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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo experimental, do tipo ensaio clínico 

randomizado foi analisar os efeitos promovidos no controle postural, risco de 

quedas e atividade eletromiográfica de idosos quando submetidos a programas 

de exercícios em 47 idosos saudáveis, entre 60 e 80 anos distribuídos em dois 

grupos: o grupo de exercícios multissensoriais (GM) e o grupo de exercícios de 

força (GF). Na avaliação utilizou-se o Timed Up end Go Test (TUG), teste de 

apoio unipodal (olhos abertos e fechados), levantar e sentar da cadeira, Escala 

de Equilíbrio de Berg (EEB), Índice de possibilidade de quedas (IPQ) e 

eletromiografia do musculo vasto lateral (VL) e bíceps braquial (BB). De forma 

geral todos os testes apresentaram melhora intragrupo, porém ao comparar os 

grupos nos testes de apoio unipodal olhos abertos (p<0,001) e fechados 

(p<0,001), EEB (p<0,001) e IPQ (p<0,001) o GM se demonstrou superior ao GF, 

porém na eletromiografia do VL o GF apresentou melhores resultados (p<0,001) 

do que o GM. Para as demais variáveis não houve diferenças estatísticas entre 

os grupos.  O treno multissensorial demonstra resultados mais satisfatórios para 

o controle postural e risco de quedas exceto na ação eletromiográfica quando 

comparado ao treino de força em idosos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, terapia por exercício, equilíbrio, quedas.  

 



15 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this experimental study, randomized clinical trial type was 

analyze the effects promoted in postural control, risk of falls and 

electromyographic activity in elderly when submited an exercise program. 47 

healthy seniors between 60 and 80 years divided into two groups: the Group of 

multissensorial exercises (GM) and strength exercises (GF). It was used the 

Timed Up end Go Test (TUG), unipodal support test (open and closed eyes), 

stand and sit in the Chair, Berg Balance scale (BBS), index of ability (IPQ) and 

electromyogram of muscle vastus lateralis (VL) and biceps brachii (BB). In 

general all tests showed improvement, but when comparing the intra-group 

groups support testing unipodal eyes open (p<0,001) and closed (p<0,001), BBS 

(p<0,001) and IPQ (p<0,001) GM demonstrated superior to GF, however on the 

electromyography VL the GF presented better results (p<0,001) than the GM to 

the other variables there were no statistical differences between the groups. The 

multi-sensory treno demonstrates more satisfactory results for the postural 

control and risk of falls except on electromyographic action when compared to 

strength training in older adults. 

 

KEYWORDS: Elderly, exercise therapy, balance, falls. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

O envelhecimento humano é um processo fisiológico inevitável, em que 

há um comprometimento do equilíbrio homeostático com um gradual declínio do 

ritmo biológico e dificuldade para tolerar o estresse de qualquer natureza, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos 

e perda da funcionalidade (ALENCAR et al., 2010; ARANTES et al., 2009). 

O efeito progressivo do envelhecimento acarreta numa série de 

modificações físicas e cognitivas, desestruturações nos diversos órgãos e 

sistemas, podendo gerar patologias crônico-degenerativas, modificações nos 

sistemas sensoriais e musculoesqueléticos, acarretando distúrbios de equilíbrio, 

coordenação e propriocepção, diminuição de flexibilidade e força muscular com 

consequente limitação funcional (ALENCAR et al., 2010). 

Dentre os vários fatores influenciados pelo declínio da senescência, a 

força dos membros inferiores e o controle postural, sofrem um significante 

impacto (LOPES et al., 2009), devido às alterações neuromusculares como a 

diminuição da sinalização entre as estruturas nervosas e o músculo, atrofia e 

perda seletiva de fibras musculares (principalmente das fibras tipo II), com 

redução da massa muscular total, diminuição da força e potência muscular, 

afetando diretamente a mobilidade funcional do idoso (MACEDO; GAZZOLA: 

NAJAS, 2008; RIBEIRO et al., 2009). 

As ações musculares que geram estabilização estática e dinâmica 

também sofrem alterações com a idade avançada pela diminuição da habilidade 

de gerar força que ao associar-se com as modificações somato-senssoriais, 

como as diminuições da sensação de posicionamento articular e da sensação 

cutânea plantar podem estar relacionadas com alterações do controle postural e 

risco de quedas (HERNANDEZ; GOLDBERG; ALEXANDER, 2010). 

Com o declínio da atividade muscular e consequentemente do controle 

postural devido o processo de envelhecimento natural o idoso fica mais frágil e 

dependente, trazendo assim uma intima relação com as limitações para a 

realização de atividades diárias e a quedas, evento este que atinge cerca de 
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30% da população idosa ao ano gerando desde leves escoriações a óbitos, 

tornando-se o maior problema de saúde pública desta população (ALFIERI, 

2010; BATTISTELA; ALFIERI, 2011). 

Dessa forma, existe a necessidade de intervenções direcionadas para 

esta crescente população, identificando os fatores de risco para a perda do estilo 

de vida independente, fortalecendo e racionalizando os restritos recursos 

financeiros disponíveis, elaborando pesquisas e intervenções de baixo custo, 

simples execução e facilmente replicáveis (COSTA et al., 2009), visando a 

prevenção dos agravos em saúde, na tentativa de minimizar o declínio funcional 

decorrente da senilidade (ALENCAR et al., 2010). 

Uma proposta bastante relatada na literatura para esta população são 

os exercícios resistidos (de força), que podem ser realizados com pesos livres, 

anilhas, equipamentos graduados, entre outros, que já são descritos como 

bastante eficientes na restauração da massa e força muscular que são perdidas 

no processo de envelhecimento, contribuindo assim para a melhora da função 

muscular e consequentemente na melhora do controle postural (ALFIERI et al., 

2012; BIJ; LAURANT; WENSING, 2002; CÂMARA; SANTARÉM; JACOB FILHO, 

2008).  

No entanto, os efeitos dos exercícios de força ainda devem ser melhor 

esclarecidos para o controle postural. Alguns autores ainda relatam que este tipo 

de intervenção apenas, não se torna suficiente para trazer melhoras para esta 

variável. Então para tentar verificar esta eficácia é necessário estruturar e 

implementar um treino com diferentes formas de execução a fim de verificar a 

influência destes sobre o controle postural (ALFIERI; MORAES, 2008; MOURA 

et al., 2013). 

A melhora no controle postural é um indicador que o exercício físico pode 

influenciar de forma positiva e efetiva nos idosos, facilitando a realização de 

atividades básicas e instrumentais cotidianas e como benefício secundário 

reduzindo o risco de quedas por desequilíbrio, acontecendo devido aos 

estímulos musculoesqueléticos e sensoriais que a atividade física promove 

(FIDELIS; PATRIZZI; WALSH, 2013; HAUTIER; BONNEFOI, 2007; MOURA et 

al., 2013). 

Com esta proposta ressalta-se a ideia dos exercícios multissensoriais, 

pois estimulam os três sistemas sensoriais (vestibular, visual e 
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somatossensorial), bem como fornecem estímulos musculoesqueléticos aos 

participantes, sendo efetivo para melhora geral do equilíbrio em idosos (ALFIERI, 

2010). 

Os exercícios multissensoriais trabalham os principais sistemas 

envolvidos na sustentação da postura, melhoram a aprendizagem motora e 

previnem quedas (CONSTANTINI; ALMEIDA; PORTELA, 2011). A literatura 

relata que as intervenções com idosos residentes em comunidade devem conter 

exercícios multidimensionais, para melhora de força muscular, mobilidade, 

equilíbrio e capacidade aeróbica (ALENCAR et al., 2010). 

Dentro desse contexto, a saúde não pode mais ser medida pela 

presença ou não de doenças, e sim pelo grau de preservação da capacidade 

funcional. Os fatores que determinam um envelhecimento saudável com boa 

capacidade funcional, e quais os fatores que aumentam o risco de morte e 

incapacidade são perguntas que serão respondidas através de estudos e 

pesquisas que incluam a população idosa (ALFIERI et al., 2009).  

Apesar de já existir algumas pesquisas voltadas para esta temática, 

ainda existe uma lacuna que necessita ser explanada pela melhor observação 

dos efeitos destes tipos de intervenção na população idosa, embora exista uma 

certa dificuldade em se trabalhar com esta população, por questões éticas e altos 

índices de desistência. 

Os exercícios multissensoriais e os de força surgem como uma saída 

para melhora da aptidão física de idosos, bem como a realização de suas 

atividades de rotina diária. Neste sentido buscaremos no presente estudo 

responder a seguinte dúvida: quais são os efeitos promovidos no controle 

postural, risco de quedas e atividade eletromiográfica em idosos quando 

submetidos a programas de exercícios? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
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Analisar os efeitos promovidos no controle postural, risco de quedas e 

atividade eletromiográfica em idosos quando submetidos a diferentes programas 

de exercícios. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Verificar o controle postural através do equilíbrio estático, dinâmico, 

agilidade e força de membros inferiores em idosos submetidos ao treinamento 

multissensorial e ao treinamento de força;  

 Identificar o risco de quedas em idosos submetidos ao treinamento 

multissensorial e ao treinamento de força; 

 Verificar o pico de contração isométrica voluntária máxima dos músculos 

vasto lateral e bíceps braquial em idosos submetidos ao treinamento 

multissensorial e ao treinamento de força; 

 Comparar os resultados obtidos nas variáveis intra e intergrupos antes e 

após a participação nos programas de exercícios e seus efeitos biológicos nos 

idosos voluntários. 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

H1 – A intervenção com a realização dos exercícios multissensoriais e de força 

apresentam ganhos satisfatórios quanto as variáveis de controle postural, risco 

de quedas e atividade eletromiográfica em idosos. 

H2 – A intervenção multissensorial se apresenta melhor quanto as variáveis de 

controle postural, risco de quedas e atividade eletromiográfica em idosos. 

H3 – A intervenção com treino de força se apresenta melhor quanto as variáveis 

de controle postural, risco de quedas e atividade eletromiográfica em idosos.  

H0 – A intervenção com a realização dos exercícios multissensoriais e de força 

não apresentam ganhos satisfatórios quanto as variáveis de controle postural, 

risco de quedas e atividade eletromiográfica em idosos. 
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1.4  VARIÁVEIS 

 

1.4.1 Variáveis Independentes 

Exercícios multissensoriais e exercícios de força. 

