frequentemente encontrados nas ruas e se discute a 

importância de uma residência segura (ALVES JUNIOR, 2004). 

 A metodologia do projeto de prevenção de quedas basea-se no lazer, onde são 

oferecidos exercícios de forma prazerosa. Segundo Alves Junior (2001), movimentar o corpo 

em busca da melhora da amplitude de articular é muito mais prazeroso “dançando”, liberando 

a imaginação. Sendo assim, na metodologia aplicada no projeto, não há sistema de contagens 

do número de repetições ou séries realizadas, os exercícios são realizados durante uma 

música, onde o aluno dança e ao comando do professor realiza o movimento indicado, como 

por exemplo, a simulação do agachamento (ALVES JUNIOR, 2001). 
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 G-Equi: este grupo participou da mesma aula do grupo controle, além do protocolo exercício 

para equilíbrio, que foi realizado 20 minutos antes de cada aula. Sendo assim, para este grupo 

cada aula foi composta das seguintes fases: exercícios de treinamento de equilíbrio com 

duração de 20 minutos, aquecimento (10 minutos), exercícios de treinamento global (40 

minutos) e 10 minutos de relaxamento e alongamento. 

 O protocolo de equilíbrio foi realizado em forma de circuito, composto por 10 

estações, organizado em ordem numérica (1-10). Os sujeitos realizaram os exercícios em 

duplas ou sozinhos, ora com auxilio de sua dupla, ora sem (não teve dupla fixa). As idosas 

podiam começar em qualquer uma das estações, cada estação teve a duração de 45 segundos e 

o tempo para troca de estação foi de 15 segundos, as idosas foram estimuladas a passarem 

para o próximo exercício por um sinal (“troca de estação”) e  avisadas com o sinal “atenção! 

Pode começar”, para o início do próximo exercício. Os exercícios realizados no circuito foram 

demonstrados pela pesquisadora (professora) no início de cada aula, no entanto, para que 

fosse respeitado o tempo em cada estação, uma foto do movimento foi fixada próxima à 

estação, para minimizar o risco de esquecimento dos exercícios.     

 Como o objetivo do protocolo de equilíbrio era o de estimular predominantemente a 

variável equilíbrio, os exercícios propostos tiveram como pressuposto exercícios utilizados 

em testes para a avaliação da variável física equilíbrio, assim todos os movimentos utilizados 

neste programa de treinamento teve como embasamento um movimento base de um teste de 

equilíbrio. No entanto, entende-se que não é possível isolar apenas uma variável física neste 

tipo de treinamento.     

 O treinamento respeitou uma progressão baseada no nível de complexidade, que se 

graduou do nível 1 ao 5, sendo o nível 1 considerado os exercícios muito simples, e o nível 5 

muito difícil. 

 É importante relatar que antes da definição do protocolo de treinamento, foi realizada 

uma avaliação da complexidade dos movimentos que seriam realizados; para esta avaliação 

utilizou-se uma escala de complexidade ( Apêndice 2: Escala de complexidade ), onde a 

pesquisadora avaliou, juntos aos alunos do projeto de prevenção de quedas, o grau de 

dificuldade dos movimentos que seriam realizados; assim, os movimentos foram classificados 

de acordo com o julgamento da maioria dos alunos. Sendo assim, o treinamento foi dividido 

em 5 níveis, correspondentes ao grau de complexidade da escala. Deste modo, tem-se os 

seguintes protocolos de treinamento de equilíbrio: 
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 Por se tratar de um grupo já ativo e participante das atividades de prevenção de 

quedas, o nível 1 (correspondente ao grau muito simples) correspondeu a 10% do 

treinamento, contendo 2 aulas e meia; nível 2 (EC= simples)=> 3 aulas e meia (14,5833%); 

nível 3 (EC médio) => 5 aulas (20,8333%); nível 4 (difícil) 6 aulas (25%) ; nível 5 (muito 

difícil) 7 aulas (29,166%) Tabela 7. 

 

 

Tabela 7: Protocolo de nível de complexidade adotado durante os níveis do treinamento. 

 10,0% 14,5% 20,8% 25,0% 29,1% 

Nível 1 2 3 4 5 

Escala de 

complexidade 

Muito 

Simples 

Simples Médio Difícil Muito 

Difícil 

Duração (dias) 2,5 3,5 5,0 6,0 7,0 

 

 Os níveis 1 e 2 foram compostos por exercícios que as idosas já estavam acostumadas 

a realizar no projeto de prevenção de quedas, sendo os dias estruturados da seguinte maneira:  

  Sessão 1=  2 dias com exercícios com auxílio (em duplas) e olhos abertos ; 

 Sessão 2 = 2 dias com auxílio, olhos fechados e abertos e incremento de outros 

exercícios; 

 Sessão 3= 1 dia com os exercícios realizados na sessão 2, no entanto, sem 

auxílio e olhos abertos. 

 Sessão 4= 1 dia constituído dos exercícios realizados nas sessões 1e 2, sem 

auxílio, com olhos fechados e abertos, no entanto, nos movimentos realizados de olhos 

fechados, caso a pessoa percebesse uma instabilidade que pudesse levar a uma queda, deveria 

realizar o movimento com olhos aberto, respeitando sua individualidade.  

 

Nível 3: com duração de 5 dias, compostos por exercícios realizados nos níveis 1 e 2 mais o 

uso de um equipamento que causa a instabilidade (balance beam), exercícios sem auxílio, com 
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olhos abertos e fechados. Caso a pessoa não conseguisse permanecer sobre o colchão sem 

auxílio, este seria feito pela equipe de auxílio à pesquisa ou por um bastão. 

 A partir desse nível foi inserido um colchão para estimular a instabilidade, colchão 

com 160 cm de comprimento, 23 cm de largura e 6 centímetros de altura, foto 2. 

 

Foto 2: Treinamento utilizado o colchão para instabilidade. 

 

 sessão 5= 1 dia composto pela sessão 1 com utilização do colchão; 

 sessão 6= 1 dia ,  sessão 2 com utilização do colchão; 

 sessão 7= 3 dias, sessão 4 com utilização do colchão; 

 

Nível 4= 6 dias de exercícios que não era realizado no projeto de prevenção de quedas. 

 Sessão 8= 2 dias inserção de novos movimentos, olhos abertos e fechados sem 

auxílio.  

 Sessão 9= 2 dias com os mesmos exercícios realizados na série 8 com 

alternâncias entre os exercícios, com utilização ou não do colchão. 

 Sessão 10= 2 dias, exercícios diferentes com a utilização do colchão, olhos 

abertos e fechados. 

 

Nível 5= Constituído por 7 dias;  
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 Sessão 11= 2 dias de exercícios combinados, por exemplo, exercício unipodal 

com flexão de tornozelo, ou seja, unipodal indo até a ponta dos pés e voltando, com 

alternância da utilização do colchão e olhos abertos. 

 Sessão 12= 2 dias da sessão 10 com utilização do colchão durante todo o 

treino, olhos abertos e fechados.  

 Sessão 13= série com novos movimentos combinados, olhos abertos. 

 Sessão 14= 2 dias, sessão 11 com utilização do colchão durante todo o treino, 

olhos abertos e fechados. 

 

 Antes de iniciar o protocolo de 3 meses de exercícios, foi realizada 2 semanas de 

adaptação ao circuito, cujo objetivo foi o de que as idosas entendessem como seria o circuito. 

Nessas semanas foram realizados exercícios aleatórios. Todas as sessões desenvolvidas estão 

disponíveis no apêndice 3 (Apêndice 3: Protocolo de intervenção). 

 

5.2.6 Tratamento estatístico 

 

 Inicialmente foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk (p≤0,05), pois a 

amostra em cada grupo é menor que 50 pessoas; Após esse procedimento os valores obtidos 

na coleta de dados foram avaliados utilizando estatística descritiva. A média, desvio-padrão, 

foram utilizadas em caso de distribuição paramétrica, e mediana e desvio interquartil, para 

variáveis não paramétricas; como possui grupo etário com menos de 10 pessoas, os dados não 

foram descritos com a amostra estratificada, forma analisadas o grupo como um todo.  

 Para a descrição do perfil socioeconômico, o de atividade física, o antropométrico e o 

perfil de quedas, foi utilizada medidas de tendências centrais, como descrito acima.  

 Foi utilizado a análise do Qui-quadrado para identificar se os grupos eram 

homogêneos no que toca o perfil socioeconômico, avaliação de equilíbrio e perfil de quedas.   

 Para verificação da influência do protocolo de exercício nos indicadores de equilíbrio 

e de força, foi analisado utilizando o teste t de Student para amostras dependentes, assim 

como para as independentes (p≤0,05) para grupos com distribuição paramétrica, ou Wilcoxon 

e MannWhitney (p≤0,05) para conjunto de dados com distribuição não-paramétrica, sendo o 
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primeiro para os dados dependentes e o segundo para os dados não relacionados. O software 

utilizado foi o Bioestat 5.0. 

 

5.3 Resultados   

 

Após a seleção inicial dos voluntários, 50 idosas compuseram os grupos da presente 

pesquisa, 27 pertencentes ao grupo intervenção (G-EQUI) e 23 ao grupo controle (G-CONT). 

Desses 6 pessoas do G-equi e 5 do G-cont não concluíram o estudo. Sendo assim, ao final da 

pesquisa houve um número total de perdas de 11 idosas, que representa uma perda amostral 

de 22% (Figura 6). Perda amostral aceitável, por se tratar de um estudo experimental. 

 

Figura 6: Organograma demonstrando os sujeitos do estudo. 
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 Perfil socioeconômico 

 

As características gerais apresentadas pelas 39 idosas que finalizaram o estudo, se 

apresentam inicialmente pela faixa etária,  que variou de 60 a 82 anos, sendo a mediana de 

idade do grupo G-equi igual a 66 ± 11 anos e do    G-cont de 68 ± 8,5 anos, não apresentando 

diferença significativa entre os grupos, p=0,8217. 

Os sujeitos da pesquisa apresentaram um grau de escolaridade que pode ser observado 

no gráfico 2, assim como os dados relativos ao estado civil. Em ambos os grupos há um maior 

quantitativo de pessoas que estudaram até o ensino médio (n=10 para o G-EQUI e n=7 para o 

G-CONT). Já em relação ao estado civil, estar casada e a viúvez sobressaem em ambos os 

grupos. Para as duas variáveis não foi verificado diferença significativa entre os grupos. 

 

  

Gráfico: 2Descrição das frequências absolutas de escolaridade e estado civil separado por grupo. 

 

 Perfil de quedas 

 

 Ao se estudar a variável equilíbrio na população idosa, é de fundamental importância a 

compreensão do perfil de quedas da amostra estudada, visto que o  equilíbrio é um dos fatores 

de riscos para tal ocorrido. Sendo assim, foram coletados através do histórico de quedas 
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variáveis como a ocorrência de quedas nos últimos 12 meses e o número de quedas ocorridas 

nos últimos 12 meses.  

 Em relação à quedas no último ano, pode-se observar que 57% das idosas do grupos 

intervenção e 44% do grupo controle caíram. Desses que caíram a ocorrência de 1 queda foi 

prevalente (Gráficos 3 e 4). Não foi verificado uma diferença significativa entre os grupos, 

sendo o p igual a  0,63 para a ocorrência de quedas no último ano e 0,1 para a freqüência de 

quedas.  

 

Quedas último ano 

                               G-Equi                G-CONT 

            

Gráfico: 3 Descrição do perfil de quedas no último ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%  
43% 

sim (n=12) não (n=9) p=0,63

44% 

56% 

sim (n=8) não (n=10) p=0,63
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Número de quedas nos últimos 12 meses 

G-EQUI    G-CONT 

         

Gráfico: 4 Descrição do perfil de número de quedas nos últimos 12 meses. 

 

 Além das variáveis apresentadas acima, também se questionou sobre o motivo e as 

consequências das quedas. Pode-se observar que os motivos perpassaram por escorregões, 

tropeções, calçadas esburacadas e desatenção, tendo como consequência somente o susto, 

arranhões e contusões; no grupo investigado não houve nenhum caso de internação devido a 

acidentes de quedas.  

 

 Perfil de atividade física 

 

 Para a verificação do nível de atividade física foi utilizado o questionário Baecke 

modificado, foram utilizadas variáveis paramétricas e não paramétrica. É importante ressaltar 

que esses dados ilustram um perfil que se manteve durante a execução da presente pesquisa, a 

fim de diminuir vieses no estudo. A tabela 8 apresenta os dados relativos aos escores 

compostos pelo o questionário de Baecke, assim como o escore total dos grupos G-equi e G-

CONT. Apesar de ter apresentado uma diferença entre as médias dos grupos para o escore 

desportivo, tendo o G-EQUI um maior nível de atividade desportiva, isto não alterou o escore 

total, que não apresentou diferença significativa entre os grupos (p=0,55), tendo entre os 

grupos uma homogeneidade em relação ao nível de atividade física dos grupos em questão.  

 

50% 

33% 

17% 

1 (n=6) 2 (n=4) mais de 2 (n=2)

87% 

0% 
13% 

1 (n=7) 2 (n=0) mais de 2 (n=1)
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Tabela 8: Dados relativos aos escores composto o questionário de Baecke. 

 

Legenda: SAD= escore atividade doméstica; SD=escore atividade desportiva;           

STL= escore atividade no tempo livre; X= média; S=desvio padrão; Md=mediana;Al= desvio 

interquartil; p≥0,05.  

 

 Pelos resultados apresentados na tabela 8, constatou-se que o escore com mais 

influência no escore total é o resultado da atividade desportiva (G-EQUI= 4,46±5; G-CONT= 

3,25±1,37), seguindo-se a atividade doméstica (G-EQUI= 2±0.8; G-CONT = 1.95±0.77), e 

por último, a atividade de tempo livre (G-EQUI= 0.59±1.51; G-CONT= 1,04±1,37). 

 

 Perfil  antropométrico 

 

A tabela 9 apresenta os dados relativos às variáveis, massa, estatura, perímetros 

centrais (tórax, cintura, abdômen, quadril) de ambos os grupos.  
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Tabela 9: Dados gerais de massa, estatura, perímetros centrais do grupo equilíbrio e do grupo controle. 