1.4.2 Variáveis Dependentes 

Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, força de membros inferiores, agilidade, 

atividade eletromiográfica (Pico de Contração Isométrica Voluntária Máxima - 

CIVM) e probabilidade de propensão a quedas. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por promover subsídios para o 

conhecimento sobre qual forma terapêutica de exercícios se torna mais eficaz 

para tornar o idoso mais funcional e menos susceptível a quedas, os exercícios 

multissensoriais ou exercícios resistidos. 

Socialmente a presente investigação se justifica pela atividade física ter 

sido considerada um esquema terapêutico não-farmacológico importante no 

tratamento e prevenção de doenças crônico-degenerativas associadas ao 

envelhecimento, por proporcionarem benefícios sociais, psicológicos e físicos.  

Assim, esta pesquisa visa proporcionar uma melhor qualidade de vida 

para a população alvo, auxiliando na melhor escolha de um protocolo de 

intervenção terapêutico para esta população para assim prevenir ou reduzir de 

forma mais rápida e efetiva a perda da funcionalidade do idoso o tornando mais 

independente. 
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II REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO E AS ALTERAÇÕES NO CONTROLE POSTURAL 

 

O controle postural é uma função sensorial e motora que necessita da 

união de várias informações que derivam dos sistemas vestibular, 

somatossensorial e visual gerando assim uma resposta motora que permite que 

o indivíduo tenha equilíbrio tanto em atividades estáticas como dinâmicas, ou 

seja, as atividades variadas que realizamos no nosso cotidiano. Estas 

informações sensoriais geradas pelo nosso corpo também permite a orientação 

postural, que significa a relação adequada entre os segmentos do corpo e o 

ambiente, gerando assim o equilíbrio, onde nada mais é que a manutenção do 

centro de gravidade dentro dos limites da base de sustentação (NITZ; CHOY, 

2004; SOARES, 2010; TOLEDO; BARELA, 2010). 

O controle postural pode então ser definido como o estado em que há 

um equilíbrio sobre todas as forças que agem no corpo humano, permitindo este 

a ficar em posição de repouso, ou seja, equilíbrio estático, ou ser capaz de 

realizar movimentos sem que haja oscilações ou desequilíbrio (equilíbrio 

dinâmico) (TEIXEIRA, 2010; SOARES, 2010). 

Durante o envelhecimento algumas alterações fisiológicas são 

responsáveis pela diminuição do controle postural, e para a manutenção deste 

os idosos necessitam de mais atenção que os jovens para realizar alguma tarefa 

e a realização de mais de uma atividade ao mesmo tempo prejudica ainda mais 

a permanência de equilíbrio nestes indivíduos (NASCIMENTO; PATRIZZI; 

OLIVEIRA, 2012; TOLEDO; BARELA, 2010). 

Dentre os fatores que influenciam na falta de equilíbrio destaca-se o 

sistema visual, onde sua função é de fornecer referências externas para a 

orientação do corpo e seus segmentos com relação ao espaço, linhas horizontais 

e verticais. Com a idade ocorre a redução do número de sensores 

proprioceptivos nos músculos oculares bem como alterações estruturais no 

próprio olho, gerando perda do campo visual, da visão periférica, alterações no 

contraste visual quanto a sua sensibilidade, causando assim a diminuição das 

informações sobre a posição do corpo no espaço (KLEINER; SCHLITTLER; 
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SÁNCHEZ-ARIAS, 2011; SOARES, 2010). 

O sistema vestibular, principal responsável pelo envio das informações 

sobre a posição e o movimento da cabeça em relação a gravidade ao sistema 

nervoso central (SNC), começa a ter significativas alterações no idoso a partir 

dos 70 anos, perdendo cerca de 40% das suas células vestibulares ciliares e 

nervosas (ALFIERI; MORAES, 2008; KLEINER; SCHLITTLER; SÁNCHEZ-

ARIAS, 2011). Esta alteração interfere diretamente no controle postural pela 

diminuição das aferências neuro-senssoriais causada pela diminuição da 

excitabilidade do sistema vestibular (CAIXETA; DONÁ; GAZZOLA, 2012). 

Nos indivíduos idosos o SNC e o periférico sofrem alterações, com a 

diminuição de fibras e a alteração das respostas autonômicas de fluxo sanguíneo 

relacionado às estruturas nervosas fazendo com que haja diminuição e retardo 

da velocidade da condução nervosa e diminuição da discriminação sensorial 

(ALFIERI; MORAES, 2008). Estas alterações nervosas fazem com que aumente 

o limiar de sensibilidade vibratória nas mãos e nos pés, menor sensibilidade a 

pressão tátil, dor e temperatura cutânea nos idosos (SOUZA et al., 2011). 

A propriocepção também diminui, gerando dificuldade para percepção e 

precisão dos movimentos, fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade a ter 

respostas corporais adequadas a estabilidade postural (ANTES; WIEST; MOTA, 

2014). Vários estudos reforçam a existência de uma relação inversamente 

proporcional entre a capacidade proprioceptiva e o avanço da idade (ANTES; 

KATZER; CORAZZA, 2008; ANTES; WIEST; MOTA, 2014; DESHPANDE et al., 

2003). 

Petrella; Lattanzio e Nelson (1997), ao analisarem a propriocepção de 

joelho em três grupos distintos (idosos sedentários, idosos fisicamente ativos e 

jovens) com um eletrogoniômetro, encontraram média de erro absoluto de 4,58° 

para os idosos sedentários, 3,12° para os idosos fisicamente ativos e 2,01° para 

os jovens. Afirmando assim que o declínio da propriocepção além de estar 

intimamente relacionado com a idade sofre interferência da realização ou não de 

atividade física. 

Fisiologicamente com a idade as fibras musculares diminuem o seu 

número, principalmente as do tipo I (aeróbicas), sendo substituídas por tecido 

adiposo. A massa muscular começa a reduzir por volta dos 30 anos de idade e 

após os 50 anos de forma mais acelerada, afetando diretamente também a força 
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muscular que chega a diminuir até 30% após os 70 anos (HAUTIER; BONNEFOY, 

2007). 

A redução da força muscular em idosos é um fator importante na 

manutenção do controle postural estando diretamente relacionado com a 

propensão a quedas, idosos que já sofreram quedas apresentam um menor pico 

de torque principalmente nas musculaturas de extensores e flexores de joelho e 

dorsiflexores e flexores plantares do tornozelo (DIAS; WIBELINGER, 2010). 

Todas as limitações citadas fazem com que o idoso tenha um 

considerado declínio funcional o limitando na execução de suas tarefas diárias. 

Estudos que envolvem o controle postural em idosos, devem avaliar 

componentes musculoesqueléticos, visuais e neuro-sensoriais pois estes fatores 

estão intimamente relacionados com a manutenção do controle postural e a 

propensão a quedas. 

 

2.2 ATIVIDADE FÍSICA E SUA AÇÃO NO CONTROLE POSTURAL 

 

Já é extremamente relatado os benefícios da atividade física na vida de 

indivíduos participantes de grupos especiais como o idoso (DANIELS et al., 2008; 

VALERIO; RAMOS, 2013). A atividade física regular constitui-se em uma medida 

eficaz para minimizar os efeitos das alterações fisiológicas decorrentes do 

processo de envelhecimento melhorando a capacidade funcional, a autonomia e 

consequentemente, a saúde destes indivíduos (MOREIRA; TEIXEIRA; NOVAES, 

2014). 

Uma das aptidões físicas que a prática de exercícios em idosos pode 

melhorar é o controle postural, isto ocorre devido aos estímulos 

musculoesqueléticos e sensoriais que o exercício promove facilitando assim a 

realização de atividades rotineiras e diminuindo o risco de quedas (BECK et al., 

2011; NASCIMENTO; PATRIZZI; OLIVEIRA, 2012). 

Howe et al. (2008) fizeram uma revisão sistemática dos efeitos dos 

diversos tipos de exercícios sobre o controle postural em idosos e classificaram 

como os principais exercícios benéficos ao controle postural mais relatados na 

literatura: a) os exercícios que envolvem treino de equilíbrio, coordenação 

motora e de tarefas funcionais, b) exercícios de fortalecimento muscular, c) 
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exercícios 3D (incluem exercícios de tai chi, gi gong, dance e yoga), d) atividades 

físicas gerais (como ciclismo, caminhada e natação) e d) intervenções de 

múltiplos tipos (são as combinações dos diferentes tipos de exercícios citados 

anteriormente). 

Um programa de atividades físicas ideal para adultos mais velhos deve 

incluir exercícios que trabalhem o controle postural como exercícios de 

resistência, força, equilíbrio e flexibilidade, estas atividades devem ser 

adaptadas às condições individuais a fim de otimizar a aderência. Todos os 

idosos independentes do seu estado atual de saúde devem ser incentivados e 

ajudados no desenvolvimento e manutenção de uma prática regular de 

atividades físicas ao longo de suas vidas, mas o grande desafio da promoção da 

atividade física para idosos, além de quebrar barreiras para que comecem um 

plano de atividades físicas, é fazer com que uma vez iniciado, mantenham um 

estilo de vida ativo (BECK et al., 2011; MOREIRA; TEIXEIRA; NOVAES, 2014; 

NASCIMENTO; PATRIZZI; OLIVEIRA, 2012; NITZ; CHOY, 2004).   

Independentemente do tipo de exercício a ser realizado quando estes 

são destinados a população idosa os riscos aumentam devido a própria estrutura 

física que eles apresentam, além de na maioria das vezes nesta faixa etária 

estes indivíduos se encontram inativos requerendo assim um melhor 

acompanhamento e maior cuidado na realização das atividades (VALERIO; 

RAMOS, 2013). 

Considerando a lentificação na transmissão e no processamento de 

informações somatossensoriais, consequências do processo de envelhecimento, 

o treino multissensorial enfatiza estimulação de receptores cutâneos, 

musculares, articulares e vestibulares, facilitando o ajuste das respostas motoras 

(ALFIERI et al., 2012). Quando um impulso simultâneo surge desses receptores, 

ajustes posturais involuntários agem na estabilização por meio da transferência 

do centro de gravidade para um estado de equilíbrio (ALFIERI; TEODORI; 

MONTEBELO, 2004). 

Para a realização deste exercício utiliza-se bolas, deslocamentos em 

superfícies instáveis, com posições diferenciadas da cabeça combinada com 

suspenção ou não da visão (depende do nível de adaptação/dificuldade do 

praticante), por meio de posições que estimulam o equilíbrio e aumentam a 

sensibilidade dos receptores possibilitando melhores condições físicas e do 
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controle postural (ALFIERI, 2010; ALFIERI et al., 2012;). 