  
Legenda: IMC=índice de massa corporal; Md=mediana; Al= desvio interquartil; Kg= 

quilograma; cm= centímetros; cm²= centímetros ao quadrado; cm= centímetros; p≥0,05. 

 

 Equilíbrio corporal antes do treinamento  

 

A Tabela 10 mostra os resultados obtidos nos testes de campo pré intervenção em 

valores de estatística descritiva. Os resultados dos testes de alcance funcional anterior e lateral 

são apresentados em centímetros (cm), os testes de levantar e andar e o unipodal em segundos 

(seg.), e o teste levantar da cadeira em 30 segundos é apresentado em número de repetições. É 

importante ressaltar que os dados referentes aos testes de alcance funcional anterior e lateral, 

apresentam-se  como valores já normalizados, obtidos através da razão entre o resultado 

obtido no teste em centímetros e o comprimento do braço em centímetros. Pois considera-se 

que o tamanho do braço pode influir na distância obtida. 

A tabela a seguir mostra os resultados dos testes antes do início da intervenção, assim a 

diferença estatística para cada teste em relação aos grupos. 
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Tabela 10: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para os testes de campo em ambos os 

grupos. 

    G-EQUI G-CONT 

  Md AL X S Md AL X S p 

TAFA 0,38 0,21 0,37 0,11 0,45 0,08 0,44 0,09 0,06 

TAFLD 0,27 0,12 0,30 0,08 0,33 0,07 0,34 0,10 0,2844 

TAFLE 0,27 0,12 0,27 0,07 0,25 0,11 0,30 0,14 0,9326 

TLA 6,1 1,29 6,20 0,77 6,1 1,62 6,43 1,29 0,6933 

TU 30,0 11,63 24,64 8,38 30,0 0,22 27,2 6,75 0,3087 

Legenda: TAFA=teste de alcance funcional anterior; TAFLD= teste de alcance funcional 

lateral direito; TAFLE= teste de alcance funcional lateral esquerdo; TLA= teste de levantar e 

andar; TU= teste unipodal; Md=mediana; Al= desvio interquartil; X= média; S=desvio 

padrão; p≥0,05.  

  

 No estudo foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

para as variáveis deslocamento total e velocidade bidirecional. Tendo o G-Equi uma mediana 

de deslocamento total e velocidade bidirecional maior que o G-Cont, tanto para a condição 

olhos abertos quanto para a avaliação com olhos fechados. (Tabelas 11 e 12). 

Tabela 11: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para o teste estabilométrico em ambos 

os grupos para a condição olhos abertos. 

Estabilometria Olhos Abertos 

 
G- EQUI G-CONT 

   Md AL X S Md AL X S P 

AE(cm²) 10,05 10,56 11,9 6,55 7,79 6,92 9,47 7,98 0,138 

desl. total( 

mm) 680,61 119,79 683,18 185,31 313,12 61,43 306,79 67,53 <0,0001* 

vel. x (cm/s) 4,54 1,84 5,022 2,94 4,35 1,88 4,10 1,05 0,3697 

vel. y (cm/s) 7,42 2,41 8,16 3,40 6,91 2,00 6,91 1,72 0,3376 

vel. bi. (cm/s) 15,15 2,66 15,21 4,12 6,975 1,36 6,83 1,50 <0,0001* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 
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Tabela 12: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para o teste estabilométrico em ambos 

os grupos para a condição olhos abertos. 

Estabilometria Olhos Fechados 

 
G- EQUI G-CONT 

   Md AL X S Md AL X S p 

AE(cm²) 16,25 10,66 15,27 8,29 13,89 7,25 14,76 5,18 0,1639 

desl. total (mm) 774,11 114,50 769,19 175,87 402,17 99,14 404,27 111,42 <0,0001* 

vel. x (cm/s) 4,88 1,47 5,31 1,78 5,40 2,00 5,19 1,45 0,6206 

vel. y (cm/s) 9,29 3,53 10,96 4,51 9,08 3,73 9,67 3,56 0,4212 

vel. bi. (cm/s) 17,24 2,55 17,13 3,91 8,95 2,20 9,00 2,48 <0,0001* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 

 

 

 Força de membro inferior antes do treinamento  

 

Os resultados observados do teste de levantar da cadeira em 30segundos apresentam-

se pelas medianas e desvios interquartílicos dos grupos, sendo respectivamente 15 e 3 para o 

G-Equi, e 15,5 e 6 para o G-CONT. Na aplicação do teste Mann-Whitney mos dados pré-

intervenção, não verificou-se diferenças significativas entre os grupos (p=0,4639). 

 

 Equilíbrio corporal após o treinamento no G-EQUI 

 

 Em relação aos dados comparativos dos testes de alcance funcional anterior e lateral 

direita e esquerda, o teste de levantar e andar e o Unipodal, verificou-se diferenças 

significativas entre grupo na avaliação pré e após realização do treinamento de equilíbrio, 

como pode-se observar nos gráficos 5, 6 e 7. 
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Gráfico: 5: Dados comparativos dos testes de alcance funcional anterior e lateral direita e esquerda relativo 

ao G-EQUI. TAFA= teste de alcance funcional anterior; TAFLD= teste de alcance funcional 

lateral direita; TAFLE= teste de alcance funcional lateral esquerda; p≥0,05. 

 

 

Gráfico: 6 Dados comparativos do testes de levantar e andar relativos ao G-EQUI. TLA=  teste de levantar 

e andar; p≥0,05. 
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Gráfico: 7 : Dados comparativos do teste Unipodal relativo ao G-EQUI. TU= teste Unipodal; p≥0,05. 

 

As variáveis estabilométricas para o G-EQUI na condição de avaliação "olhos 

abertos", comportou-se da seguinte maneira: aumento da área elíptica, apesar de não se ter 

uma diferença significativa; e redução significativa no deslocamento total. Houve um 

aumento da velocidade x e y, no entanto, à resultante dessas velocidade foi reduzida 

significativamente. Sugerindo um controle postural mais refinado e seguro. Para a condição 

"olhos fechados" as variáveis manifestaram parâmetros semelhantes a condição com olhos 

abertos, apesar de uma redução não significativa da área elíptica (tabela 13 e 14). 
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Tabela 13: Resultados obtidos nos testes de campo após intervenção para o teste estabilométrico para o      

G-Equi para a condição olhos abertos. 

G-EQUI 

 

Olhos abertos 

 

Pré Após 

   Md AL X S Md AL X S P 

AE(cm²) 10,05 10,56 -------- -------- 14,16 8,16 -------- -------- 0,4113 

desl. total (mm) ------- -------- 683,18 185,31 -------- -------- 436,09 244,35 0,0006* 

vel. x (cm/s) 4,54 1,84 -------- -------- 5,12 1,19 -------- -------- 0,0575* 

vel. y (cm/s) 7,42 2,41 -------- -------- 8,07 2,94 -------- -------- 0,0284* 

vel. bi. (cm/s) ------- -------- 15,22 4,13 -------- -------- 9,71 5,44 0,0006* 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 

 

Tabela 14: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para o teste estabilométrico para o G-

Equi para a condição olhos fechados. 

G-EQUI 

 

Olhos fechados 

 

Pré Após 

   Md AL X S Md AL X S P 

AE(cm²) 16,25 10,66 ------- ------- 13,89 7,75 ------- ------- 0,888 

desl. total (mm) ------- ------- 769,19 175,87 ------- ------- 533,86 158,27 <0,0001* 

vel. x (cm/s) 4,88 1,47 ------- ------- 5,57 1,73 ------- ------- 0,6206 

vel. y (cm/s) 9,30 3,53 ------- ------- 12,37 5,12 ------- ------- 0,0055* 

vel. bi. (cm/s) ------- ------- 17,14 3,92 ------- ------- 11,89 3,53 <0,0001* 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;   

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 
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 Força de membros inferiores após o treinamento no G-EQUI 

 

 No teste de levantar da cadeira em 30 segundos, observou-se que o grupo que desenvolveu 

o treinamento de equilíbrio, apresentou uma diferença significativa entre a avaliação pré e 

após o treinamento (p<0.0001). A mediana do G-EQUI variou de 15 para 21 repetições após 

os 3 meses de intervenção (Gráfico 8).  

 

 

Gráfico: 8 Dados comparativos do testes de levantar da cadeira relativos ao G-EQUI. TC= teste da 

cadeira; p≥0,05. 

 

 Equilíbrio corporal após o treinamento no G-CONT 

 

 No que diz respeito aos testes de alcance funcional anterior e lateral direita e esquerda, 

e o teste unipodal  para o G-CONT, não constatou-se diferença significativa entre os 

resultados obtidos antes e após os 3 meses de pesquisa (p=0.744 para o TAFA; p=0,8789 

para o TAFLD;  p=0,0936 para o TAFLE; e p=0,4812 para TU). No entanto, observou-se no 

teste de levantar e andar (p=0.0014) (Gráfico 9, 10 e 11). 
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Gráfico: 9 : Dados comparativos dos testes de alcance funcional anterior e lateral direita e esquerda relativo 

ao G-CONT. TAFA= teste de alcance funcional anterior; TAFLD= teste de alcance funcional 

lateral direita; TAFLE= teste de alcance funcional lateral esquerda; p≥0,05. 

 

 

 

Gráfico: 10Dados comparativos dos testes de levantar e andar relativos ao G-CONT. Teste de Levantar e 

andar; p≥0,05. 
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Gráfico: 11 Dados comparativos do teste Unipodal relativo ao G-CONT. TU= teste Unipodal; p≥0,05.  

 

 O comportamento das variáveis estabilométricas para o G-Cont tanto para a condição 

de olhos abertos quanto para a de olhos fechados foi diferente do G-Equi, apresentando uma 

aumento significativo para o deslocamento total (p=0,0045 para olhos abertos e p=0,0006 

para olhos fechados) e para a velocidade bidirecional (p=0,0409 para olhos abertos e 

p=0,0045 para olhos fechados). Como observado nas tabelas 15 e 16.  
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Tabela 15: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para o teste estabilométrico para o G-

Cont para a condição olhos abertos. 

                          G-Cont 

 

Olhos abertos 

 

Pré Após 

   Md AL Md AL P 

AE(cm²) 7,79 6,92 11,87 8,06 0,0852 

desl. total (mm) 313,12 61,43 355,92 88,47 0,0045* 

vel. x (cm/s) 4,35 1,88 4,27 2,25 0,0884 

vel. y (cm/s) 6,92 2,00 7,60 1,58 0,0608 

vel. bi. (cm/s) 6,98 1,37 7,93 1,97 0,0409* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;   

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 

 

Tabela 16: Resultados obtidos nos testes de campo pré-intervenção para o teste estabilométrico para o G-

Cont para a condição olhos abertos. 

                          G-Cont 

 

Olhos fechados 

 

Pré Após 

   Md AL Md AL P 

AE(cm²) 10,14 10,22 15,87 6,38 0,0649 

desl. total (mm) 402,17 99,14 485,20 139,99 0,0006* 

vel. x (cm/s) 5,40 2,01 5,12 2,44 0,2115 

vel. y (cm/s) 9,09 3,73 10,98 4,78 0,0064* 

vel. bi. (cm/s) 8,96 2,21 10,81 3,12 0,0045* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 
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 Força de membros inferiores após o treinamento no G-CONT  

 

A partir dos dados apresentados pelo G-CONT no teste de força de membros 

inferiores, pode-se observar no gráfico 12, que não houve uma diferença significativa 

(p=0,0102) entre os testes realizados antes e depois de 3 meses de pesquisa. 

 

Gráfico: 12 Dados comparativos do teste de levantar da cadeira, relativo ao G-CONT. TC= teste da 

cadeira; p≥0,05. 

 

 

 Equilíbrio corporal após o treinamento intra grupos 

 

Com o objetivo de verificar se as diferenças  apresentadas no G-EQUI entre o 

resultados pré e após 3 meses de intervenção foi significativa, realizou-se uma análise 

estatística (Wilcoxon) a partir da diferença entre os resultados após e pré intra grupo. Sendo 

assim, constatou-se que houve diferença significativa intra grupos para o teste de alcance 

funcional anterior e lateral direita e esquerda. No entanto, apesar de os dados do G-EQUI 
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demonstrarem uma tendência a um maior desempenho nos testes realizados apresentando uma 

diferença significativa intra grupo, não verificou-se diferença significativa para os testes de 

levantar e andar e para o teste unipodal entre grupos, como se pode observar na tabela 17 

Para a análise estabilométrica, foi observado que para G-Equi houve uma tendência ao 

aumento da área elíptica, e uma redução significativa no deslocamento total e na velocidade 

bidirecional após o treinamento de equilíbrio, tanto para a condição olhos abertos quanto para 

olhos fechados. No entanto este comportamento não foi constatado no G-Cont (tabela 18 e 

19). 

 

Tabela 17: Dados relativos a interação do treinamento entre grupos para os testes de alcance funcional 

anterior e lateral direita e esquerda, teste de levantar e andar, e teste unipodal. 

 

  Delta G-EQUI Delta G-CONT   

  Md AL X S Md AL X S P 

TAFA  0,114 0,106 ------ ------ -0,012 0,1474 ------ ------ 0,001* 

TAFLD  -0,010 0,104 ------ ------ 0,087 0,0752 ------ ------ 0,001* 

TAFLE 0,132 0,092 ------ ------ 0,076 0,1122 ------ ------ 0,001* 

TLA  -1,247 0,560 ------ ------ -0,610 1,0367 ------ ------ 0,242  

TU  ------ ------ 2,057 5,801 0,652 3,8417 0,652 3,840 0,387  

Legenda: TAFA=teste de alcance funcional anterior; TAFLD= teste de alcance funcional 

lateral direito; TAFLE= teste de alcance funcional lateral esquerdo; TLA= teste de levantar e 

andar; TU= teste unipodal; Md=mediana; Al= desvio interquartil;X= média; S=desvio padrão; 

p≥0,05. 
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Tabela 18: Dados relativos a interação do treinamento entre grupos para o teste estabilométrico na condição 

olhos abertos. 