A intervenção multissensorial caracteriza-se por melhorar a velocidade, 

agilidade, equilíbrio dinâmico e capacidade de deambulação através da 

estimulação dos três sistemas sensoriais: vestibular, visual e somatossensorial, 

ou seja, atuando no controle neuromotor, o que pode refletir em menor 

propensão a quedas. A prática regular de exercício físico, pode melhorar a 

deambulação, o equilíbrio, a coordenação, a propriocepção, a reação de tempo 

e a força muscular até de indivíduos com mais de 70 anos. Alguns autores 

demonstraram que exercícios de força e equilíbrio em mulheres com 80 anos ou 

mais reduziram a taxa de quedas em mais de 30%. Reforçando assim a ideia 

que os exercícios multissensoriais trabalham os principais sistemas envolvidos 

na sustentação da postura, melhoram a aprendizagem motora e previnem 

quedas (ALFIERI, TEODORI; MONTEBELO, 2004; CONSTANTINI, ALMEIDA; 

PORTELA, 2011). 

Estudos experimentais sugerem que, mediante treinamentos utilizando 

diferentes estímulos sensoriais, os idosos podem ter melhora no equilíbrio, 

reduzindo o número de quedas (LUSTOSA et al., 2010).  Relatam a possibilidade 

de algumas intervenções e o exercício físico, mais especificamente o 

treinamento de força e equilíbrio, capazes de diminuir o risco de quedas na 

população idosa. Os exercícios físicos, além de interferir na melhora do equilíbrio, 

da mobilidade e da força muscular, são imprescindíveis à prevenção contra 

quedas e estimulam a estrutura óssea. Isso reflete diretamente no aumento da 

resistência óssea, contribuindo para a diminuição da incidência de fraturas 

(ALFIERI, TEODORI; MONTEBELO, 2004). 

Já é comprovado que somente o exercício físico não é suficiente para a 

resolução do problema de quedas entre os idosos, mas podem ter fundamental 

importância na prevenção de quedas, além de trazer diversos outros benefícios 

à vida do idoso (ALENCAR et al., 2010; ALFIERI, TEODORI; MONTEBELO, 

2004; ALFIERI et al., 2009; ALFIERI et al., 2010). 

Vale ressaltar que, envelhecer sem nenhum problema de saúde constitui 

mais exceção do que regra, no entanto, o que se almeja é a possibilidade de 

envelhecer de forma saudável, preservando as habilidades físicas e mentais 

necessárias para uma vida independente e autônoma (RAMOS, 2003). 
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Os autores relatam que o treino multifuncional/multissensorial são 

exercícios de baixa intensidade capazes de promover benefícios quanto a 

melhora da capacidade física por aperfeiçoar as habilidades e desenvolver as 

capacidades biomotoras do indivíduo. A prática regular de atividade física atua 

positivamente no equilíbrio e mobilidade funcional em idosos residentes em 

comunidade (ALFIERI et al., 2010). Exercícios multissensoriais realizados numa 

variedade de superfícies, com diferentes texturas e densidades, com o uso de 

bolas ou outras atividades que estimulem o equilíbrio aprimoram a qualidade 

desta função, desenvolvem a concentração, aumentando a mobilidade articular 

e corporal; aprimoram a força muscular, reduzindo o risco de quedas, facilitando 

a execução de atividades básicas e instrumentais de vida diária, melhorando a 

funcionalidade e prevenindo as incapacidades (ALFIERI et al., 2010; ALFIERI et 

al., 2012). 

O treinamento em ambientes que possuem bases de suporte irregulares 

como areia, pisos escorregadios, depressões no solo, bem como a utilização de 

bola suíça e mini-cama elástica proporcionam o recrutamento de mm 

estabilizadores por maior recrutamento de unidades motoras, além de uma 

melhora no controle postural (GLÉRIA; SANDOVAL, 2011). 

Isto ocorre porque os treinos envolvem o treino de marcha, equilíbrio, 

coordenação, tarefas funcionais, treinamento de força, estimulação visual, 

vestibular, somatossensorial e proprioceptiva, ou seja, estimulam diferentes 

sistemas aferentes e os que fortalecem os músculos do corpo (ALFIERI et al., 

2012). 

Exercícios com mudanças de velocidade, direção, em ambientes 

diferenciados tem o objetivo de minimizar incapacidades funcionais além de 

colaborarem com a redução de problemas emocionais e sociais atribuídos a 

incapacidade. Os treinos funcionais não priorizam especificamente um 

determinado ganho, mas geram melhora no equilíbrio, flexibilidade, força 

muscular, com impacto positivo sobre a mobilidade e independência funcional, 

importantes para a realização das atividades de vida diária (AVD´s) e atividades 

instrumentais de vida diária (AIVD´s), proporcionando melhor qualidade de vida 

ao idoso (LUSTOSA et al., 2010). 

Além de que a intervenção proposta por ser de baixo custo e associada 

à facilidade de replicação dos exercícios torna-se respectivamente viáveis tanto 
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para os gestores em saúde pública (no que tange à implantação) quanto para os 

próprios idosos (no tocante a aderência ao programa), pois não depende de 

grandes esforços financeiros de ambas as partes (VERAS, 2012). 

O exercício resistido é caracterizado por ser uma forma de exercício 

ativo onde há uma contração muscular contra alguma forma de resistência, 

pesos livres, barras, anilhas, equipamentos graduados, entre outros 

equipamentos. Cientificamente existem várias evidências de que este tipo de 

atividade é muito eficiente na restauração de massa e de força muscular 

perdidas com o envelhecimento (CÂMARA; BASTOS; VOLPE, 2012). 

Entretanto os efeitos do exercício resistido no controle postural ainda não 

estão comprovados na literatura, alguns autores indicam que apenas o exercício 

resistido não são capazes de trazer benefícios ao controle postural, mas que 

ainda é necessário a realização de mais estudos que trabalhem com o tema 

(DIAS; GURJÃO; MARUCCI; 2006). 

Mas já é descrito na literatura que a musculação pode ser indicada para 

ganhos de força e equilíbrio dinâmico em idosos. Isto se dá provavelmente, 

devido ao fato das características dessa modalidade promover adaptações 

neurais como aumento no recrutamento e na frequência de disparo das unidades 

motoras, e adaptações morfológicas como o aumento da área de secção 

transversa e espessura muscular, que causam aumento na capacidade de 

produção de força nos idosos (CÂMARA; BASTOS; VOLPE, 2012; SOUZA et al., 

2014). 

De acordo com Pina et al. (2013) os benefícios do exercício resistido 

dependem da interferência de várias variáveis que fazem parte dos programas 

de treinamento com pesos, tais como: a quantidade de exercícios, séries e 

repetições, a velocidade de execução dos exercícios, os intervalos de 

recuperação entre as séries e os exercícios e a frequência semanal que estes 

são realizados. 

Em um estudo realizado por Wiechmann, Ruzene e Navega (2013) com 

20 idosos divididos em grupo atividade (GA) e grupo controle (GC) teve o objetivo 

de analisar os efeitos do treinamento resistido na flexibilidade, mobilidade, força 

muscular e equilíbrio de idosos, onde o GA realizou o treinamento resistido por 
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13 semanas. Após o treinamento, o GA apresentou melhora na mobilidade, força 

muscular de membros inferiores e equilíbrio, permitindo assim concluir que o 

treinamento resistido de 13 semanas foi capaz de melhorar a mobilidade, força 

muscular de membros inferiores e equilíbrio dos idosos participantes da 

atividade. 

Uma revisão realizada pela Cochrane em 2015, com 121 ensaios cínicos 

randomizados, mostrou que idosos praticantes de atividade resistida tem 

considerado ganho de força muscular. Também mostrou melhora nas atividades 

simples de vida diária, como por exemplo, caminhar, subir escadas e levantar da 

cadeira, como também nas atividades mais complexas, como tomar banho 

sozinho e preparar alimentos. E o ganho foi considerado maior quando 

comparado a velocidade de marcha (LIU; LATHAM, 2015). 

Salienta-se então que a realização de exercícios resistidos apresenta 

efeitos positivos na vida do idoso, pois com a realização da atividade controlada, 

com periodicidade e acompanhada de um profissional habilitado garantindo 

assim a realização correta do exercício leva a melhora da mobilidade, equilíbrio 

e da força muscular destes indivíduos os tornando mais independentes 

(WIECHMANN; RUZENE; NAVEGA, 2013; ROMA et al., 2013). 
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III METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo é experimental, do tipo ensaio clínico randomizado 

pois os indivíduos foram divididos em diferentes grupos em um mesmo momento 

(FAYH et al., 2012; FOZ et al., 2011). 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Potiguar (UNP), sendo aprovado sob o parecer 1.065.145 

atendendo às recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde, 

nº 466/12. 

 

3.2 POPULAÇÃO 

 

A população foi composta por idosos (homens e mulheres), 

frequentadores (cadastrados) nas Unidades Básicas de Saúde da Família 

(UBSF) Aguinaldo Pereira da Silva do bairro Vingt-Rosado e Epitácio da Costa 

Carvalho do bairro Walfredo Gurgel. Ambas as unidades estão localizadas na 

periferia e são unidades de referência para os bairros circunvizinhos da zona 

leste do município de Mossoró possuindo um total de 809 idosos cadastrados. 

 

3.3 AMOSTRA 

 

A amostra foi recrutada primeiramente de forma não probabilística 

intencional através de uma carta convite, sendo recrutados 71 idosos, na faixa 

etária de 60 a 80 anos;como critérios de inclusão foram obedecidos os seguintes 

pontos: atingir mais de 17 pontos no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) 

(LOURENÇO; VERAS, 2006); não apresentar contraindicação médica à prática 

regular de exercício, avaliados no mínimo 12 meses antecedentes ao início das 

avaliações do estudo e não participar de intervenções com atividade física 

regular há pelo menos três meses anteriores ao início da pesquisa (ALFIERI et 

al., 2012).  
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Para compor o grupo amostral, definido como um dos critérios de 

inclusão foi avaliado o estado mental dos idosos, utilizando o Perfil Cognitivo 

pelo Mini Exame do Estado Mental (ANEXO 1) O presente instrumento avalia 

brevemente sete aspectos da cognição (orientação temporal e espacial, 

memória imediata e tardia, atenção e cálculo, leitura, nomeação e praxia) 

(BRUCKI et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2015), o escore do exame pode variar de 

um mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos, tendo o ponto de corte o 

recomendado para idosos brasileiros por Lourenço e Veras (2006) de ≥ 17 

pontos. 