  

Delta G-EQUI 

 

Delta G-CONT 

  

                     Olhos Abertos 

 

Md AL Md AL P 

AE(cm²) 3,11 6,80 2,89 6,03 0,6876 

desl. total (mm) -302,09 263,93 36,28 150,41 0,0006* 

vel. x (cm/s) 0,62 2,00 0,94 2,62 0,8045 

vel. y (cm/s) 0,98 2,71 1,04 1,04 0,9261 

vel. bi. (cm/s) -6,73 5,88 0,08 3,35 <0,0001* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 

 

Tabela 19: Dados relativos a interação do treinamento entre grupos para o teste estabilométrico na condição 

olhos fechados. 

  

Delta G-EQUI 

 

Delta G-CONT 

  

                    Olhos Fechados 

 

Md AL Md AL P 

AE(cm²) 0,74 8,18 6,30 7,87 0,0551 

desl. total (mm) -221,99 242,12 83,03 121,62 <0,0001* 

vel. x (cm/s) 0,74 2,22 0,34 2,35 0,8203 

vel. y (cm/s) 2,79 4,88 2,21 1,96 0,7105 

vel. bi. (cm/s) -4,95 5,39 1,85 2,71 <0,0001* 

 

Legenda: AE= área elíptica; desl total= deslocamento total; vel x= velocidade no eixo x; vel 

y= velocidade no eixo y; vel bi= velocidade bidirecional; mm²: milímetros ao quadrado;  

cm²= centímetros ao quadrado; com= centímetro; s= segundos; p≥0,05. 
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 Força de membros inferiores após o treinamento entre grupos  

Para a interação entre grupos o teste de força de membros inferiores demonstrou uma 

diferença significativas, sugerindo que o grupo que fez a intervenção obteve melhor 

desempenho ( tabela 20). 

 

Tabela 20: Apresenta os dados referentes a interação intra grupo para o teste de levantar da cadeira em 30 

seg. 

            Delta     G-EQUI Delta G-CONT 

  Md AL Md AL P 

TC 6 3 3 5 0,009 

 Legenda: TC=Teste da cadeira; Md=mediana; Al= desvio interquartil; p≥0,05. 

 

 

5.4 Discussão 

 Perfil socioeconômico 

 

 Com relação às características socioeconômicas encontradas, verificou-se  que há 

homogeneidade entre os grupos. A maioria das idosas participantes do estudo tinham idade 

entre 60 e 82 anos, eram viúvas ou casadas e, estudaram até o atual ensino médio. Com 

relação aos dados etários e o estado civil, estes corroboram com a literatura; no entanto, os 

dados referentes à escolaridade estão de encontro com estudos populacionais (IBGE, 2010), 

como também com diversos estudos que tiveram como foco de investigação o perfil da 

população brasileira (IBGE, 2010; BORGES, et al., 2008; PAVARINI, et al, 2008;  

MENEZES, LOPES, MARUCCI, 2007; DANILOW, et al., 2007; COSTA, NAKATANI e 

BACHION, 2006; ARAÚJO e BACHION, 2004).  

 O fato de a maioria das idosas terem estudado até o ensino médio, pode associar-se ao 

fato de o projeto Prev-quedas estar localizado próximo a bairros que possuem pessoas com 

um maior poder aquisitivo. Telarolli, Machado e Carvalho (1996) afirmam que um nível de 

escolarização entre os idosos é um fator positivo, pois o maior acesso à informações auxilia 
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na conservação de um indivíduo participante, contribuindo para o entendimento e para a 

busca de atendimentos de serviços a saúde. 

 Outro fator positivo em relação ao grau de instrução da amostra estudada é o fato de, 

como afirmam King et al (1992) e Dishman e Sallis (1994), parecer haver correlação positiva 

entre o grau de escolaridade e a adesão à pratica de exercício físico. Isso é confirmado quando 

se analisa a perda amostral da presente investigação.  

 Sabe-se que a viuvez pode estar associada a incapacidades funcionais no idoso (ROOS 

e HAVENS, 1991), pois a viuvez acarreta à mulher idosa transformações emocionais, assim 

como, físicas e sociais. Os dados da presente pesquisa se apóiam  em estudos que avaliaram o 

perfil de idosos participantes de programas de atividade física, onde demonstram que há a 

predominância de idosas viúvas e casadas (SILVA, NAVARRO e CAMPOS, 2007; COSTA, 

NAKATANI e BACHION, 2006; ARAÚJO e BACHION, 2004;). Quando se fala de idosas 

casadas, é importante ressaltar, que a troca de cuidados entre pessoas pode minimizar os  

incidentes de acidentes de quedas em idosos que vivem com companheiro quando 

comparados aos que vivem sozinhos (SIQUEIRA et al., 2007).   

 Sendo assim, os fatores socioeconômicos da população idosa devem ser levados em 

consideração quando se tem por objetivo, reduzir o número de quedas, aumentar a autonomia 

e a qualidade de vida desta população, por se tratar de fatores de risco importantes para 

quedas e com expressiva particularidade nesta população.  

   

 Perfil de quedas 

 

 Em relação à ocorrência de queda no último ano, o presente estudo observou uma 

frequência equivalente aos achados de outras pesquisas que avaliaram idosas não 

institucionalizadas, onde a frequência deste evento foi maior do que 30% (CRUZ et al, 2012; 

SIQUEIRA et al, 2002; PERRACINI e RAMOS, 2002). 

 O evento queda em idosos tem sido objeto de investigação, devido os prejuízos físicos, 

emocionais e econômicos que ela acarreta em idosos. Estudos com diversas populações já 

demonstraram que 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano e que dois terços desses 
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que caem, caem novamente em seis meses (PEREIRA et al., 2001; PARRA e STEVENS, 

2000). 

 Há relatos entre a diferença no número de quedas encontrada entre homens e 

mulheres, sendo a predominância entre as mulheres, 40,1% para mulheres e 26,5% entre os 

homens (SIQUEIRA et al., 2007). Sendo assim, os dados da presente investigação onde 57% 

das idosas do grupos intervenção e 44% do grupo controle caíram,  corroboram  com relatos 

na literatura (SIQUEIRA et al, 2007; GUIMARÃES e FARINATTI, 2005; FABRÍCIO, 

RODRIGUES e COSTA JUNIOR, 2004). Em estudo, Guimarães e Farinatti (2005), 

verificaram que 43% de mulheres participantes de atividade física caíram no ano anterior a 

entrevista.  

   

 As quedas comprometem significativamente a qualidade de vida do idoso, por 

restringir progressivamente seus deslocamentos, ocasionando o isolamento social, ansiedade e 

estresse, causando a eles não apenas o prejuízo físico, mas também emocionais, sociais e 

econômicos; sendo assim, uma das maneiras de minimizar esses agravas é a prevenção de 

quedas; esta apresenta-se como uma importante estratégia para a promoção e manutenção da 

qualidade de vida deste indivíduo (ALVES JUNIOR e PAULA, 2008; WEERDESTYEN et 

al, 2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 

 Perfil de atividade física 

 

 Como objetivo verificar a homogeneidade dos grupos no início da pesquisa, assim 

como, possíveis alterações no nível de atividade física durante a pesquisa, aplicou-se o 

questionário de Baecke (1982), adaptado e validado por Voorips et al.,(1992). 

 De acordo com os resultados do presente estudo, quanto ao nível de atividade física, 

conforme classificação do escore de Baecke, observa-se que as idosas do grupo de 

intervenção, assim como, as do grupo controle apresentaram um alto nível de atividade física. 

Pode-se constatar que esse resultado foi muito influenciado pelas atividades consideradas 

desportivas (a ginástica foi considerada uma atividade desportiva). 
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 Apesar de os dados da presente investigação não confirmar os achados  encontrados na 

literatura, onde observaram baixos níveis de atividade física  entre idosos, acredita-se que este 

cenário esteja a se transformar, pois as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre a 

importância da pratica de exercício física para a saúde e também para se viver mais com 

qualidade (QUADROS et al, 2008; NASCIMENTO et al., 2008; WESTERTEP, 2008; 

MAZO et al., 2005; CARVALHO et al, 2002).    

 Através dos dados obtidos no questionário de Baecke, foi possível controlar uma das 

variáveis que poderia comprometer os dados da presente pesquisa.   

 

 Perfil  antropométrico 

 

 Com vista ao perfil antropométrico da população estudada, não foi observado 

diferença significativa entre os grupos, o que para o estudo é fundamental, pois quando 

relacionada ao equilíbrio o aumento da massa corporal, bem como da estatura são fatores 

importantes que contribuem para a redução do equilíbrio corporal e da capacidade de 

locomoção.  Ringsberg et al. (1999) falam que pessoas com adiposidade acentuada possuem 

um maior desequilíbrio que pessoas com baixa porcentagem de gordura corporal, por 

possuírem um o centro de gravidade anteriorizado. 

 As características antropométricas dos grupos intervenção e controle são semelhantes 

aquelas apresentadas pela população idosa estudada em outros estudos, ou seja, presença de 

sobrepeso. Os valores de IMC são classificados como sobrepeso, considerando valores 

normativos da Organização Mundial da Saúde (2005). Pesquisas mostram que, em mulheres, 

valores de IMC tendem a aumentar até, aproximadamente, 65 anos devido ao aumento de 

peso e diminuição da estatura com o avançar da idade (RIKLI e JONES, 1999; LIPSCHITZ, 

1994; WHO, 1995).  

 Os dados da presente pesquisa corroboram com estudos  que investigaram o perfil 

antropométrico em idosas ativas. Bassler e Lei (2008), Marques et al. (2005) e Montilla, 

Marucci e Aldrighi (2003),  encontraram maior frequência de sobrepeso e obesidade nas 

idosas pesquisadas. É importante ressaltar que apesar do sobrepeso verificado no presente 
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estudo, os valores de circunferência abdominal estavam na faixa de normalidade, 

diferentemente do observado por Santos e Sichieri (2005).  

 

 Equilíbrio corporal e força de membros inferiores  

 

Os grupos iniciaram a pesquisa com um nível de desempenho nos testes motores de 

campo sem diferenças significativas, o que sugere que para as variáveis analisadas por esses 

testes há homogeneidade entre os grupos. Na estabilometria foi verificado normalidade para a 

área elíptica, velocidade no eixo X e Y, mas não foi observado para o deslocamento total e 

para a velocidade bidirecional, tendo o G-Equi uma mediana maior.  

 Após os 3 meses de pesquisa ao analisar os resultados intra grupo, pode-se observar 

com os resultados que o G-EQUI apresentou uma diferença significativa entre os resultados 

dos testes, de alcance funcional anterior, no teste de alcance funcional para lateral direita e 

esquerda, para o teste de levantar e andar; no entanto, não apresentou para o teste unipodal, 

apesar de uma tendência a um melhor desempenho.  Para as variáveis estabilometricas o G-

Equi manifestou diferença significativa para o deslocamento total e para a velocidade 

bidirecional para olhos abertos e fechados.   

  O G-CONT somente apresentou diferença significativa após os três meses de atividade 

física para o teste de levantar e andar, e para as variáveis estabilométricas deslocamento total 

e velocidade bidirecional, mas, o comportamento dessas foi diferente quando comparada ao 

G-Equi, pois houve um aumento da mediana dessas variáveis, tanto para a condição de olhos 

abertos quanto para olhos fechados. 

Sugere-se a hipótese de que na população idosa onde as variáveis, equilíbrio e força, 

encontram-se debilitadas, o treinamento de equilíbrio atuaria nos sistemas somatomotores, 

auxiliando o aprimoramento das condições físicas do indivíduo. No entanto, existe um 

consenso na literatura científica sobre a falta de padronização dos exercícios de equilíbrio 

(ACSM, 2010; RYDWIK, 2004). 

É relevante considerar que o equilíbrio corporal e a força de membros inferiores são 

fundamentais no âmbito da autonomia do indivíduo idoso. A redução destes podem gerar 

limitações nas atividades de vida diária, uma vez que a instabilidade poderá se manifestar. 
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Sendo assim, autores estudaram a influência de um treinamento no equilíbrio corporal de 

idosos, verificando a tendência de um melhor desempenho do equilíbrio corporal e da força de 

membros inferiores nos grupos investigados (REZENDE et al.,2012; NASCIMENTO, 

PATRIZZI E OLIVEIRA, 2012; KUPTNIRATSAIKUL et al., 2011; LUSTOSA et al., 2010; 

MANSFIELD et al., 2010; SILSUPADOL et al., 2009; ZAMBALDI et al., 2007; 

WESTLAKE, WU E CULHAM, 2006; NITZ E CHOY, 2004). Estes achados sugerem que o 

treinamento de equilíbrio é uma estratégia eficiente para a prescrição de exercícios junto a 

população idosa. 

 Com relação às variáveis de estudo, verificou-se que as melhoras do equilíbrio 

funcional e da força de membros inferiores estão em concordância com os estudos que 

investigaram o treinamento de equilíbrio, embora que, no enfoque metodológico, haja 

distinções. Não somente do ponto de vista do treinamento aplicado, mas também, no 

protocolo de avaliação. O presente estudo apresentou uma proposta de treinamento com base 

em uma escala de complexidade, propôs movimentos com elementos base de testes de 

equilíbrio, como explicado anteriormente na metodologia da pesquisa, além de utilizar como 

instrumento de análise do equilíbrio corporal, a plataforma de força, sendo um dos poucos 

estudos de treinamento de equilíbrio a utilizá-la. 

Em uma comparação com o estudo de Kuptniratsaikul et al (2011) algumas 

semelhanças  são observadas nos resultados quando comparados com o G-Equi. Em seu 

estudo, avaliaram a eficácia do treinamento de equilíbrio, realizado em casa, na melhora das 

habilidades de equilíbrio e na redução das quedas em 106 idosos caídores. Foram avaliados 

dados relativos as questões sociodemográficos, as doenças pregressas, histórico de quedas, 

assim como, os testes Time Up and Go, levantar da cadeira, o teste de alcance funcional e a 

Escala de Berg/forma- curta , além do SF-36 e da Escala de auto-eficácia. Foram realizadas 

avaliações no início, e após 3, 6, 9 e 12 meses. Ao finalizar este estudo, 49% dos participantes 

não tinham caído; os idosos foram divididos em 2 grupos, os com quedas frequentes e os com 

poucas quedas. Ao serem comparadas as variáveis analisadas, observaram que houve uma 

melhora significativa em quase todas as comparações exceto, para as variáveis avaliadas no 

teste de alcance funcional no grupo de queda frequente. Concluíram que um programa de 

treinamento de equilíbrio, realizada pelo menos 3 dias por semana, pode aumentar a 

capacidade de compensação, e reduzir as taxas de quedas em idosos caidores. 