Foram excluídos os idosos que estavam temporária ou 

permanentemente acamados; impossibilitados de caminhar; contabilizaram 3 

faltas consecutivas ou não; possuíam déficits sensoriais graves, comprometendo 

a locomoção, a comunicação, desenhar e escrever; apresentavam alterações 

cognitivas e/ou motoras graves de Acidente Vascular Encefálico (AVE); 

portadores de disfunções crônicas agudizadas como cardiopatias, pneumopatias, 

doenças renais, hepáticas, osteoporose, artroplastia, hipertensão arterial 

sistêmica não controlada, diabetes mellitus instável; estavam com alguma 

doença terminal; possuírem próteses articulares e osteosínteses em membros 

inferiores; qualquer tipo de alteração física que os impossibilitassem a realização 

dos exercícios propostos; deficiência visual sem correção; apresentavam 

diagnóstico de demência, ou grave déficit cognitivo identificado pelo MEEM, 

apresentavam alterações hemodinâmicas e/ou funcionais que impossibilitaram 

a realização dos testes propostos ou não responderam os questionários e escala 

de forma completa. 

Atendendo aos critérios de inclusão e exclusão, 51 idosos foram 

avaliados e distribuídos aleatoriamente através de randomização feito em um 

programa de computador (http://www.randomization.com/) em dois grupos, 

visando à formação de grupos de tamanhos semelhantes. O grupo de exercícios 

multissensoriais (GM) ficou composto de 26 idosos e o de exercícios de força 

(GF) com 25 idosos. 
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Figura 01 - Fluxograma dos participantes no estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Após a realização das avaliações na primeira semana de intervenção 4 

idosos do GF desistiram de continuar no estudo por problemas pessoais, como 

mostra o fluxograma na figura 01. 

 

3.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Identificação da amostra  

 

3.4.1.1 Anamnese 

 

Foi utilizada a ficha de avaliação (Anamnese), contemplando questões 

relativas a identificação dos sujeitos, medidas antropométricas, saúde física 

percebida (investiga presença ou ausência de doenças crônicas diagnosticadas 

por médico no último ano), saúde auto relatada (aborda a percepção de 

distúrbios apresentados no último ano), auto relato para quedas com ou sem 

fratura e hospitalização, quanto ao uso de medicamentos receitado pelo médico 
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ou por conta própria e quais estes medicamentos. Também foi questionado sobre 

a presença de déficit de audição e visão, com ou sem correção e hábitos de vida. 

(ANEXO 2).  

Para a avalição das medidas antropométricas de peso, estatura e 

circunferências foram utilizados uma balança digital da marca FW Meter Gtech 

com capacidade de 150kg e 1 fita métrica antropométrica da marca Sanny 

usando como referência o protocolo recomendado pela OMS (ABESO, 2009). 

 

3.4.2 Avaliação do controle postural 

 

3.4.2.1 Agilidade e equilíbrio dinâmico 

 

Na avaliação funcional os idosos foram submetidos ao teste de agilidade 

e o equilíbrio dinâmico, denominado Timed Up and Go test (TUG), habilidades 

essas, importantes nas tarefas que exigem como descer de um ônibus ou ir ao 

banheiro. O teste possui elevado índice de confiabilidade tanto inter-avaliadoes 

quanto intra-avaliadores (ICC>0,79) (VIRTUOSO JÚNIOR; GUERRA, 2011).  

Neste teste verificamos o tempo (em segundos) através de um 

cronômetro Kenko KK-2808, exigido para levantar da posição sentada, caminhar 

aproximadamente 2,5 metros, virar e retornar a posição sentada (Figura 02). 

Quanto menor o valor, melhor o resultado para as variáveis avaliadas. É 

permitida uma tentativa para familiarização com o teste antes de iniciar a 

contagem (ALEXANDRE et al., 2012).  
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Figura 02 - Timed Up and Go test (TUG) 
 

 

Fonte: Rikli e Jones (2008) 
 

 
3.4.2.2 Força de membros inferiores e equilíbrio dinâmico 

 

Para avaliar a força dos membros inferiores e equilíbrio dinâmico, foi 

aplicado o teste de levantar da cadeira, que apresenta um bom índice de 

confiabilidade (ICC>0,77) (RIKLI; JONES, 2008) 

 Este teste é importante para avaliar a aptidão física dos idosos em 

virtude do papel que este assume nas atividades de vida diária dos indivíduos, 

como subir degraus, levantar de uma cadeira ou da cama, andar, entre outros. 

O escore é obtido pelo número de vezes, no período de 30 segundos 

que o participante consegue se levantar completamente da posição sentada com 

os braços cruzados sobre o tórax, a cadeira utilizada deve ter assento de 43cm, 

a cadeira deve ficar encostada na parede para evitar deslizamento (GANEA et 

al., 2011). (Figura 03)  
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Figura 03 - Teste de Levantar da cadeira 
 

 

Fonte: Rikli e Jones (2008) 
 

 

3.4.2.3 Equilíbrio estático 

 

A avaliação do equilíbrio estático foi por meio do Teste de Apoio Unipodal 

no qual foi solicitado para o indivíduo equilibrar-se em apenas um dos pés 

(membro dominante) com os olhos abertos e mãos na cintura, o tempo 

(segundos) que o mesmo consegue ficar apoiado somente em um dos pés é 

medido em três tentativas e considera-se a melhor das três (a que durar mais 

tempo) e depois o teste foi repetido na mesma posição com os olhos fechados, 

o tempo de 20 segundos abaixo foi considerado como alteração de equilíbrio e 

de 21 segundos acima sem alteração (ALFIERI et al., 2010; FREITAS et al., 

2013). 

 

3.4.2.4 Equilíbrio funcional 

 
A avaliação do equilíbrio funcional para o controle postural foi realizada 

pela Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) (ANEXO 3), que possui um alto índice 
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de confiabilidade tanto inter-avaliadores como intra-avaliadores (ICC>0,98) 

(SANGLARD et al., 2007) e uma boa objetividade. 

 A escala avalia o equilíbrio do indivíduo em 14 situações que podem ser 

pontuados de 0 a 4, representativas de atividades do dia a dia, onde a pontuação 

máxima que pode ser alcançada é de 56 pontos, em pontuações inferiores a 36 

pontos indica risco potencial (aproximadamente 100%) de sofrer quedas. 

(BERG; WOOD-DAUPHINEE; WILLIAMS, 1995).  

 

3.4.3 Risco de quedas 

 

O risco de queda foi mensurado pelo índice de possibilidade de queda 

(IPQ), calculado a partir dos escores obtidos na EEB combinados com 

informações sobre o histórico de quedas após 60 anos (PEREIRA, 2011).  

Os escores obtidos na EEB são aplicados para se conseguir o índice de 

propensão a quedas pela seguinte equação: 

 

 

 

Na equação acima o valor do EEB escore é o valor final obtido pelo 

indivíduo avaliado pela escala de equilíbrio de Berg. Na história de instabilidade 

é atribuído o valor 0 (zero) quando não há histórico de quedas no último ano e o 

valor 1 (um) quando houve ao menos uma queda no último o ano (AGUIAR; 

PAREDES; GURGEL, 2010; COSTA et al., 2012). 

 

3.4.4 Atividade Eletromiográfica 

 

 Para avaliação dos dados de EMG foi utilizado um sistema de 

aquisição de dados Miograph 2.0 (Miotec Equipamentos Biomédicos Ltda, Porto 

Alegre, Brasil) e eletrodos de superfície descartáveis da marca 3M. 

O equipamento Miograph 2.0 possui oito canais analógicos de entrada 

com frequência de amostragem 3000 amostras/segundo por canal Wireless e 

2000 amostras/segundo por canal USB, conversor A/D de 16 Bits. O modo de 
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rejeição comum do equipamento é de 126 dB. Para aderência dos eletrodos e 

captação do sinal eletromiográfico foram seguidos rigorosamente todos os 

procedimentos recomendados pelo consórcio europeu SENIAN (HERMENS et 

al., 2000), como depilação, limpeza do local com álcool e colocação dos 

eletrodos. 

Na eletromiografia os músculos monitorados foram o Bíceps Braquial e 

o Vasto Lateral, sempre no membro dominador do avaliado, o qual foi identificado 

previamente na anamnese. Foram usados pares de eletrodos de superfície 

descartáveis, da marca 3M (prata-cloreto de prata, com gel sólido adesivo) na 

configuração bipolar, para cada músculo. Também foram utilizadas fitas 

hipoalergênicas para minimizar possíveis deslocamentos dos eletrodos e cabos. 

Os eletrodos foram colocados sobre o ventre muscular, paralelo às fibras 

musculares, de forma que ficassem distantes 20 mm um do outro. O eletrodo de 

referência (terra) foi colocado no punho do lado não dominante do indivíduo, 

sobre a tuberosidade óssea da ulna, no membro oposto ao que será avaliado, 

tanto durante a captação do sinal no membro superior como no membro inferior.  

Os músculos escolhidos se justificam por serem amplamente solicitados 

durante as atividades diárias e comumente analisados em estudos similares, 

além disso, são de fácil identificação através de técnicas de palpação e também 

apresentam menores chances de captar sinais de musculaturas vizinhas durante 

as coletas (BAZZUCCHI et al., 2004; ESPOSITO et al., 1996; MACALUSO et al., 

2002). Para tanto, foram solicitadas três Contrações Isométricas Voluntárias 

Máximas (CIVMs), com duração de cinco segundos cada e com intervalo de dois 

minutos entre elas para evitar efeitos de fadiga. As CIVMs foram realizadas 

contra resistências estáticas (resistência manual), como mostram as figuras 04 

e 05, e em ordem aleatória para evitar efeitos de fadiga.  

A eletromiografia tem se mostrado um bom preditor para identificar a 

fragilidade muscular nos idosos (CADORE et al., 2012; NODA; MARCHETTI; 

VIELA JÚNIOR, 2014; RADAELLI et al., 2013). Em seu artigo de revisão Noda, 

Marchetti e Viela Júnior (2014) ainda afirmam nos seus resultados que a 

avaliação eletromiográfica é mais recomendada e de maior fidedignidade 

quando o protocolo do estudo é em condições isométricas, como o da presente 

pesquisa, pois para situações dinâmicas, a técnica não tem boa reprodutibilidade 

devido ao deslizamento das fibras sob o posicionamento dos eletrodos, o que 
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pode ocasionar o registro de atividade elétrica de novas unidades motoras 

próximas à amplitude do movimento. 

 

 

 

3.5 INTERVENÇÕES 

 

Ambas as intervenções foram realizadas em 12 semanas, duas vezes 

na semana com duração total de uma hora, onde houve uma semana para 

adaptação dos idosos aos protocolos de exercícios (ALFIERI et al., 2012) como 

descrito no design experimental da figura 06.  

Durante todos os procedimentos de avaliação e antes e após a 

realização dos protocolos de exercícios os idosos tiveram seus sinais vitais 

monitorados, coletando informações quanto a FC; FR e PA para o controle de 

possíveis agravos a saúde.  

As avaliações ocorreram em três momentos, sendo a primeira na 

semana anterior ao início da intervenção, a segunda foi realizada após a 

conclusão da sexta semana, que compreendia a metade da intervenção, e a 

terceira e última avaliação aconteceu na semana seguinte ao término das 

intervenções 

 
 
 
 
 

FIGURA 04 - Posição para captação do 
sinal de CIVM do músculo Bíceps 
Braquial. 

 

FIGURA 05 - Posição para captação do 
sinal de CIVM do músculo Vasto 
Lateral. 

 

Fonte: KONRAD (2005). 
 

Fonte: KONRAD (2005). 
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FIGURA 06 - Design experimental da pesquisa 
 

 

Fonte:  Dados do pesquisador (2016) 
 

Em ambos os programas de exercícios os idosos foram acompanhados 

em tempo integral pela equipe de pesquisa, 1 fisioterapeuta, 1 professor de 

Educação física e 5 acadêmicos de fisioterapia. Cada dia de intervenção foi 

composto pelas seguintes fases para o GM e o GF: aferição dos sinais vitais 

(SSVV); aquecimento e alongamento, com duração de 15 minutos; exercícios 

multissensoriais (GM) ou exercícios de força (GF), com duração de 30 minutos; 

desaquecimento e repetição dos alongamentos com 15 min de duração; aferição 

de SSVV após 5 minutos de repouso.  

No aquecimento, os voluntários realizaram caminhada em um ritmo mais 

rápido, os alongamentos musculares realizados foram do tipo ativo, realizados 

em posição ortostática, sendo trabalhados os seguintes grupos musculares em 

uma série de 15 segundos/cada: flexores e extensores de joelho, tornozelo, 

quadril; flexores e extensores de punho e dedos, cotovelo e ombro e 

paravertebrais. E no desaquecimento a caminhada era de ritmo mais lento e 

repedido os alongamentos já mencionados. 
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3.5.1 Protocolo de Exercícios Multissensoriais 

 

Para que os exercícios multissensoriais fossem apresentados de uma 

maneira mais simples e didática, foram elaboradas legendas autoexplicativas 

(setas, pegadas e números) para que os idosos compreendessem com facilidade 

qual exercício deveria realizar na estação que se encontrava.  

No grupo que foram realizados os exercícios multissensoriais, estes 

foram compostos por treze estações, sendo organizados de forma crescente de 

“1” a “13”. Os sujeitos realizaram os exercícios um em cada estação, com a 

supervisão da equipe de pesquisa. Os voluntários poderiam começar em 

qualquer uma das estações e durante a intervenção, a cada 2 minutos, passam 

para a estação seguinte. O protocolo de exercícios multissensoriais evoluiu na 

dificuldade de acordo com o feedback do idoso quanto a facilidade de realização 

do exercício, sendo inicialmente realizado com aferência visual e de forma lenta, 

evoluindo para com aferência visual e velocidade, depois sem a aferência visual 

e de forma lenta e por último sem a aferência visual e com velocidade. 

Cada estação foi composta por exercícios pré-determinados descritos 

por Costa (2010) e Alfieri (2010), sendo a estação 1 (A): O indivíduo deve realizar 

passadas laterais com deslocamento para direita e para esquerda; estação 2 (B): 

exercício de apoio unipodal, direita e esquerda; estação 3 (C): marcha 

sensibilizada, apenas com o apoio dos calcanhares (de costas); estação 4 (D): 

marcha de costas com o apoio total dos pés; estação 5 (E): acertar alvo (cesto) 

de costas, com as bolas presas por cordas (barbante) nas laterais; estação 6 (F): 

marcha sobre superfície instável (mini cama elástica); estação 7 (G): marcha 

com apoio apenas do terço anterior dos pés; estação 8 (H): marcha de frente 

com base alargada, com apoio total dos pés; estação 9 (I): alcance 

multidirecional, com o idoso apoiado no antepé, apresentando níveis de 

dificuldade em alturas variadas, sendo estas representadas pelos números de 1 

a 9 estes apresentavam cores diferentes para melhor reconhecimento dos 

idosos que não sabiam reconhecer números (nesta estação havia uma pessoa 

em tempo integral para que ficasse mencionando o número ou cor que o idoso 

deveria tocar com ambas as mãos); estação 10 (J): marcha de frente, pernas 

cruzadas, com apoio total dos pés; estação 11 (L): bola na cesta (indivíduo de 
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frente para o cesto), com 3 níveis de dificuldade, com distâncias variadas; 

estação 12 (M): marcha com estreitamento de base e em trajeto circunferencial 

(marcado por cones de sinalização); estação 13 (N): marcha em linha reta para 

frente e para trás. Os exercícios ficaram dispostos no ambiente como mostra a 

figura 07. 

 

FIGURA 07 - Exercícios multissensoriais (COSTA, 2010; ALFIERI, 2010). 
 

 

Fonte: Dados do pesquisador (2016). 
 

 
3.5.2 Protocolo de Exercícios de Força 

 

No grupo de exercícios de força para determinar a força máxima dos 

indivíduos, foi realizado o teste de uma repetição máxima (1RM) em todos os 

exercícios, seguindo os critérios estabelecidos pelo Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM, 2014), no qual se sugere um período de 

familiarização anteriormente aos testes.  

O teste de 1RM foi utilizado para determinar a carga que foi imposta nos 

exercícios, sendo realizado no início e seis semanas após a realização dos 

exercícios para verificar se a carga imposta necessitava ser aumentada. Para 
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iniciar o teste, foi realizado um aquecimento específico, realizando uma série de 

12 repetições com carga moderadamente leve de acordo com a experiência 

individual da semana de familiarização. 

 Ao término do aquecimento, foi iniciado o teste para descobrir a carga 

de 1RM nos exercícios pré-estabelecidos. Todos tiveram até três tentativas para 

descobrir a carga máxima, sendo estabelecido um intervalo de cinco minutos 

entre cada uma delas, ao saber a carga máxima foi realizado uma regra de 3 

simples para identificar o valor de 60% de 1RM de cada exercício para cada 

idoso do GF. 

Em seguida, o grupo experimental GF realizou 2 sessões de 

familiarização (uma semana), onde os exercícios utilizados no protocolo de 

intervenção foram: Supino Reto, Leg Press, Puxador Frontal, Cadeira Extensora, 

Elevação Lateral, Cadeira Flexora, Rosca Direta, flexão abdominal e Extensão 

de Tríceps (marca Maxfit, modelo MF, Curitiba, PR, Brasil). Tais aparelhos 

trabalham os principais grupos musculares envolvidos no controle postural 

(ALFIERI et al.,2012).  

 As sessões de treino foram baseadas de acordo com as 

recomendações do ACSM (2014) para indivíduos previamente sedentários. Por 

tanto, foram realizados 9 exercícios que envolvem os membros superiores, 

tronco e membros inferiores, sendo para cada exercício executadas 3 séries de 

10 a 15 repetições, com 1 minuto de intervalo entre as séries e 2 minutos de 

intervalo entre os exercícios. O GF iniciou o programa de treinamento com uma 

intensidade de 60% da carga máxima obtida no teste de 1RM, no entanto, com 

a progressão do treinamento, sempre que o idoso realizasse as 15 repetições de 

um exercício de forma fácil, a carga era ajustada para que a fadiga total ou parcial 

fosse atingida dentro da faixa de repetições estabelecida. Respeitando a 

ausência de desconfortos, respiração livre (sem apnéia durante a realização do 

exercício) e velocidade do movimento constante tanto na fase concêntrica como 

a excêntrica do exercício. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

As avaliações aconteceram na sala da academia para o grupo de força e 

na sala de dança para o grupo multissensorial ambas localizadas no 
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departamento da Faculdade de Educação Física (FAEF) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), os idosos tinham horário agendado para 

sua avaliação para evitar que os mesmos esperassem por muito tempo. As 

intervenções tiveram duração de 1h para ambos os grupos, o grupo de força 

realizado na academia nos dias de terça-feira e quinta-feira e o multissensorial 

na sala de dança na segunda-feira e quarta-feira ambas as intervenções 

iniciavam as 6:30 da manhã. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão, valores mínimos, 

máximos, bem como frequência simples e porcentagem obtidos através do 

programa estatístico GraphPad Prisma versão 6.0. Primariamente, os dados 

foram submetidos a análise de normalidade por Shapiro-Wilk e 

homocedasticidade por Levene, no qual diferenças estatísticas dentro de cada 

grupo entre as avaliações (Av1, Av2 e Av3) foram obtidos por Análise de 

Variância para medidas repetidas seguida por Tukey. Já diferenças estatísticas 

para cada momento entre grupos (GM e GF) foram obtidas através do teste t 

independente. Por fim o tamanho do efeito biológico entre os momentos Av1 e 

Av3 (antes e última intervenção) foi medido através de Cohen's d com 

significâncias obtidas por teste t pareado, considerou-se um tamanho de efeito 

maior que 0,8 grande, em torno de 0,5 moderada e pequeno menos de 0.2 

(MANSILLA-FERRAGUT et al., 2009). Valores de p<0,05 foram considerados 

significativos.  
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IV RESULTADOS 

 

Os 47 voluntários (67,68 ± 7,24 anos e IMC 27,72 ± 4,45 Kg/m²) eram 

de maioria do sexo feminino (72,3%) assim como em um estudo recente 

realizando com idosos praticantes de atividade física por Belmonte et al (2014) 

no qual a maioria dos idosos que participaram do projeto era do sexo feminino, 

os mesmos relataram a dificuldade em fidelizar homens em programas de 

exercícios. A tabela 01 apresenta as características gerais dos voluntários da 

pesquisa. 