É importante ressaltar que apesar do número amostral significativo, e da excelente 

adesão dos idosos na pesquisa, este estudo apresenta uma limitação de execução. Como o 
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treinamento era realizado em casa, não se pode garantir reprodutibilidade dos movimentos 

realizados, além do que, o treinamento apresenta alto índice de eventos adversos como citam 

os autores. Diferentemente do estudo dos referidos autores, a presente investigação tentou 

controlar as variáveis estudadas, sendo o treinamento ministrado pela pesquisadora 

responsável do estudo, respeitando duração dos estímulos e recuperação, assim como, 

verificando a forma de realização dos movimentos executados. 

Corroborando com a presente investigação, Zambaldi et al.(2007) apresentam dados 

que confirmam os achados observados nos testes  Timed and Go, do teste unipodal, e do teste 

da  levantar da cadeira para o G-Equi. Além do estudo de Lustosa et al. (2010), que também 

confirma os dados do teste unipodal, onde não foi observado uma diferença significativa entre 

os resultados pré e após 3 meses de intervenção tanto no G-Equi quanto no G-Cont. Em seu 

estudo que teve como objetivo verificar o efeito de um programa de dois meses de exercícios 

funcionais em um grupo de 7 idosas da comunidade, avaliaram  o impacto do programa nas 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD) e no equilíbrio unipodálico. Após a avaliação, 

todas as voluntárias iniciaram a intervenção, que consistiu em exercícios funcionais 

relacionados às tarefas executadas no dia a dia, tais como levantar e sentar, equilíbrio, 

caminhada e coordenação. Esses exercícios foram realizados sob a supervisão direta dos 

pesquisadores. As sessões de 50 minutos, foram realizadas três vezes por semana, durante oito 

semanas, totalizando  24 sessões. Os resultados indicaram melhora no índice de Lawton após 

o programa e uma disposição à melhor desempenho para o equilíbrio unipodálico, embora não 

tenha apresentados dados com diferenças significantes (p>0,105). 

 O fato de os resultados iniciais no teste unipodal já terem sido elevados, pode ser a 

possível explicação para não ter tido a melhora nos resultados finais. Com um bom 

desempenho em uma dada atividade, o aprimoramento desta torna-se mais difícil, assim 

apesar de uma quantidade significativa de exercícios unipodal com olhos abertos e fechados 

durante o treinamento, não foi suficiente para sair da zona de platô para o desempenho neste 

teste. No entanto, este fato não representa que o equilíbrio corporal não melhorou, pois houve 

uma melhora nos resultados de avaliação do equilíbrio pelos outros testes motores.    

Tendo em vista que as alterações na propriocepção relacionadas à idade auxiliam para 

reduções no controle postural, aumentando assim o risco de quedas em idosos.  Westlake, Wu 

e Culham (2006) examinaram os efeitos de exercícios de equilíbrio na propriocepção. 

Participaram deste estudo 36 idosos e 24 jovens saudáveis, sendo que os idosos foram  
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alocados em dois grupos: um que realizou exercícios de equilíbrio (n= 17) e um outro grupo 

de educação para prevenção de quedas (n= 19), enquanto que os jovens não participaram de 

qualquer intervenção (n= 24). Foram avaliados o limiar de percepção de movimento passivo e 

de posição articular passiva, a capacidade de discriminar a velocidade do movimento 

executado, obtidos a partir da articulação do joelho. Os grupos dos idosos  foram reavaliados 

no final da intervenção que teve a duração de 8 semanas, com 3 sessões semanais e 60 

minutos de duração, o grupo dos jovens foram avaliados uma vez no início do estudo.  

Westlake, Wu e Culham (2006) identificaram que os valores de discriminação da  

velocidade para o grupo que realizou os exercícios de equilíbrio foram reduzidos após a 

intervenção, sendo que esses valores ao serem comparados com o grupo de jovens não 

apresentaram diferenças significativas. No entanto, não foram observadas mudanças para as 

medidas de limiar de percepção de movimento passivo e de posição articular passiva. 

Concluíram que após uma intervenção de equilíbrio o discernimento sobre a velocidade do 

movimento é melhorada.  

 Comparada com a do presente estudo, a intervenção utilizada por Westlake, Wu e 

Culham (2006) é semelhante, apesar de apresentar uma distinta forma de avaliação. Os 

autores seguiram o Programa Fallproof (ROSE, 2003), enfatizando os exercícios de 

equilíbrio, em condições diversas para estimulação sensorial e movimentos cotidianos, sobre 

diversos tipos de materiais, como por exemplo, espuma. Este fato é importante, quando se 

busca uma padronização de um protocolo de treinamento, visto que, para se intitular um 

protocolo de treinamento é necessário evidências científicas. 

 Acrescentando dados a literatura existente, a presente pesquisa identificou uma 

redução significativa da área total de deslocamento e da velocidade bidirecional, e uma 

tendência de aumento na área elíptica. Esses dados corroboram com o estudo de Park et al. 

(2008) onde tiveram por objetivo investigar se um programa de exercício multissensorial de 

48 semanas poderia melhorar os fatores de risco para queda e fratura de quadril. Participaram 

50 mulheres com idade entre 65 a 70 anos. As participantes foram divididos em um grupo de 

exercício (n=25), que participaram de um programa de exercícios e um grupo controle (n=25) 

que não realizou exercícios sistemáticos. O programa de exercícios incluiu  9 minutos de 

alongamento, 10 minutos de treinamento de força, seguido de 23 minutos de exercícios com 

pesos em uma intensidade de 65% a 75% da freqüência cardíaca máxima, além de 18 minutos 

de exercícios equilíbrio e correção de postura. O programa teve 144 sessões, sendo realizado 
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três sessões por semana. Observaram alterações no comprimento total, na velocidade 

bidirecional e no deslocamento mediolateral para as condições bipodal com olhos abertos e 

olhos fechados. Constataram mudanças na amplitude de oscilação mediolateral com 36 

semanas de treinamento (PARK et al., 2008). É importante ressaltar que com o protocolo 

utilizado na presente investigação foi possível observar alterações com 12 semanas de 

treinamento.  

 Essas tendências podem ser justificadas através do fato da capacidade que o exercício 

físico possui em alterar o funcionamento do controle postural em idosos, conduzindo a um 

melhor desempenho. Um dos fatores da redução do controle postural em idosos deve-se à 

diminuição da força e da massa muscular, principalmente dos tornozelos. No entanto, o 

exercício físico, pode retardar essas alterações, conduzindo a um controle postural mais 

eficiente (PRIOLI, FREITAS e BARELA, 2005; MELZER, BENJUYA e KAPLANSKI, 

2003). 

 O fato de a área elíptica ter aumento em razão de uma redução no deslocamento total 

no G-Equi, pode-se ser devido a uma maior auto confiança, além do aumento da força de 

membros inferiores como apresentados pelo testes de levantar da cadeira em 30 segundos, 

após os 3 meses de treinamento do equilíbrio corporal. Assim, como pela maior interação dos 

sistemas neural e musculoesquelético. Como mencionam Woollacott e Shumway- Cook 

(1995) para um ajustado funcionamento do controle postural, é necessário um eficiente 

mecanismo de interação entre os sistemas neural e musculoesquelético, onde ambos se 

interagem para controlar a posição corporal. 

 Os resultados da presente investigação contrapõem algumas evidências encontradas na 

literatura, onde admitem que quem oscila menos possui maior controle postural e tem menor 

velocidade de deslocamento (WOOLLACOTT e SHUMWAY-COOK, 1990; OOTEGHEM, 

FRANK e HORAK, 2009). No entanto, outros autores, evidenciam que o fato dos idosos 

oscilarem em uma área reduzida com uma menor velocidade, deve-se aos mecanismos 

compensatórios que utilizam para manter a eficiência da tarefa (GOGGIN e STELMACH, 

1990; YORK e BIEDERMAN, 1990). 

 Corroborando com o presente estudo, Paes (2005) ao avaliar o efeito de um programa 

de atividade física no equilíbrio estático e dinâmico em 10 pessoas idosas de ambos os sexos, 

ao longo de 6 meses. Estes observaram que houve um aumento não significativo na área 

elíptica em todo o período de avaliação da pesquisa. Com  relação ao deslocamento total (no 
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caso a autora denominou como área de migração) houve um aumento nos 3 meses iniciais 

(não significativo) e um decréscimo significativo entre o 3 e o 6º mês de intervenção. 

Resultados que podem ser justificados pelo protocolo de treinamento utilizado, onde 

incluíram somente após 3 meses de treinamento as variáveis equilíbrio dinâmico, 

fortalecimento muscular dos membros inferiores e mobilidade dos membros superiores. O que 

não foi o caso do protocolo utilizado na presente investigação, onde o treinamento para o G-

Equi  concentrou-se desde o início da pesquisa na estimulação do equilíbrio corporal 

acrescentado do treinamento das variáveis força e flexibilidade.  

 Acredita-se, que o fato de as pessoas do G-Cont apresentarem uma redução não 

significativa da área elíptica e  da velocidade bidirecional, além de um aumento significativo 

do deslocamento total na situação de avaliação com olhos abertos sobre a plataforma de força, 

deva-se ao fato de os indivíduos criarem mecanismos compensatórios para o controle 

postural, como afirmado por Goggin e Stelmach (1990) e York e Biederman (1990). Da 

mesma forma, para a condição de avaliação com olhos fechados, onde o grupo  apresentou um 

aumento não significativo da área elíptica, uma redução significativa do deslocamento total e 

da velocidade bidirecional.  

 Analisando os dados encontrados no G-Cont é possível compreender o mecanismo 

compensatório, o que pode ser observado nas situações a seguir: (a) condição olhos abertos- 

como o deslocamento total do indivíduo aumentou, foi necessário que a velocidade e a área 

limite de oscilação fossem diminuídas, caso contrário o controle postural não seria eficiente; 

(b) condição olhos fechados- neste caso foi possível observar um aumento da área limite de 

oscilação, mas para que isto ocorresse de forma eficaz houve uma redução da velocidade 

bidirecional e do deslocamento total. 

Em relação aos demais resultados encontrados no G-CONT, onde não foi verificado 

melhora nos testes: de alcance funcional anterior, de alcance funcional lateral direita e 

esquerda, unipodal e de levantar da cadeira. Somente houve uma diferença significativa para o 

teste de levantar e andar. Esses dados não corroboram com os resultados encontrados na 

literatura (ALFIERI, 2010; KUPTNIRATSAIKUL et al., 2011; LUSTOSA et al., 2010; 

MANSFIELD et al., 2010; SILSUPADOL et al., 2009; ZAMBALDI et al., 2007; 

WESTLAKE, WU E CULHAM, 2006; NITZ E CHOY, 2004).  Acredita-se que esta 

ocorrência se deu devido ao perfil inicial de atividade física da amostra estudada, onde as 

idosas já praticavam o programa de prevenção de quedas a pelo menos 3 meses. É importante 
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ressaltar que este padrão também está presente no G-EQUI e que o treinamento adicional de 

equilíbrio foi eficaz na melhora do equilíbrio e força de membros inferiores.  

Este fato é importante quando se reflete sobre treinamento para a população idosa, já 

que quando comparados os grupos, foi possível verificar uma melhora do equilíbrio no G-

EQUI, mesmo realizando um programa de treinamento de baixa intensidade e curta duração. 

O protocolo realizado neste programa de treinamento de equilíbrio utilizou-se de 20 minutos 

de aula, com isso, a fadiga muscular e a monotonia de aula foram minimizadas. Fatores esses 

que devem ser considerados, já que a fadiga muscular é frequente em idosos que participam 

de aulas de ginástica, sendo o fator motivacional importante elemento auxiliar na aderência ao 

programa, fato que também pode ser constatado nesta pesquisa. 

Ademais, as idosas participantes deste estudo encontravam-se com um 

condicionamento físico considerado normal ou acima da média nos testes de campo (RIKLI E 

JONES, 2008; BRAUER E BURNS, 1999; BOHANNON,1994; VORRIPS et al.,1991). 

Deste modo, de acordo com os princípios de treinamento físico, demandaria de uma 

sobrecarga com intensidade e volume mais elevados para o aperfeiçoamento de sua 

capacidade funcional. Mas o que se observa no grupo estudado é que houve uma melhora 

significativa após a intervenção adicional de 20 minutos, 2 vezes por semana, por 3 meses, 

que teve seu nível de complexidade sendo elevado de maneira progressiva, sem causar fadiga 

excessiva aos participantes. O que é muito importante refletir, pois se trata de uma população 

que apesar de saudável e independente, possui riscos cardíacos e outras comorbidades 

controladas. 

 Lustosa et al. (2010), afirmam que o treinamento de equilíbrio na população idosa 

parece ser uma estratégia eficiente para a prescrição de exercício para esta população, uma 

vez que se tem efeitos positivos com exercícios de baixa intensidade e pequena duração. Além 

de, não requerer demasiadamente do sistema cardiovascular, o que é importante quando se 

pensa em idosos cardiopatas, hipertensos, ou com alguma doença onde não se pode exigir 

tanto do sistema cardiovascular.  
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5.5 Considerações finais 

 

 

 Este estudo teve por objetivo descrever o perfil socioeconômico, o de atividade física, 

o antropométrico e o perfil de quedas da população estudada, avaliar o efeito do protocolo de 

exercícios específicos adicionais de equilíbrio sobre o equilíbrio quase estático e dinâmico, e 

comparar os resultados, pré e após treinamento de programa de exercícios de equilíbrio 

medidos através dos testes de levantar e andar, unipodal,  alcance funcional anterior e lateral 

direita e esquerda,  levantar da cadeira em 30s e a plataforma de força, todos entre e intra 

grupos. Os achados revelaram que o perfil socioeconômico, o antropométrico e o de quedas 

vão de encontro com a literatura e que o perfil de atividade física demonstra que as idosas são 

ativas. Em relação aos resultados obtidos após o treinamento de equilíbrio, foi possível 

observar que foi efetivo para alterar o equilíbrio corporal e a força de membros inferiores nas 

idosas. As alterações no controle postural após o treinamento de equilíbrio adicional ao 

programa global de exercícios  causaram importantes mudanças sobre o deslocamento total e 

a velocidade bidirecionais, nas variáveis estabilométricas. Assim como alterações nos 

resultados após treinamento nos testes de levantar e andar, no teste de alcance funcional e no 

teste levantar da cadeira em 30 segundos. Os resultados indicam que os benefícios decorrentes 

de protocolos de exercícios supervisionados de equilíbrio apresentam-se como uma maneira 

atrativa de melhorar o desempenho do controle postural das idosas. 

 O quadro obtido no grupo controle após os 3 meses de intervenção aponta para uma 

atenção acerca da proposta de treinamento oferecido, pois o grupo não apresentou uma 

melhora significativa para a maioria dos indicadores de controle postural. Esta preocupação 

estende-se com o objetivo de se repensar o programa, tendo como subsídio o protocolo 

utilizado no grupo que participou da intervenção de equilíbrio. Recomenda-se que demais 

programas de exercícios para a população idosa reveja sua metodologia de treinamento. 

 Os efeitos do treinamento de equilíbrio adicionais a um programa global de exercícios 

físicos para idosas apresentaram efeitos positivos no equilíbrio corporal e força de membros 

inferiores, além de evidenciar novas inquietações a respeito da afirmação que uma menor área 

de oscilação é o que representa maior estabilidade. Visto isto, sugere-se que mais pesquisas 

devem ser somadas, para que esta questão seja solucionada, assim como é fundamental o 

estudo dos mecanismos de tais alterações. Ademais a isto, é necessário a  elaboração de uma 
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diretriz de treinamento de equilíbrio corporal com suas respectivas intensidade e volume, no 

intuito de reduzir os riscos que as alterações desta variável pode ocasionar na população 

idosa.  

 

 

5.6 Limitações do estudo  

 

O presente estudo apresenta algumas limitações a serem consideradas. Por se tratar de 

um estudo de treinamento do equilíbrio, o ideal seria que todos os indivíduos fossem 

sedentários ( G-Cont e G-equi)  para assim iniciar o treinamento;  

Ademais a isto, por se tratar de um estudo que teve a duração de 3 meses,  frequência  

2 vezes semanais, uma perda amostral significativa poderia ter ocorrido, apesar de a prática de 

exercício físico ser benéfica a saúde, manter esta frequência é tarefa complexa, no entanto a 

perda amostral foi de 6 para o G-Equi e de 5 para o G-Cont.   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 



93 

 

REFERÊNCIAS 

ACSM, Diretrizes para os testes de esforço e sua prescrição, Rio de janeiro:Guanabara, 2010. 

ALVARENGA, R.S. A influência da massa corporal no equilíbrio de escolares: pesquisa e 

instrumentação. Monografia. Instituto de Educação Física. Universidade Federal Fluminense,  

2011. 

ALVES JUNIOR, E.D. A Pastoral do Envelhecimento Ativo. Rio de Janeiro: Apicuri, v.1, 

2011. 

______________ Envelhecimento e vida saudável, Rio de Janeiro: Apicuri, 2009 

______________Procurando superar a modelização de um modo de envelhecer. Movimento, 

Porto Alegre, v. 10, n.2, p. 54-71, 2004. 

______________ Construindo um programa de prevenção de quedas que seja capaz de influir 

na vida ativa de pessoas com necessidades especiais: preparando-se para um envelhecimento 

saudável. In: XII Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte,  Caxambu. Sociedade, Ciência 

e ética: Desafios da Educação Física, 2001. 

ALVES JUNIOR, E.D.; PAULA, F.L. A prevenção de quedas sob o aspecto da promoção da 

saúde. Journal Fitness and Performanceal, v. 7, p. 123-129, 2008. 

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; BRITISH GERIATRICS SOCIETY; AMERICAN 

ACADEMY OF ORTHOPAEDIC. Guideline for the prevention of falls in older persons, 

JAGS, v. 49, p. 664-672, 2010. 

ANDREOTTI, M.C.; OKUMA, S.S. perfil sócio-demográfico e de adesão inicial de idosos 

ingressantes em um programa de educação física. Rev Paul Educ Fís, v.17, n.2, p142-53, 

2003.  

ARAÚJO, L.A.O.; BACHION, M.M. Programa saúde da Família: perfil de idosos assistidos 

por uma equipe. Rev Bras Enferm, v.57, n.5, p.586-90, 2004. 

BANKOFF, A.; BEKEDORF, R. Bases Neurofisiológicas do equilíbrio corporal. Revista 

Digital Lecturas Educacion Física y Deportes, v.11, n.106, 2007.  

BARAÚNA, M.A.; et al. Estudo do equilíbrio estático de idosos e sua correlação com quedas. 

Fisiot Brasil, v.5, n.2, 2004. 

http://lattes.cnpq.br/8880905104219362


94 

 

BASSLER, T.C.; LEI, D.L.M. Diagnóstico e monitoramento da situação nutricional da 

população idosa em município da região metropolitana de Curitiba (PR). Rev Nutr, v.21, n.3, 

p.311-321, 2008. 

BOHANNON, R.W. One-legged balance test times. Percept Mot Skills, v.7, 1994. 

BORGES, P.L.C.; et al. Perfil dos idosos freqüentadores de grupos de convivência em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cad Saude Publica, v.24, n.12, p.2798-2808, 2008. 

BR AS IL,  M i n i s t é r io  da  S aú d e .  Qu ed as  d e  id os os .2 01 3 .  

______________Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sinopse censo demográfico 

2010, IBGE, 2011.  

 

______________Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741. Brasília, 2003. 

______________Ministério da Saúde, Rede Interagencial De Informação Para A Saude –

RIPSA- Indicadores básicos para a saúde. Brasilia: ministério da saúde, 2001.  

BRAUER, S.; BURNS, Y.; GALLEY, P. Lateral Reach: a clinical measure of medio-lateral 

postural stability. Physiotherapy Research International, v.4, n.2, p.81-88, 1999. 

BUENO-CAVANILLAS, A.; et al. Risk factors in fall among the elderly according to 

extrinsic and intrinsic precipitating causes. Eur J Epidemiol, v.16, n9, p.849-59, 2000. 

BUKSMAN, S.; et al. (2008). Quedas  em Idosos: Prevenção. São Paulo: Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia.2008. 

CARVALHO FILHO, E.T.; ALENCAR, Y.M.G. Teorias do envelhecimento. In-Geriatria: 

fundamentos, clínica e terapêutica. ed. Carvalho Filho, E.T.; Papaléo Netto, M. Atheneu, São 

Paulo, pp. 1-8, 2004. 

CARVALHO, J.A.M.; GARCIA, R.A. O envelhecimento da população brasileira:um enfoque 

demográfico. Cad Saúde Pública, v.19, n.3, p.725-733, 2003. 

CARVALHO, R.L.; ALMEIDA, G.A. Aspectos sensoriais e cognitivos do controle postural, 

Rev Neurocienc, p.1-5 , 2008 



95 

 

CESARI, H.; DUARTE, M. Modelagem do controle postural humano. Motor Control, v3, 

n.1, p.12-27, 2001. 

COSTA, E.C.; NAKATANI, A.Y.K.; BACHION, M.M. Capacidade de idosos da 

comunidade para desenvolver Atividades de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida 

Diária. Acta Paul Enferm, v.19, n.1, p.43-35, 2006. 

COSTA, S.S.; CRUZ, O.L.M.; OLIVEIRA, J.A. A. Otorrinolaringologia: princípios e prática. 

Porto Alegre: Artes Médias, 1994. 

CRUZ, D.T.; et al. Prevalência de quedas e fatores associados em idosos. Rev Saude Publica, 

v.46, n.1, p.138-146, 2012. 

DANILOW, M.Z.; et al .  Perfil epidemiológico, sociodemográfico e psicossocial de idosos 

institucionalizados do Distrito Federal. Comunicação em Ciências da Saúde, v.18, n.1, p.9 -

16, 2007. 

DESLANDES, A. C.  Exercício físico na prevenção e no tratamento das doenças mentais 

mais prevalentes no idoso (Depressão, Alzheimer e Parkinson) In ALVES JUNIOR, 

Envelhecimento e vida saudável, Rio de Janeiro: Apicuri, 2009 

DUARTE, M.; FREITAS, S.M.S.F. Revisão sobre posturografia baseada em plataforma de 

força para avaliação do equilíbrio. Rev Bras Fisioter, v.14, n.3, p.183-92, 2010. 

ESTRÁZULAS, A.J.; et al. Características biomecânicas da marcha em crianças, adultos e 

idosos. Rev digital, n.88,set 2005. 

FABRÍCIO, S.C.C.; RODRIGUES, R.A.P., COSTA JUNIOR, M.I.; Causas e consequências 

de quedas atendidos em hospital públicos. Rev Saúde Pública, v.38, n.1, p.93-99, 2004. 

FARINATTI, V.T., Envelhecimento, Promoção da Saúde e Exercício: Bases teóricas e 

Metodológicos, Barueri: SP, Manole, 2008. 

 

 FOLSTEIN, M.F.; FOLSTEIN, S.E.; McHUGH, P.R.- Mini Mental State: a practical method 

for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, v.12, p.189-98, 

1975.  



96 

 

FREITAS JUNIOR, P. B., BARELA, J. A. Postural control as a function of self-and object-

motion perception. Neuroscience Letters, v. 369, p. 64-68, 2004. 

FREITAS, P.J.; BARELA, J.J. Alterações no funcionamento do sistema de controle postural 

de idosos. Uso da informação visual. Rev Portuguesa Ciências do Desporto, v.6, n.1, p.94-

105, 2007. 

GAZOLLA, J.M.; et al. O envelhecimento  e o sistema vestibular. Fisioterapia em 

movimento, v.18, n.3, p.39-48, 2005.  

GIBSON, M.J.; ANDRESS, R.O.; ISSAC,B. Kellog Internacional Work Group on the 

prevention of falls by the elderly. The prevention of falls in latter life. Danis Medical Bulletin, 

v.34, n.suppl.4, p.1-24, 1987. 

GOBLE, D.J.; et al. Proprioceptive sensibility in elderly: degeneration, functional 

consequences and plastic-adaptive processes. Neuroscience and biobehavioral reviews, v.33, 

n.3, p. 271-278, 2009. 

GODOI, D. Controle postural em idosos frente a perturbações esperadas e inesperadas. 

Monografia. Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista. 2007. 

GONÇALVES, D.F.F.; RICCI, N.A.; COIMBRA, A.M.V. Equilíbrio funcional de idosos da 

comunidade: comparação em relação ao histórico de quedas, Rev Bras Fisiot,  v.13, n.4, 

p.316-23, 2009.  

GUEDES, D. P.; GUEDES, J.R.P. Manual prático para avaliação em educação física. Barueri: 

Manole, 2006.  

GUEDES, R.M.L. Motivação de idosos praticantes de atividades físicas. In: Guedes, O. 

C.(org.). Idoso, Esporte e Atividades Físicas. João Pessoa: Idéia; 2001. 

GUIMARÃES, J.M.N.; FARINATTI, P.T.V. Análise descritiva de variáveis teoricamente 

associadas ao risco de quedas em mulheres idosas. Rev Bras Med Esporte, v.11, n.5, p.299-

305, 2005. 

GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. 

HAUER, K.; et al. Systematic review of definitions and methods of measuring falls in 

randomized controlled falls prevention trials. Age and Ageing, v.35, n.1, p.5-10, 2006. 



97 

 

HEIKKINEN, R.L. The role of physical activity in healthy ageing. Geneva: World Health 

Organization; 1998. 

HEYWARD, V.; STOLARCZYK. Avaliação da Composição Corporal Aplicada. Editora 

Manole. 2000. 

ISHIZUKA, M.A. Avaliação e comparação dos fatores intrisecos dos riscos de quedas em 

idosos com diferentes estados funcionais. Dissertação de mestrado.Campinas, SP. 

Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação. 2003  

 

JUNIOR, P. F.; BARELA, J.A. Alterações no funcionamento do sistema de controle postural 

de idosos: Uso da informação visual. Rev. Port. Cien. Desp. [online], v.6, n.1, p. 94-105, 

2006. 

KALACHE, A.; VERAS, R.P.; RAMOS, L.R. O envelhecimento da população mundial: um 

desafio novo. Rev. Saúde Pública, v.21, p. 200-10, 1987. 

KING, A.C.; et al. Determinants of physical activity and interventions in adults. Medicine and 

Science in Sports and Exercise, v.24, n. s221- 236, 1992.  

KLEINER, A.F.R.; SCHLITTLER, D.X.C.; SÁNCHEZ-ARIAS, M.D.R. O papel dos 

sistemas visual, vestibular, somatosensorial e auditivo para o controle postural .  Rev 

Neurociência, v.19, n.2, p.349-357, 2011. 

KUPTNIRATSAIKUL, V.; et al. Effectiveness of simple balancing training program in 

elderly patients with history of frequent falls. Clinical Interventions in Aging, v.6, p. 111–7, 

2011. 

LIPSCHITZ, D.A. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care.v. 21, n.1, 1994. 

LOPES, K.T.; et al. Prevalência do medo de cair em uma população de idosos da comunidade 

e sua correlação com mobilidade, equilíbrio dinâmico, risco e histórico de quedas, Rev Bras 

Fisiot, v. 13, n. 3, p.223-229, 2009. 

LORD, S.R.; MENZ, H.B.; SHERRINGTON, C. Home environment risk factors for falls in 

older people and the effi cacy of home modifi cations. Age Ageing, v.35, n.suppl 2, p.ii55-

ii59, 2006. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8197257


98 

 

_____________ Fall in older people. Risk factores and strategies for prevention. Cambridge 

University, 2001. 