 

TABELA 01 – Características Gerais da Amostra 
 

                        Variável       Freq.       % 

Sexo   

     Masculino 13 27,7 

     Feminino 34 72,3 

Idade (anos)   

     Média ± desvio padrão  67,68 ± 7,24 

     Mínimo – máximo  60 – 88 

Índice de Massa Corporal (Kg/m²)   

     Sobrepeso 19 40,4 

     Eutrófico 15 31,9 

     Obesidade 13 27,7 

     Média ± desvio padrão  27,72 ± 4,45 

     Mínimo – máximo  21,36 – 38,20 

Relação cintura / quadril   

     Adequado 12 25,5 

     Inadequado 35 74,5 

     Média ± desvio padrão  0,925 ± 0,071 

     Mínimo – máximo  0,78 – 1,05 

 

Quanto ao índice de massa corporal (IMC) da amostra (27,72 ± 4,45 

Kg/m²), 40,4% dos idosos foram classificados como sobrepeso seguindo a 

classificação da Organização Mundial de Saúde (ABESO, 2009).  

Com o avanço da idade, o idoso passa por várias mudanças corporais, 

tornando assim, importante a avaliação antropométrica e da composição 

corporal para acompanhar seu IMC, RCQ e verificando seu estado nutricional, 
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pois, o aumento do tecido adiposo na região abdominal vem sendo um fator de 

risco para o desenvolvimento de determinadas doenças (MENEZES et al., 2013; 

SILVA et al., 2014),  

Um estudo realizado por Costa e Neri (2011) mostra que a prevalência 

de três ou mais comorbidades esteve presente em 49,20% dos 689 idosos 

comunitários que estavam acima do peso e classificados como sedentários pelos 

critérios do ACSM. A maioria dos idosos da presente pesquisa foram 

classificados como acima do peso ou obesos facilitando assim ainda mais o 

aparecimento de comorbidades nesta população.  

A relação cintura/quadril também se mostrou superior aos valores de 

normalidade pois 74,5% apresentaram alteração (valor elevado), foi tomado 

como referência os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde  

que considera valores maiores que 0,8 para o gênero feminino e de 1,0 para o 

masculino como risco elevado para complicações associadas a obesidade 

(SALOMÃO et al., 2013), onde a relação cintura/quadril elevada apresenta uma 

grande influência no surgimento de doenças cardiovasculares em idosos 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Quanto ao estado civil a maioria (53,2%) eram casados, 44% dos 

indivíduos se consideravam de cor branca (predominando entre pardos e negros) 

e 48,9% estudaram até o primário, dos idosos avaliados 78,7% relataram ser os 

principais responsáveis pelas despesas de casa, alguns mesmo aposentados 

ainda trabalham para garantir o sustento da família, que ainda é uma realidade 

frequente para o perfil da população estudada pois residem na periferia da 

cidade e em sua maioria são de baixa renda. A literatura relata como o 

encontrado na presente pesquisa, que a baixa renda e a baixa classe econômica 

estão diretamente associados a auto avaliação da saúde, pois idosos que 

possuem baixa renda tem menos acesso aos serviços de saúde, o que implica 

diretamente em sua qualidade de vida (PAGOTTO; BACHION; SILVEIRA, 2013).  

Pode-se observar a maior prevalência da hipertensão arterial (68,1%), 

dislipidemia (44,7%) e osteoporose (42,6%) dentre as doenças crônicas mais 

prevalentes nos indivíduos avaliados no estudo. Segundo Pegorari e Tavares 

(2014) a presença de duas ou mais doenças crônicas, queda e diminuição não 

intencional do peso são exemplos de critérios para a indicação da fragilidade em 

idosos. A hipertensão foi vista como um fator preocupante, pois está presente 
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em mais de 60% da amostra avaliada, esta comorbidade vem sendo estudada 

como um potencial fator de risco para alterações cognitivas e funcionais em 

idosos (SANTOS et al., 2011). 

No último ano 31,9% dos indivíduos relataram ter sofrido queda, no 

entanto apenas 27,7% destes relataram ter procurado serviço de saúde devido 

à queda e 10,6% tiveram alguma fratura oriunda da queda. Com o avanço da 

idade, o número de quedas entre os idosos tende a aumentar e geralmente estão 

relacionadas a causas como o ambiente que o mesmo vive, como também 

alterações de marcha e equilíbrio, alterações auditivas, tonturas/vertigem, 

osteoporose e redução da visão (CRUZ et al., 2011; FREITAS et al., 2011). 

Dos idosos avaliados 36,2% relataram ter problemas auditivos, porém 

apenas 2,1% utilizavam aparelho auditivo, 91,5% relataram ter dificuldade para 

enxergar destes 85,1% utilizavam aparelho para correção visual (óculos). 

Chianca et al. (2013) em seu estudo realizou entrevista com 108 idosos 

cadastrados no programa de saúde da família, com o objetivo de determinar a 

ocorrência de quedas nesta população e concluiu que a diminuição da acuidade 

visual e o déficit de audição aumentam consideradamente com o avanço da 

idade estando assim associados diretamente ao aumento de quedas nesses 

indivíduos. Fator preocupante também observado na presente pesquisa.  

Estudos que questionam aos idosos quanto a sua percepção de saúde 

mostram que a maioria dos entrevistados relatam ter uma boa saúde, como no 

presente estudo (48,9%) (Tabela 02). Destes, muitos são portadores de doenças 

crônicas ou fazem uso de alguma medicação, como também observado nessa 

pesquisa pelo grande número de idosos hipertensos, no qual percebe-se que ser 

doente está mais associado as incapacidades do que ser portador de danos 

crônicos mostrando assim que a percepção de saúde pode ser utilizada como 

um forte indicador da qualidade de vida dos idosos avaliados (BORGES et al., 

2014; DUARTE et al., 2015).  
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TABELA 02 - Auto percepção do estado de saúde 
 

 

                        Variável                  Freq.      % 
 

Saúde    

     Ruim 4 8,5 

     Regular 14 29,8 

     Boa 23 48,9 

     Muito boa 6 12,8 

Saúde comparada a outra pessoa da mesma idade   

     Pior 3 6,4 

     Igual 19 40,4 

     Melhor 25 53,2 

Saúde comparada a 1 ano atrás    

     Pior 12 25,5 

     Igual 20 42,6 

     Melhor 15 31,9 

 

A tabela 03 mostra os resultados das avaliações realizadas antes, 

durante e após as intervenções dos voluntários dos dois programas de exercícios, 

quando analisados pelos testes clínicos (TUG, Apoio Unipodal com olhos abertos 

e fechados, EEB, IPQ e eletromiografia).  

De forma geral todos os testes apresentaram melhora ao observar os 

resultados da primeira com a última avaliação. Os Testes de AU Olhos Abertos e 

Fechados, Escala de Equilíbrio de Berg, o índice de possibilidade de quedas e a 

eletromiografia do músculo vasto lateral (VL) apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) após a realização dos programas de 

exercícios (terceira avaliação). Convém salientar que para todas as variáveis 

citadas, exceto a eletromiografia do VL, o GM apresentou melhores médias se 

sobressaindo ao GF para equilíbrio estático e dinâmico, controle postural (EEB) 

e principalmente a probabilidade de propensão a quedas pois antes das 

intervenções os indivíduos do GM apresentavam 48,19% de probabilidade de 

sofrer uma queda e na última avaliação apresentaram 12,29% enquanto o GF 

passou de 28,55% para 21,57%. 

Na avaliação da atividade eletromiográfica (Tabela 03) o pico das 

contrações isométricas voluntárias máximas para os músculos vasto lateral e 

bíceps braquial na avaliação intragrupo tanto no GM como no GF só obteve 
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diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na última avaliação, 

necessitando das 12 semanas de intervenção, com treino duas vezes na semana, 

para obter resultados satisfatórios. Porém na comparação intergrupos da 

avaliação eletromiográfica, os resultados do GF para o músculo vasto lateral se 

mostraram superiores ao GM (267,35 ± 107,96 µV e 199,10 ± 49,69 µV 

respectivamente), mas para o músculo bíceps braquial não houve diferenças 

entre os grupos. 
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Ferrari et al., (2013) após realizar um estudo comparando o tempo de 

treino entre dois grupos que tinham a mesma intervenção e variavam entre si 

apenas nas repetições semanais concluíram que o treino de 12 semanas 

realizado duas vezes na semana se mostra bastante eficiente para se observar 

boas respostas cardiovasculares e neuromusculares em idosos, como o 

protocolo realizado na presente pesquisa. 

Para Clegg et al. (2011) uma melhoria de 1,4 segundos no Timet up and 

Go Test (TUG) tem indicado uma diferença clínica importante. Analisando os 

resultados no desempenho do TUG, na Tabela 3 observa-se uma melhora 

significativa na diminuição do tempo intra grupo em ambos os grupos, indicando 

assim melhora na agilidade, equilíbrio dinâmico e prevenção a quedas nesta 

amostra.  

Porém no presente estudo o GM apresentou diferenças superiores a 

1,4s de desempenho no teste pré e pós intervenção, enquanto o GF não 

apresentou diferenças. Analisando o TUG pelos valores de referência propostos 

por Rikli e Jones (2008), na primeira avaliação os voluntários do GM 

encontravam-se abaixo da média geral para a idade, enquanto que na última 

avaliação após as 12 semanas de intervenção entraram na faixa de normalidade 

para a idade, enquanto que no grupo de exercícios resistidos continuou abaixo 

da faixa de normalidade. 

Schoene et al. (2013) em uma revisão sistemática que investigava a 

capacidade discriminativa e acurácia diagnóstica do teste Timed Up and go como 

um instrumento de triagem clínica para identificar idosos em risco de queda, 

observaram que o teste é um bom instrumento para a avaliação de idosos 

saudáveis, como os voluntários da presente pesquisa.  

Na amostra deste estudo, os idosos de ambos os grupos iniciaram 

abaixo da faixa de normalidade do TUG, mostrando assim baixos níveis de 

equilíbrio dinâmico e agilidade para a realização de tarefas cotidianas e um maior 

risco de quedas. Souza et al. (2013) em seu estudo, realizando o TUG com 413 

idosos, verificaram que a mobilidade funcional dos mesmos estava reduzida, e 

que esta variável diminui exponencialmente com o avanço da idade, como os 

resultados encontrados inicialmente nesta pesquisa. 