LUSTOSA, L.P.; et al. Efeito de um programa de treinamento funcional no equilíbrio postural 

de idosas da comunidade. Fisioterapia e Pesquisa, v.17, n.2, p.153-6, 2010. 

MACIEL, A. Quedas em idosos: um problema de saúde pública desconhecido pela 

comunidade e negligenciado por muitos profissionais da saúde e por autoridades sanitárias 

brasileiras. Rev Med Minas Gerais, v.20, n.4, p.554-557, 2010. 

MACIEL, A.C.C.; GUERRA, R.O. Prevalência e fatores associados ao déficit de equilíbrio 

em idosos. Rev bras Cien e Mov, v.13, n.1, p.37-44, 2005. 

 MANSFIELD, A.; et al.  Effect of a Perturbation-Based Balance Training Program on 

Compensatory Stepping and Grasping Reactions in Older Adults: A Randomized Controlled 

Trial. Physical Terapy, v.90, n.4, p.476-491, 2010. 

MARQUES, A.P.O. et al. Consumo alimentar em mulheres idosas com sobrepeso. Textos 

Envelhec, v.8, n.2, p.169-186, 2005. 

MARUCCI, M.F.N.; BARBOSA, A.R. Estado nutricional e capacidade física. In: Lebrão ML 

e Duarte YAO (Orgs.). SABE - Saúde, Bem estar e Envelhecimento. O projeto SABE no 

município de São Paulo: Uma abordagem inicial. Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde. 2003. p. 95-117. 

MATSUDO, S. M. Avaliação do idoso: Física e Funcional. Londrina: Midiograf, 2004.  

 MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V. K.; NETO, T. L. Impacto do envelhecimento nas 

variáveis antropométricas, neuromotoras e metabólicas da aptidão física. Rev Bras de Ciência 

e Mov, v. 8, n. 4, p. 21-32. 2000.  

MEDRONHO, R.; et al. Epidemiologia. São Paulo: Ateneu, 2009. 

MELZER, I.; BENJUYA, N.; KAPLANSKI, J. Effects of regular walking on postural 

stability in the elderly. Gerontology, v.49, n.4, p.240-5, 2003. 

 MENEZES, R.S.; BACHION, M.M. Estudo da presença de fatores de riscos intrínsecos para 

quedas em idosos institucionalizados. Ciência & Saúde Coletiva, v.13, n.4, p.1209-1218, 

2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Melzer%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12792159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benjuya%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12792159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaplanski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12792159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12792159


99 

 

MENEZES, T.N.; LOPES, F.J.M.; MARUCCI, M.F.N. Estudo domiciliar da população idosa 

de Fortaleza/CE: aspectos  metodológicos e características sócio-demográficas. Rev Bras 

Epidemiol, v.10, n.2, p.168-77, 2007. 

MOCHIZUKI, L.; AMADIO, A.C. As informações sensoriais para o controle postural. 

Fisioter Mov, v.19, n.2, p.11-8, 2006. 

MORASSO, P. G.; et al. Internal models in the control of posture. Neural networks, v. 12, n. 

7-8, p. 1173-1180, 1999. 

MURDEN, R.A.; et al. Mini-Mental State Exam scores vary with education in blacks and 

whites. J Am Geriatr Soc, v 39, p149 -155, 1991. 

NASCIMENTO, L.C.G.; PATRIZZI, L.J.; OLIVEIRA, C.C.E.S. Efeito de quatro semanas de 

treinamento proprioceptivo no equilíbrio postural de idosos. Fisioterapia em Movimento, v. 

25, n. 2, p. 325-331, 2012. 

NIINO, N.; KOZAKAI, R.; ETO, M. Epidemiology of falls among community-dwelling 

elderly people]. Nippon Ronen Igakkai Zashi, v.40, n.5, p.484-6, 2003. 

NINODIM, J.O.; ALEXANDER, N.B. Assessing falls in older adults. Geriatrics, v.60, n.10, 

p.24-9, 2005. 

NITZ, J. C.; CHOY, N. L. The efficacy of a specific balance-strategy training programme for 

preventing falls among older people: a pilot randomised controlled trial. Age and Ageing, 

v.33, n.1, p. 52–58, 2004. 

NORTON, K.; OLDS, T. Antropométrica: um livro sobre medidas corporais para o esporte e 

cursos da área as saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PAES, M.R.S. Efeito de um Programa de Atividade Física no euilíbrio estatico e dinâmico em 

idosos. Dissertação de mestrado. Faculdade de Ciências do Desporto e educação Física. 

Universidade do Porto. 2005.   

PAIXÃO, J.R.M.C.; HECHAMNN, M. Distúrbios da postura, marcha e quedas. In: 

FREITAS, E.V.et.al.. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002. 



100 

 

PALÁCIOS, J. Mudança e Desenvolvimento Durante a Idade Adulta e a Velhice. In C. Coll, 

Palacios, J.; Marchesi, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação Psicologia Evolutiva, 

v.1, 2ª.Ed. Porto Alegre: Artmed., 2004. 

PARK,  H.; et al. Effect of combined exercise training on bone, body balance, and gait ability: 

a randomized controlled study in community-dwelling elderly women. J Bone Miner Metab, 

v.26, p.254–259, 2008. 

PARRA, E.K.; STEVENS, J.U.S. Fall Prevention Programs for seniors. National Center for 

Injury Prevention and Control. Georgia; 2000. 

PAULA, F.L. Envelhecimento e quedas em idosos, Rio de Janeiro, apicuri, 2010. 

PAULUS, W.M.; STRAUBE, A.; BRANDT, T. Visual stabilization of posture: physiological 

stimulus characteristics and clinical aspects. Brain: a journal of neurology, Oxford, v.107, 

p.1143-1163, 1984.  

PAVARINI, S.C.I.; et al. Genograma: avaliando a estrutura familiar de idosos de uma 

unidade de saúde da família. Rev. Eletrônica de Enfermagem, v. 10, n.1, p.39-50, 2008. 

PEREIRA, F.D.; et al. Comparação da força funcional de membros inferiores e superiores 

entre idosas fisicamente ativas e sedentárias. Rev Bras Geriatr Gerontol, v.12, n.3, p.417-427, 

2009. 

PEREIRA, S.; et al. Quedas em idosos. Projeto Diretrizes. Associação Med Bras e Conselho 

Fed de Med. Sociedade Bras de Ger e Geron, 2001. 

PERRACINI, M.R.; RAMOS, L.R. Fatores associados a quedas em um coorte de idosos 

residentes na comunidade. rev. Saúde Pública, v.36, n.6, p.709-716, 2002. 

PITANGA, F. G. Epidemiologia da atividade física, exercício físico e saúde, 3 ed, Phorte, 

2010. 

 

_____________Epidemiologia, atividade física e saúde. Rev. Bras. Ciên. e Mov.,  

v.10, n.3, p.49-54, 2002. 



101 

 

PRIOLI, A. C.; FREITAS JUNIOR, P. B.; BARELA, J. A. Physical activity and postural 

control in the elderly: coupling between visual information and body sway. Gerontology, 

v.51, n.3, p. 145-148, 2005. 

REBELATTO, J.R.; CASTRO, A.P. Efeito do programa de revitalização de adultos sobre a 

ocorrência de quedas dos participantes. Rev bras fisioter, v.11, n.5, 2007. 

REZENDE, A.A.B.; et al. Avaliação dos efeitos de um programa sensório-motor no padrão da 

marcha de idosas. Fisioterapia em Movimento, v.25, n.2, p.317-324, 2012. 

RIBEIRO, R.C.L. et al. Capacidade funcional e qualidade de vida de idosos. Estudos 

Interdiscip. Envelhec, v.4, p.85-96, 2002. 

RIKLI, R. E.; JONES,C. J.; Teste de Aptidão física para idosos, Barueri, SP: Manole, 2008.  

ROOS, N.P.; HAVENS, B. Predictors of successful aging: a twelve-year study of Manitoba 

elderly. Am J Public Health, v.81, p.63-8, 1991. 

ROSE, D.J. FallProof! A Comprehensive Bal- ance and Mobility Training Program. Windsor, 

Ontario, Canada: Human Kinet- ics; 2003. 

RUBENSTEIN, L.Z. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for 

prevention. Age Ageing, v.35, n.Suppl 2, p.ii37-41, 2006. 

RYDWIK, E.; FRANDIN, K.; AKNER, G. Effects of physical training on physical 

performance in institutionalised elderly patients (70+) with multiple diagnoses. Age Ageing, 

v.33, n.1, p.13-23, 2004.  

SANTOS, J.J.N. Medo de quedas em idosos do núcleo da unidade básica de saúde João da 

Silva Vizella. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde) – 

Universidade Federal Fluminense, 2012.  

SILVA, M.H.A.F.; NAVARRO, F.; CAMPOS, T.F. Efeito do exercício aeróbio e do 

exercício de força na memória em idosos. rev. bras. presc. fisio do exerc., v.1, n.2, p.46-58, 

2007. 

SCHUBERT, M.C.; MINOR, L.B. Vestibulo-ocular physiology underlying vestibular 

hypofunction. Physical Therapy, v. 84, n. 4, p. 373-385, 2004. 



102 

 

SHAFFER, S.W.; HARRISON, A.L. Aging of the somatosensory system: a translational 

perspective. Physical therapy, v.87, n.2, p.193-207, 2007. 

SHEPARD, R.J. Physical activity, fitness and health: the current consensus. Quest. v.47, 

n.3,p.228-303, 1995.  

SHEPHARD, R.J. Envelhecimento. Atividade física e saúde. Tradução: Maria Aparecida 

Pereira. São Paulo: Phorte, 2003. 

 

SHEPHERD, R.B.; CARR, J.H. Balance. In: Shepherd RB, Carr JH. Neurological 

Rehabilitation: optimizing motor performance. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2000.  

SHUMWAY-COOK, A.; WOOLLACOTT, M.; Motor Control: Theory and Pratical 

Applications. 1a ed. Baltimore,1995. 

SHUPERT, C.L.; HORAK, F.B. “Adaptation of postural control in normal and pathologic 

aging: implications for fall prevention programs”, Journal of Applied Biomechanics, v. 15, p. 

64-74, 1999. 

SILSUPADOL, P.; et al. Effects of Single-Task Versus Dual-Task Training on Balance 

Performance in Older Adults: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Archive 

Physical Medicine Rehabilitation, v.90, n.3, p.381–7, 2009. 

SILSUPADOL, P.; et al. Training of Balance Under Single- and Dual-Task Conditions in 

Older Adults With Balance Impairment. Physical Terapy, v.86, n.2, p.269-281, 2006. 

SILVA, H.; et al. Perfil epidemiológico de idosos frequentadores de grupos de convivência no 

município de Iguatu, Ceará. Rev Bras Geriatr Gerontol, v.14, n.1, p.123-133, 2011. 

SIQUEIRA, F.V. et al. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Rev Saúde 

Publica, v.41, n.5, p. 749-56, 2007. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. Quedas em idosos: 

prevenção, Projeto Diretrizes, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de medicina, 

2008. 

SPRIDUSO, Physical dimensions of aging. Texas: Human Kinetics, 1995 



103 

 

STUDENSK,S.; WOLTER,I. Instabilidade e quedas. IN. DUTHIE, E.M.; KATZ,P.R. (org.) 

Geriatria pratica, 3ªed., Rio de Janeiro, Revinter, p.193-200, 2002. 

SUNDERMIER, L.; et al. Postural sensitivity to visual flow in aging adults with and without 

balance problems. J Gerontol, v51, p.M45-M53, 1996. 

SUZUKI, M.; et al, The relationship between fear of falling, activities of daily living and 

quality of life among elderly individuals, Nursing & Health Sciences, v.4, n.4, p.155-161, 

2002. 

TELAROLLI, J.R.R.; MACHADO, J.C.M.S; CARVALHO, F. Perfil demográfico e 

condições sanitárias dos idosos em área urbana do Sudeste do Brasil. Rev Saúde Pública, 

v.30, n.5, p.485-98, 1996.  

TINETTI, M.E.; SPEECHLY, M.; GINTER, S.F. Risck factor for fall among elderly persons 

living in the community. N. Engl.J.Med, v.319, n.26, p.1701-1707, 1988.  

 VAN-OOTEGHEM, K.; FRANK, J.S.; HORAK, F.B. 2009 Praticed-related improvements 

in posture control differ between young and adults exposed to continuous variable amplitede 

oscillations of the support surface. Experimental Brain Research, v.199, n.2, p.185-193, 2009. 

VIEIRA, T.M.M. Caracterização de mudanças no equilíbrio postural devidas ao 

envelhecimento. Dissertação (Mestrado Engenharia Biomédica- COPPE/UFRJ)- Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.  

VIEIRA, T.M.M.; OLIVEIRA, L.F.; NADAL, J. An overview of age-related changes in 

postural control during quiet standing tasks using classical and modern stabilometric 

descriptors. J Electromyogr Kinesiol, v. 19, n.6, p513-9, 2009. 

______________ Estimation procedures affect the center of pressure frequency analysi. 

Brazilian Journal of Medical ad Biological Research, v.42, n.7, p.665-673, 2009. 

VOORRIPS, L.E.; et al. A physical activity questionnaire for the elderly. Medicine and 

science in sports and exercise, v.23, n.8, p.974-9, 1991.  

WADE, M.; et al. Optical flow, spatial orientation, and the control of posture in the elderly. 

Psychol Sci, v.50, p.51-58, 1995. 



104 

 

WEERDESTYEN, V.; et al. A fiveweek exercise program can reduce falls and improve 

obstacle avoidance in the elderly, Gerontology, v.52, p.131-41, 2006. 

WEINECK, J. Biologia do esporte. São Paulo: Manole, 2000.   

WESTLAKE, K.P.; WU, Y.; CULHAM, E.G. Sensory-Specific Balance Training in Older 

Adults: Effect on Position, Movement, and Velocity Sense at the Ankle. Physical Therapy, 

v.87, n.5, p.560-8, 2007.  

WIECZOREK, S.A. Equilíbrio em adultos e idosos: relação entre tempo de movimento e 

acurácia durante movimentos voluntários na postura em pé. Dissertação de mestrado. Escola 

de Educação Física. Universidade de São Paulo, 2003.  

WOOLLACOTT,  M.H.; SHUMWAJL-COOK, A. Changes in posture control across the life 

spana  gstems approach. Phyis Ther.; v.70, 1990. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global report on falls prevention in older 

age. Genebra, 2007. 

______________ Envelhecimento ativo: uma política de saúde. Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde, 2005. 

______________ Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva; 

(WHO – Technical Report Series, 854), p. 375-409, 1995. 

 YORK, J.L.; BIEDERMAN, I. Effects of age and sex on reciprocal tapping performance. 

Perceptual and Motor Skill, v.71, p.675-689,1990. 

ZAMBALDI, P.A.; COSTA, T.A.B.N.; DINIZ, G.C.L.M.; SCALZO, P.L. Efeito de um 

treinamento de equilíbrio em um grupo de mulheres idosas da comunidade: estudo piloto de 

uma abordagem específica, não sistematizada e breve. Acta Fisiatrica, v.14, n.1, p.17 - 24, 

2007. 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

Apêndice I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: A influência de um programa de desenvolvimento de equilíbrio em 

idosos residentes da comunidade 

Departamento de Educação Física  

Telefone para contato: (21) 2629 2808  

Nome do voluntário: 

__________________________________________________________________ 

Idade: __________________________ RG: 

__________________________ 

 

O Sr(a). está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa A influência de 

um programa de desenvolvimento de equilíbrio em idosos residentes da 

comunidade de responsabilidade do pesquisador Drº   Edmundo de Drummond Alves 

Junior e aluna Julianne Quinellato Louro .  

Esse estudo visa avaliar a influência de um protocolo específico adicional de equilíbrio 

em um programa global de atividade física para idosos e sua influência sobre a 

qualidade de vida dos idosos. Para isso, o Sr(a). irá responder um questionários para a 

identificação de possíveis fatores de risco relacionados a saúde, e também será 

realizada uma bateria de exames físicos e testes motores como mensuração de massa , 

estatura, envergadura, dobras cutâneas, perímetros e diâmetros ósseos , teste de 

alcance funcional, teste de preensão manual, teste de levantar da cadeira em 30 

segundos, teste de sentar e alcançar os pés, testes de levantar e andar e plataforma de 

força.  

Para a mensuração da massa corporal,o Sr(a). ficará descalços, com a menor 

quantidade de roupa possível e então subirá na balança, mantendo-se com a cabeça 

alinhada à frente e o peso bem distribuído nos dois pés; Para a estatura o Sr(a). se 
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posicionará descalço, com os calcanhares unidos, mantendo-se com a cabeça alinhada 

à frente e o peso bem distribuído nos dois pés. Para obtenção da medida, o avaliado 

realizará uma inspiração profunda e manterá o ar nos pulmões, sendo  registrada a 

medida. 

Será mensurados os perímetros do tórax, abdome, cintura, quadril, braço, coxa 

e perna para todos os perímetros serão utilizadas fitas antropométricas. Já as dobras 

cutâneas serão avaliadas medidas 10 dobras (Subescapular, Triceptal, biceptal, 

Peitoral, axilar média, supra ilíaca, supra espinhal,  abdominal, para que se possa 

avaliar a distribuição da gordura corporal.  

Plataforma de força  

A avaliação do equilíbrio quase estático será realizada sobre plataforma de 

forma em situação quase estática, em duas condições de apoio: bipodal e unipodal. Na 

primeira condição, o Sr(a). deverá permanecer em pé, com os calcanhares unidos e 

com abertura de 30° entre os pés (pés em V). Na situação unipodal, o indivíduo deverá 

permanecer apoiado no membro inferior dominante, com o joelho fletido do membro 

não-dominante. Em ambas as condições, haverá um avaliador na frente do avaliado 

para dar segurança, no caso de alguma instabilidade que não posso ser restabelecida 

sem o auxilio de outrem.   

Teste de alcance funcional 

O Sr(a). deverá ficar de lado para a parede, a 10cm de distância da mesma, com os pés 

paralelos e descalços, numa posição confortável. O membro superior dominante é 

posicionado na altura do ombro flexionado, cotovelo , punho e dedos estendidos. O 

Sr(a). deverá estender o braço o mais longe possível, ao longo da fita métrica, sem 

retirar os calcanhares do solo, perder o equilíbrio ou dar um passo. 

Teste de preensão manual 

  O Sr(a). deverá permanecer com a cabeça alinhada à frente e o peso bem distribuído 

nos dois pés, enquanto o aparelho é segurado confortavelmente ao longo do corpo. O 

indivíduo deverá apertar a barra do aparelho, mantendo o cotovelo estendido e o 

restante do corpo o mais parado possível. 

Teste de levantar da cadeira em 30s  
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O Sr(a).  deverá estar sentado com as costas retas e pés apoiados no solo. Os 

braços ficam cruzados junto ao peito. Ao sinal do avaliador, o voluntário deverá 

levantar da cadeira, ficando totalmente em pé, e retornando à posição sentada, 

repetindo os movimentos durante 30s. 

Teste de Sentar e Alcançar os pés 

 O Sr(a).  participante deverá sentar na beirada do assento da cadeira, e tentar ir 

o mais longe que conseguir na direção dos pés com braço e mão estendidos, enquanto 

a perna do lado oposto permanece flexionada e mão repousando sobre a coxa e mãos 

sobrepostas e os dedos médios no mesmo nível.  

Teste de levantar e andar  

 O Sr(a) deverá esta sentado inicialmente com um pé ligeiramente à frente do 

outro, corpo ligeiramente inclinado para frente; ao sinal levantar-se da cadeira, 

caminhar o mais rápido possível, contornar o cone fixado a 2,5m e retornar a cadeira.  

 A participação na pesquisa é voluntária e esse consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem prejuízos. Todas as informações aqui recolhidas são 

confidenciais e sua privacidade será mantida. 

 

 Desconfortos ou riscos esperados: Os testes de motores podem causar 

desconfortos (cansaço, dor nas pernas,), devido a adaptação do individuo ao 

mesmo,porém todos os cuidados serão tomados (acompanhamento constante e 

interrupção do teste, se necessário) para reduzir as possibilidades de complicações 

e quaisquer efeitos indesejáveis. 

Benefícios: acreditamos que a verificação da influência de um programa de 

desenvolvimento de equilíbrio em um projeto de extensão de atividades físicas globais 

para idoso, possibilita um atendimento direcionado as necessidades desta população. 

Da mesma forma a pesquisa estará contribuindo com a literatura fornecendo subsídios 

para que se criem ferramentas para o aprimoramento dos programas de prevenção de 

quedas de idosos. Além de que os resultados dos testes serão entregues 

individualmente.  
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            O Sr(a) receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca 

dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa e o tratamento individual. O Sr(a) poderá interromper sua participação 

no estudo a qualquer momento, sem necessidade de justificativa prévia.  

 

Eu, __________________________________________, idade, ________RG nº 

______________________ declaro ter sido informado(a) detalhadamente sobre os 

objetivos e os procedimentos do estudo a ser realizado, que todas as minhas 

dúvidas foram esclarecidas e concordo em participar voluntariamente deste 

projeto de pesquisa. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

  

____________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  

 _________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_________________________________                         

    

      Testemunha 
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Apêndice 2 

Escala de complexidade 

 

1- MUITO SIMPLES 

2- SIMPLES 

3- MÉDIO 

4- DIFÍCIL 

5-MUITO DIFÍCIL 
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Apêndice 3 

Protocolo de treinamento 

 sessão 1: =  2 dias com exercícios com auxílio(em duplas) e olhos abertos ; 

1 Estação: Unipodal com a perna direita. 

2 Estação: Unipodal coma perna esquerda. 

 

3 estação: Flexão/ extensão do tornozelo (ponta de pé e calcanhar) 
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4 estação: caminhar sobre pegadas 

 

5 estação: alcance funcional em dupla. 

 

6 estação: palma da mão com palma da mão, realizar a extensão de tornozelo (ir até a 

ponta dos pés, apenas 1 pessoa da dupla). 

7 estação: idem ao anterior no entanto o outro faz. 
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8 estação: caminhada de Tandem. 

 

9 estação: inversão/ eversão do tornozelo com pés paralelos (ir de um lado ao outro com 

os pé paralelos). 

 

10 estação: extensão/ flexão de quadril alternando as pernas. 
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 Sessão 2: = 2 dias com auxílio, olhos fechados e abertos e incremento de outros 

exercícios ; 

1 estação: unipodal com flexão de joelho (perna direita para trás) 

2 estação: unipodal com flexão de joelho (perna esquerda para trás) 
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3 estação: pé a frente um do outro ( a pessoa poderá escolher qual pé ficará a frente) 

 

4 estação: passada lateral (5 para um lado, 5 para outro) ( sozinho e de olhos abertos) 

 

 

5 estação: flexão/extensão/inversão/eversão do tornozelo (ponta de pé e laterais). 
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6 estação: pés paralelos e olhos fechados 

 

7 estação: passadas para trás 

 

 

 

 

8 estação: girar 3 vezes para um lado e 3 para o outro ( sozinho e de olhos abertos) 
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9 estação: passar a bola por baixo da perna, ora direita ora esquerda.( sozinho e de olhos 

abertos) 

 

10 estação: marcha de olhos fechados. 
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 sessão 3: 1 dia com os exercícios realizados na sessão 2, no entanto, sem auxilio e olhos 

abertos. 

 

1 estação: unipodal com flexão de joelho (perna direita para trás) 

2 estação: unipodal com flexão de joelho (perna esquerda para trás) 

 

3 estação: pé a frente um do outro ( a pessoa poderá escolher qual pé ficará a frente) 
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4 estação: passada lateral (5 para um lado, 5 para outro) ( sozinho e de olhos abertos) 

 

 

 

 

5 estação: : flexão/extensão/inversão/eversão do tornozelo (ponta de pé e laterais). 
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6 estação: pés paralelos e olhos fechados  

 

7 estação: passadas para trás 

 

 

8 estação: girar 3 vezes para um lado e 3 para o outro ( sozinho e de olhos abertos) 
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9 estação: passar a bola por baixo da perna, ora direita ora esquerda.( sozinho e de olhos 

abertos) 

 

10 estação: marcha de olhos fechados. 
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 sessão 4: = 1 dia  constituído dos exercícios realizados nas sessões 1e 2, sem auxilio, com 

olhos fechados e abertos, no entanto, nos movimentos realizados de olhos fechados, caso a 

pessoa perceba uma instabilidade que poderá levar a uma queda, deverá realizar o movimento 

com olhos aberto, respeitando sua individualidade.  

 

1 Estação: Unipodal (direita) flexão de quadril (olhos fechados) 

2 Estação: Unipodal (esquerda) flexão de quadril (olhos fechados) 

 

3 Estação: alcance funcional (olhos abertos) 
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4 estação: pés paralelos e olhos fechados 

 

 

5 estação: passadas para trás (olhos fechados) 

 

6 estação: marcha de olhos fechados. 
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7 estação: passada lateral (5 para um lado, 5 para outro) ( sozinho e de olhos abertos ) 

 

8 estação: ponta de pé e laterais (olhos fechados) 

 

9 estação: caminhar sobre pegadas 
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10 estação: passar a bola por baixo da perna, ora direita ora esquerda.( sozinho e de 

olhos abertos ) 

 

 

 

 sessão 5= 1 dia composta pela 1 série + utilização do colchão 

 

sessão 6=1 dia ,  2 série + utilização do colchão 

 

sessão 7= 3 dias com a série 3 + utilização do colchão 

sessão 8= 2 dias inserção de novos movimentos, olhos abertos e fechados sem auxilio.  

1 estação: unipodal  (perna direita) e a outra perna em abdução (perna esquerda) sem 

tocar o solo. 

2 estação: igual ao anterior com os pés trocados. 
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3 estação: sobre o balance beam 1 perna a frente e a outra atrás, braços 

relaxados. 

 

 

4 estação: caminhada sobre o balance beam de olhos fechados . 
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5 estação: sem colchão, unipodal com abdução de aproximadamente 30º e flexão de 

quadril alternando as pernas. 

 

6 estação: Unipodal com extensão de quadril e joelhos, braços estendidos acima da 

cabeça. 

7 estação: igual ao anterior outra perna 

 

 

8 estação: caminhada sobre o balance beam com uma bola na mão e coloca no chão no 

final. (agachar para colocar a bola no chão ainda em cima do olchão). 

9 estação: pegar um objeto com um dos pés  

10 estação: pegar um objeto com um dos pés 
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 sessão 9= 2 dias com os mesmos realizados na sessão 8 com olhos fechados. 

1 estação: unipodal  (perna direita) e a outra perna em abdução (perna esquerda) sem 

tocar o solo. (sobre o colchão) 

2 estação: igual ao anterior com os pés trocados. 

 

 

3 estação: sobre o balance beam 1 perna a frente e a outra atrás, braços relaxados 

(passando uma bola de tênis de uma mão para a outra) 
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4 estação: caminhada sobre o balance beam. 

 

 

 

5 estação: sobre o colchão, unipodal com abdução de aproximadamente 30º e flexão de 

quadril alternando as pernas. 
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6 estação: Unipodal com extensão de quadril e joelhos, braços estendidos acima da 

cabeça. (sobre o colchão) 

7 estação: igual ao anterior outra perna 

 

 

8 estação: caminhada sobre o balance beam de olhos fechados. 

9 estação: pegar um objeto com um dos pés (sobre o colchão). 

10 estação: pegar um objeto com um dos pés (sobre o colchão). 
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 sessão 10= 2 dias  exercícios diferentes com a utilização do colchão olhos abertos e 

fechados. 

1 estação: sobre o colchão movimentar os braços para frente e para trás (olhos fechados) 

 

2 estação: pegar um objeto com um dos pés (direito), e passar para as mãos levando até 

acima da cabeça estendendo o corpo e ficando na ponta dos pés.  