Na avaliação de equilíbrio estático, os valores do teste de apoio unipodal 

olhos abertos e fechados nos idosos de ambos os grupos houve uma boa 
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evolução no tempo de execução do teste, porém o GM apresentou um efeito 

maior ao comparar com o GF.  

Lustosa et al. (2010) avaliaram os efeitos de um treino funcional para 

marcha e equilíbrio, semelhante ao protocolo utilizado do GM da presente 

pesquisa, e encontrou uma tendência à melhora no equilíbrio unipodálico (5,9 ± 

3,37s para 7,1 ± 4,10s) e funcionalidade avaliada pela Escala de Lawton & Brody 

nos idosos avaliados. Desta forma, corroborando com os bons resultados 

observados na presente pesquisa para o equilíbrio avaliado pelo teste de apoio 

unipodal olhos abertos no grupo que realizou os exercícios multissensoriais, 

onde na primeira avaliação permaneceram no teste em média 7,24 ± 5,08s e 

após as 12 semanas conseguiram permanecer no teste por 25,54 ± 22,00 s. 

O pouco aumento no tempo de realização do teste com os olhos 

fechados ao se comparar com os olhos abertos mostra a dependência da visão 

na manutenção do controle postural, e confirma que em situações em que a 

visão está ausente os resultados tendem a ser piores do que com a presença da 

visão (AVELAR et al., 2016), pois com a ausência desta as informações 

proprioceptivas e vestibulares devem ser mais estimuladas para se conseguir 

realizar a tarefa com exatidão necessitando assim de uma atenção adicional, 

justificando assim a dificuldade encontrada pelos idosos em realizar o teste sem 

a aferência visual (CARVALHO et al., 2010). 

Foi possível observar na Tabela 03 que no teste de apoio unipodal com 

olhos abertos como também no índice de possibilidade de quedas, foram 

necessárias as 12 semanas de intervenção para se ter resultados positivos 

significativos ao comparar os dois grupos de intervenção. 

 Moraes et al. (2012) realizaram um estudo com trinta e seis idosos com 

o desenho experimental similar ao presente estudo, no qual os idosos foram 

submetidos a um programa de exercícios físicos, com duas sessões semanais 

de 60 minutos cada, durante 12 semanas, os autores relatam que foram 

importantes as duas sessões semanais e as 12 semanas de intervenção para se 

ter resultados positivos na força muscular, equilíbrio estático e capacidade 

aeróbica. Variáveis estas que influenciam diretamente no controle postural e 

aptidão física dos idosos os tornando mais saudáveis e funcionais. Os resultados 

da pesquisa citada corroboram com os achados do presente estudo, pois após 

as 12 semanas de intervenção, ambos os grupos (GM e GF) apresentaram bons 
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resultados (p<0,05) para o equilíbrio estático e dinâmico e força de membros 

inferiores. 

Em um estudo realizado por Martins, Dascal e Marques (2013) avaliando 

o equilíbrio de idosos praticantes e não praticantes de atividade física, pode-se 

observar que há um efeito positivo da prática de atividades físicas sobre o 

equilíbrio postural de idosos, sobretudo nas ações que envolvem equilíbrio 

dinâmico, como a ação de subir e descer degraus, ou estático, como permanecer 

em equilíbrio com apenas um pé de apoio. Os idosos ativos foram classificados 

como tendo um ótimo equilíbrio postural, segundo a escala de Berg, já o grupo 

inativo apresentou propensão considerável a quedas. Confirmando assim o que 

foi observado nesse estudo, através dos bons resultados obtidos na pontuação 

da escala de equilíbrio de Berg para ambos os grupos. Entretanto, cabe ressaltar 

que no GM a pontuação mostrou-se superior com 53,34 ± 3,61 pontos ao 

comparar com o GF que obteve 49,95 ± 3,57 pontos (p<0,05). Talvez isso 

ocorreu pelo protocolo apresentar exercícios que que treinam de forma mais 

específica ações rotineiras que envolvem o equilíbrio e a agilidade dos indivíduos 

(COSTA et al., 2012). Os resultados mostram a importância da realização da 

atividade física com o avanço da idade, principalmente com atividades que 

envolvam treino de equilíbrio para tornar os idosos mais funcionais e menos 

propensos a quedas. 

Foi possível observar na tabela 03 no teste de sentar e levantar utilizado 

para verificar alterações na força muscular e coordenação motora dos membros 

inferiores (GANEA et al., 2011), que ambos os grupos apresentaram bons 

resultados na evolução do número de repetições realizadas durante o tempo do 

teste, comparando com os valores de referência propostos por Rikli e Jones 

(2008), o GM passou do valor abaixo da faixa de normalidade para dentro do 

normal pela média de idade dos voluntários do grupo. Já o GF encontrava-se 

dentro da faixa de normalidade para a idade e permaneceu dentro da mesma 

faixa. Pode-se observar que não houve diferença significativa na comparação 

entre os grupos, mas foi possível observar que os treinos se mostraram 

eficientes na melhora e na manutenção da força dos membros inferiores dos 

indivíduos. 

Hauser et al. (2013) avaliaram em seu estudo 32 idosos realizando o 

teste de sentar e levantar, TUG, apoio unipodal e o teste de alcance funcional, 
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que teve por objetivo verificar a relação entre equilíbrio e a força muscular de 

membros inferiores. Eles observaram que quanto maiores os resultados obtidos 

na avaliação de força melhores são os desempenhos dos indivíduos em testes 

que avaliam equilíbrio e risco de quedas, indicando uma forte relação entre força 

de membros inferiores e equilíbrio. Pode-se observar no presente estudo que em 

ambos os grupos tanto na força de membros inferiores como no equilíbrio obteve 

resultados satisfatórios, diminuindo o risco de quedas da amostra avaliada. 

Na presente pesquisa, os exercícios resistidos se mostraram uma boa 

atividade a ser realizada pelos idosos para manter seus níveis de força muscular 

avaliados pelo teste de sentar e levantar, Coelho et al. (2014) observaram em 

sua pesquisa ao comparar idosos praticantes de musculação com praticantes de 

hidroginástica e não praticantes de exercícios que o grupo praticante de 

musculação apresentou os maiores valores de força máxima, quando 

comparado aos praticantes de hidroginástica e não praticantes de exercícios 

físicos. Similar ao presente estudo, para o teste de sentar e levantar, não foram 

observadas diferenças entre os grupos, relatando assim que a prática de 

musculação se mostra eficiente para melhora ou manutenção da força muscular, 

destacando que o estilo de vida ativo já se mostra suficiente para a manutenção 

da capacidade funcional dos idosos.  

Na variável escala de equilíbrio de Berg o GF inicialmente apresentou 

uma boa pontuação (48,19 ± 3,98 pontos) porém se manteve sem grandes 

ganhos para a última avaliação (49,95 ± 3,57 pontos). Já o GM iniciou com a 

média abaixo do ponto de corte indicado para a população, indicando 

considerável risco de quedas (44,13 ± 8,07 pontos). A literatura prevê que 

pontuações igual ou abaixo de 45 pontos na EEB estão associadas a maior 

predisposição a quedas (BERG; WOOD-DAUPHINEE; WILLIAMS, 1995), porém 

após a realização dos exercícios multissensoriais o grupo passou a ter uma 

média de 53,34 ± 3,61 pontos, apresentando uma melhora de 9,21 pontos. Para 

Costa (2010) uma melhora a partir de 2 pontos na EEB significa uma redução de 

30% na propensão a quedas na população idosa.  

Ao comparar os grupos na avaliação da EEB houve diferença 

significativa (p<0,05), no qual o GM apresentou um efeito maior para o controle 

postural (53,34 ± 3,61 pontos) levando em consideração que a escala pontua até 

56 pontos o GM finalizou com 95,25% de aproveitamento na escala. Idosos que 
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pontuam 49 pontos ou menos na escala tem dez vezes mais chances de sofrer 

uma queda por desequilíbrio. É interessante mencionar que o GF ficou no limite 

desta margem (49,95 ± 3,57 pontos) na última avaliação, entretanto, idosos que 

realizam atividade física apresentam um melhor treino motor, o que 

possivelmente diminui o risco de quedas e aumenta a independência desta 

população consequentemente aumentando a pontuação da escala 

(NASCIMENTO; PATRIZZI; OLIVEIRA, 2012).  

Buranello et al. (2011) avaliou em seu estudo com idosas ativas e 

sedentárias, a efetividade da atividade física para a manutenção do equilíbrio 

corporal. Ao realizar a EEB e o TUG nas idosas e comparar os resultados entre 

os grupos, foi possível confirmar a associação positiva entre a prática de 

atividades físicas e a manutenção do equilíbrio corporal, tanto pela EEB,  quanto 

no TUG, o que resulta, consequentemente, num menor risco de queda entre 

idosas que praticam atividades físicas. Estes resultados se assemelham ao da 

presente pesquisa, pois ambos os grupos de intervenção apresentaram entre si 

bons resultados para a variável de equilíbrio, tanto para o TUG como para a EEB. 

Entretanto, ao comparar os grupos, o GM se mostrou superior para a EEB 

(p<0,05) quando comparado ao GF, os resultados mostram que levar uma vida 

ativa já é suficiente para ter bons resultados no equilíbrio, porém treinos que tem 

como foco o trabalho da oscilação corporal em várias posições se mostram mais 

eficientes. 

Em um estudo similar a esse estudo, realizado por Costa et al. (2012) 

com 57 idosas divididas em 2 grupos o G1 com exercícios multissensoriais e o 

G2 como grupo controle, avaliando equilíbrio e possibilidade de quedas entre os 

grupos, foi possível observar que o G1 em relação ao grupo controle apresentou 

incremento significativo no equilíbrio funcional avaliado pela EEB e redução 

significativa na possibilidade de quedas, indicando que a prática do circuito de 

exercícios sensoriais é capaz de melhorar o equilíbrio e diminuir a possibilidade 

de quedas em idosas.  

Na avaliação do índice de possibilidade de quedas observando a tabela 

03, é possível verificar que o GM (12,49 ± 11,28 %) obteve uma menor 

porcentagem de propensão a quedas quando com parado ao GF (21,57 ± 

16,67 %), observando ainda que o grupo multissensorial iniciou as intervenções 

com propensão a quedas maior que o grupo de exercícios de força, mas 
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conseguiu reduzir o número e obter um efeito maior do que o GF ao final das 

intervenções. 