3 estação: pegar um objeto com um dos pés (direito), e passar para as mãos levando até 

acima da cabeça estendendo o corpo e ficando na ponta dos pés.  

4 estação: alcance funcional com olhos fechados. 
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5 estação: unipodal (perna direita) com flexão de quadril com joelhos flexionados + 

abdução de quadril com o joelhos flexionado, sem tocar o solo (perna esquerda) 

6 estação: unipodal (perna esquerda) com flexão de quadril com joelhos flexionados + 

abdução de quadril com o joelhos flexionado, sem tocar o solo (perna direita) 

 

 

 

7 estação: extensão/ flexão de quadril alternando as pernas olhos fechados. 
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8 estação: pés paralelos, estendendo e flexionando o tornozelo,  olhos fechados, 

rotacionar o tronco com braços abduzidos. 

 

 

 

9 estação:  pés paralelos, tocar a ponta do nariz com o dedo indicador, alternando a 

mão. 
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10 estação: caminhada rápida alternando a bola de mão. 

 

 

 sessão 11= 2 dias de exercícios combinados, por exemplo, exercício unipodal com 

flexão de tornozelo, ou seja, unipodal indo ate a ponta dos pés e voltando, com alternância 

da utilização do colchão. Olhos abertos 

1 estação: unipodal com agachamento até onde o idoso conseguir (direita) 

2 estação: unipodal com agachamento até onde o idoso conseguir (esquerda)  
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3 estação:  caminhar lateral passando uma bola por trás e pela frente do tronco (olhos 

fechados) 

 

 

4 estação: iniciar o movimentos com pés paralelos, logo uma perna direita irá abduzir,e 

o braço esquerdo aduzirá até tocar a lateral oposta do abdomem, o braço direito 

abduzirá ao máximo passando por cima da cabeça. (olhos fechados) 

5 estação: iniciar o movimentos com pés paralelos, logo uma perna esquerda irá 

abduzir,e o braço direito aduzirá até tocar a lateral oposta do abdomem, o braço 

esquerdo abduzirá ao máximo passando por cima da cabeça. (olhos fechados) 
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6 estação:Unipodal com extensão de quadril e joelhos, braços estendidos acima da 

cabeça. 

7 estação: igual ao anterior outra perna 

 

8 estação: pés paralelos, passar a bola por baixo das pernas com olhos fechados.  

 

 

 

9 estação:  unipodal, tocar a ponta do nariz com o dedo indicador, alternando perna e 

mão (olhos fechados). 
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10 estação: caminhada rápida alternando a bola de mão sobre o balance beam. 
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 sessão 12= 2 dias da sessão 10 com utilização do colchão durante todo o treino, Olhos 

abertos e fechados.  

 

sessão 13=  série com novos movimentos combinados  , olhos abertos e fechados. 

1 estação: caminhada rápida alternando a bola de mão sobre o balance beam. 

 

2 estação: pés paralelos abdução de quadril (perna direita) + extensão de ombro 

3 estação: pés paralelos abdução de quadril (perna esquerda) + extensão de ombro 
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4 estação:  caminhada de Tandem, passando a bola de uma mão para outra em cima da 

cabeça e na frente do quadril. 

 

5 estação:   pés paralelos, flexionar e estender o tornozelo tentando abaixar e pelar um 

objeto no chão.  

 

6 estação: caminhada ultrapassando cones médios  
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7 estação: unipodal com extensão de quadril com joelhos estendidos (perna direita) + os 

braços à frente 

 

8 estação: unipodal com extensão de quadril com joelhos estendidos (perna esquerda) + 

os braços à frente. 

 

9 estação: flexão de tornozelo sobre 1 macarrão. 

10 estação: alcance funcional sobre 1 macarrão . 

 

sessão 14 = 2 dias sessão 11  com utilização do colchão durante todo o treino, Olhos abertos e 

fechados. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

1) Data:___/___/___ 

2) Grupo Pertencente___________________________________________________ 

3) Nome:_______________________________________________________________ 

4) Endereço:____________________________________________________________ 

5) Bairro: __________________________________  

6) Cidade:__________________________________ 

7) Data de nascimento: ____/____/_____  

8) Naturalidade:_________________  

9) Idade: _____anos 

10) Telefone:_______________________ 

11) Estado Civil: ( 1 ) solteiro/a  ( 2 ) casado/a ou com companheiro/a   

( 3 ) separado/a – divorciado/a   ( 4 )viúvo/a. 

12) Renda familiar: (1 ) 1 salário mínimo ( 2 ) 2 salários mínimos ( 3) 3 salários mínimos  

( 4 ) 4 salários mínimos  ( 5 ) 5 ou mais salários mínimos. 

13) Escolaridade: (1 ) 0 - 4 anos ( 2 ) 5 - 8 anos ( 3 ) 9-11 anos ( 4 ) Curso superior  

(5 ) Outro:____________ 

14) Atuação Profissional exercida:____________ Há ____ anos. 

( 1 ) Ativa ( 2 ) Ativa em tempo parcial ( 3 ) Desempregado/a ( 4 ) Aposentado/a             ( 5 ) 

Aposentado/a com atividades em tempo parcial.  

15) Qual?_____________ 

16) Possui documento: CPF (1 ) R.G ( 2 ) CTPS ( 3 ) Título ( 4 ) 

17) Possui dependência física? (1 ) Sim ( 2 ) Não 

18) Qual?________________________________________  

19) Mora com: número de pessoas (  ) 

20) grau de parentesco:__________________________________________________ 

21) Situação Habitacional:  (1) Casa própria  ( 2 ) Casa alugada  ( 3 )Casa de familiar  

( 4 ) Instituição   ( 5 )  Outra :________________________  
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO DE BAECKE (IDOSOS) 

 

I. Atividades da vida diária 

 

1. Você realiza algum trabalho doméstico em sua casa? 

0. Nunca (menos de uma vez por mês);       1. Às vezes (somente quando um parceiro ou 

ajuda não está disponível) 

2. Quase sempre (às vezes com ajudante);       3. Sempre (sozinho ou junto com alguém) 

 

2. Você realiza algum trabalho doméstico pesado (lavar pisos e janelas, carregar lixo, etc.)? 

0. Nunca (menos que 1 vez por mês)            1. Às vezes (somente quando um ajudante não 

está disponível) 

2. Quase sempre (às vezes com ajuda)       3. Sempre (sozinho ou com ajuda) 

 

3. Para quantas pessoas você faz tarefas domésticas em sua casa? (incluindo você mesmo, 

preencher 

0 se você respondeu nunca nas questões 1 e 2) 

___________________________________________________________________________

______ 

 

4. Quantos cômodos você tem que limpar, incluindo, cozinha, quarto, garagem, banheiro, 

porão  

(preencher 0 se respondeu nunca nas questões 1 e 2) 
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0. Nunca faz trabalhos domésticos;      1. 1-6 cômodos 

2. 7-9 cômodos         3. 10 ou mais cômodos 

 

5. Se limpa algum cômodo, em quantos andares? (preencher 0 se respondeu nunca na questão 

4). 

 

6. Você prepara refeições quentes para si mesmo, ou você ajuda a preparar? 

0. Nunca;             1. Às vezes (1 ou 2 vezes por semana) 

2. Quase sempre (3 a 5 vezes por semana)      3. Sempre (mais de 5 vezes por semana) 

 

7. Quantos lances de escada você sobe por dia? (1 lance de escadas tem 10 degraus) 

0. Eu nunca subo escadas                  1. 1-5 

2. 6-10          3. Mais de 10  

 

8. Se você vai para algum lugar em sua cidade, que tipo de transporte utiliza? 

0. Eu nunca saio                   1. Carro 

2. Transporte público        3. Bicicleta 

4. Caminhando 

 

 

9. Com que freqüência você faz compras? 

0. Nunca ou menos de uma vez por semana (algumas semanas no mês); 1. Uma vez por 

semana 
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3. Todos os dias 

 

 

10. Se você vai para as compras, que tipo de transporte você utiliza? 

0. Eu nunca saio     1. Carro 

2. Transporte público     3. Bicicleta  4. Caminhando 

 

II. Atividades esportivas 

 

Você pratica algum esporte? 

Esporte 1: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Intensidade: 

______________________________________________________________________ 

 

Horas por semana: 

_____________________________________________________________________ 

 

Quantos meses por ano: 

________________________________________________________________ 

 

Esporte 2: 

Nome: 

______________________________________________________________________ 
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Intensidade: 

______________________________________________________________________ 

 

Horas por semana: 

_____________________________________________________________________ 

 

Quantos meses por ano: 

________________________________________________________________ 

 

III. Atividades de lazer 

Você tem alguma atividade de lazer? 

Atividade 1: 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

 

Intensidade: 

______________________________________________________________________ 

 

Horas por semana: 

_____________________________________________________________________ 

Quantos meses por ano: 

________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: 
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Nome: 

______________________________________________________________________ 

 

Intensidade: 

______________________________________________________________________ 

 

Horas por semana: 

_____________________________________________________________________ 

 

Quantos meses por ano: 

________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

Histórico de quedas 

Variáveis relativas à saúde 

Q1 Como o(a) sr(a) avalia sua saúde: (1) Boa;   (2)  Razoável; (3)   Ruim;  (8) Não sabe 

   

Q2 O(a) Sr(a) faz uso de bengala, muletas ou andador?: (1) sim;   (2) não 

 

Q3 Alguma vez algum médico já lhe disse que o(a) Sr(a) tem: (Marque X se sim) 

                                                                                                                                              

Diabetes ( ); Pressão alta ( ); Parkinson ( );    Epilepsia ( ); Reumatismo ( ); Artrite ( ) Artrose 

( );  Perda de audição ( ); Osteoporose ( );  Labirintite ( );  Catarata ( ); Depressão ( ); 

Outras:___________________ 

 

Q4 O (a) Sr (a) já sentiu tontura?    (1) sim  (2) não Qual;    Qual 

situação:________________ 

 

Q5 Como o(a) Sr(a) avalia seu equilíbrio? (1) Bom  (2) Razoável  (3) Ruim (9) Não sabe 

 

Q6 O (A) Sr (a) sente dores musculares no corpo? (pernas, braços, coxa)  (1) sim  (2) 

não  
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Q7 Aconteceu com o(a) Sr(a) de perder um pouco de urina e se molhar acidentalmente, seja 

porque não deu tempo de chegar no banheiro ou quando estava dormindo ou quando tossiu ou 

espirrou ou fez força?   

(1) sim    (2) não     (9) Não sabe     Com qual frequência? 

____________________________________                                                                                                                                            

 

Q8  O(A) Sr(a) usa óculos multifocais (para perto e para longe)? (1) sim;    (2) não   (9)Não 

sabe; 

 

Q9 O(a) Sr(a) está enxergando bem (mesmo com uso de óculos)?: (1) sim;   (2)  não;   (9)Não 

sabe; 

 

Ocorrência de quedas: 

Q10 Nos últimos 6 meses ( ) ;   Nos últimos 12 meses  

1 Quedas; 2 Quedas; 3 Quedas; 4 ou mais quedas; 

 

Q11 Caso o (a) Sr (a) tenha caído, teve alguma das consequências abaixo? Marque X se sim: 

 

Arranhões ( );  Fraturas ( ); Internação ( ); Isolamento ( );  

 

Outros ou local da fratura: -

_________________________________________________________________ 

 

 

 Residência  
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Q12 Em sua residência você identifica um destas situações. Marque X se sim: 

Chão escorregadio ( ); Tacos soltos ( ); Pouca iluminação ( ); Barra de apoio nos banheiros ( );  

Cama muito alto ou muito baixo  ( ); Tapetes ( ); Corrimão nas escadas ( ); Assento sanitário 

baixo ( ); Cadeira sem braço ( )  

Medo de cair 

 

Q13 O(A) Sr(a) de vez em quando sente medo de cair? ____(1) sim  (2) não  (9) 

NS/NR 

 

Q14 O(A) Sr(a) deixa de fazer alguma atividade por medo de cair? ____(1) sim  (2) não

  (9) NS/NR 

 

Uso de medicamentos 

 

Q 15 O(A) Sr(a) faz uso de medicamentos?____ (1) sim  (2) não 

 

Q14Quais?__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO SOBRE O ESTADO MENTAL (MINI-MENTAL): 

 

Orientação 

1)  Dia da Semana  (0) (1) 

2) Dia do Mês   (0) (1) 

3) Mês   (0) (1) 

4) Ano    (0) (1) 

5) Estação do ano (0) (1) 

 

6) Cidade   (0) (1) 

7) Estado   (0) (1) 

8) País    (0) (1) 

9) Instituição (local) (0) (1)  

10) Bairro ou rua próxima (0)      (1) 

 

 

Memória  

Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 

1 ponto para cada resposta correta.      

______________________  

______________________ 

______________________ 

Atenção e Cálculo 

 

11) 100 – 7 = 93   (0) (1)  O  

12)   93 – 7 = 86  (0) (1)  D 

Caso o paciente não realize essa tarefa, 
peça-lhe que soletre a palavra “mundo” 

de trás para frente. A pontuação será 
dada de acordo com o numero de letras 

ditas na ordem correta. 
 (exemplo: odnum = 5; odunm = 3) 

 

 

           Depois repita as palavras e certifique-se de 
que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você 

irá perguntá-las novamente. 
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13)   86 – 7 = 79  (0) (1)  N 

14)   79 – 7 = 72  (0) (1)  U 

15)   72 – 7 = 65  (0) (1)   M 

  

Vocação 

16) Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente  (0)  (1)  (2)  (3) 

 

Linguagem 

17) Nomear um relógio e uma caneta    (0)   (1)   (2) 

18) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá”    (0)   (1) 

19) Siga os três estágios de Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio 

e coloque no chão”   (0)  (1) (2) (3) 

 

Ler e obedecer 

20) “Feche os olhos”     (0)   (1) 

21) “Escrever uma frase”    (0)   (1) 

“Copie o desenho”     (0)   (1)   

Escore: ( / 30)                                         
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ANEXO V 

Teste de levantar da cadeira em 30s  

 

 

 

 

 



154 

 

 

ANEXO VI 

 Teste de levantar e andar  
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