Aguiar, Paredes e Gurgel (2010) realizaram um estudo para verificar os 

efeitos da hidroginástica sobre o equilíbrio corporal, o risco de quedas e o índice 

de massa corpórea (IMC) com uma amostra de 40 idosas, destas, 20 praticantes 

de hidroginástica e 20 sedentárias. Os métodos deste artigo foram bem similares 

ao da presente pesquisa, na qual o equilíbrio foi avaliado através da Escala de 

Equilíbrio de Berg (EEB) e os escores obtidos na EEB foram aplicados em uma 

equação para cálculo do risco de quedas (IPQ). A média dos escores obtidos no 

teste da EEB no grupo ativo foi significativamente maior que a obtida no grupo 

sedentário. A média do risco de quedas obtida no grupo sedentário  foi 

significativamente maior do que a encontrada no grupo ativo. Mostrando assim 

que a prática regular e controlada da atividade física é essencial para a redução 

da propensão a quedas por desequilíbrio em idosas, resultando na promoção da 

saúde destas pessoas e as tornando mais ativas e menos dependentes. 

Em um estudo de intervenção realizado por Albino et al. (2012) com 

idosas alocadas em dois grupos, um de exercícios de força e outro de exercícios 

de flexibilidade avaliou qual destes treinos acarretou melhor desempenho no 

equilíbrio corporal dos idosos, onde ambos os protocolos de exercícios 

obtiveram resultados positivos. No grupo que participou do treinamento de força, 

a média dos pontos avaliados pela EEB pré e pós-treinamento foi de 53 e 55,86 

pontos respectivamente e no grupo que participou do treinamento de flexibilidade, 

as médias pré e pós foram 52,47 e 55,47 pontos, respectivamente. Os resultados 

para equilíbrio divergem um pouco dos apresentados na presente pesquisa, pois 

o grupo que realizou exercícios resistidos não teve resultados significativos para 

equilíbrio ao comparar com o grupo que realizou o outro protocolo de exercícios. 

Todavia, é importante mencionar que o treinamento resistido é uma possibilidade 

de treinamento para esta população que demonstra ser eficiente para manter ou 

melhorar os índices de equilíbrio corporal de idosos, o que provavelmente poderá 

influenciar na redução da incidência de quedas e da perda da independência 

física, assim como na obtenção de melhor qualidade de vida.  

Na avaliação da eletromiografia ambos os grupos obtiveram melhoras 

no pico de contração isométrica voluntária máxima ao observar a primeira e 

comparar com a última avaliação do músculo vasto lateral e bíceps braquial 
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dentro do próprio grupo, porém ao comparar entre os grupos nos valores para o 

músculo vasto lateral, o GF teve um maior efeito (267,35 ± 107,96 µV) ao 

comparar com o GM (199,10 ± 49,69 µV) enquanto nos valores do músculo 

bíceps braquial não houve diferenças.  

Radaelli et al. (2013) em seu estudo com 20 mulheres idosas sedentárias 

divididas aleatoriamente em dois grupos, verificaram a eficácia de dois tipos de 

treinamentos musculares por 13 semanas, comparando os efeitos de baixo e alto 

volume de treinamento de força, na força muscular e ativação do músculo pela 

eletromiografia. Similar aos resultados encontrados no presente estudo os 

pesquisadores obtiveram melhoras nos grupos para a avaliação dos músculos 

de membro superior (p ≤ 0,05) e inferior (p ≤ 0,05), porém não obtiveram 

diferenças entre os grupos para nenhuma das variáveis anteriormente citadas. 

Cadore et al. (2012) realizaram um estudo com eletromiografia de 

membros inferiores para investigar o efeito de dois diferentes programas de 

exercícios resistidos nas adaptações neuromusculares em idosos. Vinte e seis 

homens idosos saudáveis (64.7±4.1 anos), foram colocados de forma 

randomizada em dois grupos e realizaram seus treinos durante 12 semanas, 

similar a metodologia do presente estudo. Após as intervenções eles observaram 

que em ambos os grupos houve melhora global das musculaturas avaliadas pela 

EMG, como o encontrado nos resultados dessa pesquisa, mas não houve 

diferença importante entre os grupos. Os mesmos ainda frisam a importância da 

realização do exercício resistido para a os ganhos de força de membros 

inferiores e para a economia neuromuscular. Com os nossos resultados pode-se 

ressaltar a importância da mesma recomendação feita por estes autores, pois o 

GF apresentou resultados significativos para o pico de contração isométrica 

voluntária máxima para o músculo vasto lateral quando comparado ao GM, 

mostrando que os exercícios resistidos se mostram eficazes para o aumento da 

força e estimulação neuromuscular de membros inferiores.  

Na literatura é possível verificar que exercícios que trabalham o controle 

corporal como a proposta da presente pesquisa por intermédio dos exercícios 

multissensoriais (GM), e que estimulem ganhos nas variáveis de equilíbrio, 

coordenação e força são eficientes para melhorar a ativação muscular do idoso 

e consequentemente reduzir a fragilidade e dependência desta população 

(ALFIERI et al., 2012; COSTA et al., 2012; MORAES et al., 2012).  
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Em um estudo que teve como objetivo avaliar os efeitos de 8 semanas 

de treinamento de equilíbrio com haste vibratória sobre a variabilidade de 

ativação muscular do membro inferior de idosas ativas realizado por Hallal et al. 

(2013), com amostra de 16 idosas ativas divididas aleatoriamente em dois 

grupos, um grupo treinamento de equilíbrio e um grupo de treinamento de 

equilíbrio com haste vibratória. Foram coletados dados eletromiográficos dos 

músculos reto femoral, vasto lateral, bíceps femoral, tibial anterior e 

gastrocnêmico lateral, onde ambos os grupos obtiveram melhoras na redução 

da variabilidade de ativação muscular dos membros inferiores, porém sem 

grandes diferenças entres eles. É importante ressaltar que valores de 

variabilidade são considerados indicadores de instabilidade e aumento no risco 

de quedas nesta população. Assim, no presente estudo o GM também 

apresentou melhora na avalição realizada pela eletromiografia, não tão 

significativa quanto o GF, porém deve-se considerar que a realização de 

atividades que foquem o controle corporal e equilíbrio nesta população também 

se mostram eficazes para manter ou melhorar a atividade eletromiográfica dos 

indivíduos. 

A Tabela 04 mostra o efeito biológico obtido através do Cohen d, para 

todas as variáveis do estudo, levando em consideração um ponto de corte de 

0.8 acima para identificar um grande efeito biológico, em torno de 0,5 moderado 

efeito biológico e pequeno efeito biológico abaixo de 0.2 (MANSILLA-

FERRAGUT et al., 2009). Foi possível identificar que apenas a eletromiografia 

para o músculo vasto lateral do GM obteve um moderado efeito biológico, as 

demais variáveis tiveram um bom efeito biológico. É importante ressaltar que na 

maioria das variáveis o grupo multissensorial obteve um efeito maior do que o 

GF. 
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Numa comparação entre treino multissensorial e treino resistido em 

idosos em um estudo similar, Alfieri et al. (2010) interviram em 46 idosos 

comunitários divididos em dois grupos com exercícios distintos, multissensorial 

e força, estes eram realizados duas vezes por semana durante 12 semanas. Os 

pesquisadores utilizaram na avaliação dos idosos o TUG, a bateria de testes de 



57 

 

Guralnik e uma plataforma de força. No final do tratamento, o grupo 

multissensorial mostrou uma melhoria significativa no TUG, na Bateria de testes 

de Guralnik, no deslocamento lateromedial e no deslocamento anteroposterior, 

fato que não foi observado no grupo de força. Assim os autores encontraram 

melhoras globais sobre os aspectos da função física principalmente quanto ao 

equilíbrio com o treino multissensorial, porém indicam que para incremento no 

ganho de força muscular deve-se associar os dois tipos de treinamento. 

Quanto aos resultados obtidos de forma geral na presente pesquisa pelo 

grupo multissensorial, acredita-se que tais efeitos benéficos se devam ao fato 

deste tipo de treinamento gerar nos seus participantes estímulos nos sistemas 

visual, vestibular e somatossensorial, por meio dos exercícios que são realizados 

em diferentes tipos de superfícies, com diferentes texturas, posicionamentos 

diferenciados, utilização de bolas, tarefas com velocidades alternadas e com e 

sem auxílio da visão para executar estas tarefas, todas estas variações geram 

estímulos diferenciados que melhoram a aprendizagem motora dos indivíduos e 

melhoram consequentemente o controle postural (ALFIERI et al., 2010; ALFIERI; 

GUIRRO; TEODORI, 2010; ALFIERI et al., 2012; BRUIN; MURER, 2007; COSTA 

et al., 2010). Resultado este pode ser observado no bom desempenho do GM 

para o efeito biológico das variáveis que avaliam o equilíbrio (Cohen d TUG= 

1,51; AU olhos abertos= 0,91; AU olhos fechados= 1,43; EEB=1,53 e IPQ= 1,77). 

Jarek et al. (2010) em seu estudo compararam a massa corporal, força 

muscular e equilíbrio entre idosos praticantes e não praticantes de musculação, 

no qual verificou-se que os idosos praticantes de musculação em comparação 

aos sedentários apresentaram valores significativamente maiores para equilíbrio 

(p<0,001) e força muscular (p<0,001). Os resultados desta pesquisa se 

assemelham ao presente estudo, embora o valor da EEB da última avaliação do 

GF tenha sido inferior ao GM (53,34 ± 3,61 pontos, 49,95 ± 3,57 pontos, 

respectivamente) os idosos praticantes da musculação tiveram um bom efeito 

biológico para esta variável (Cohen d 1,55). Da mesma forma na avaliação 

muscular de força pelo teste de sentar e levantar, os idosos do GF realizaram 

menos repetições do que o GM, não ocorrendo diferenças estatísticas entre os 

grupos, mas o GF também obteve um bom efeito biológico (Cohen d 1,63), e ao 

observar o efeito obtido no pico de contração isométrica voluntária máxima entre 

os grupos o GF conseguiu um efeito maior comparado ao GM tanto na avaliação 



58 

 

do músculo vasto lateral (Cohen d GM 0,78; GF 1,57) como do bíceps braquial 

(Cohen d GM 0,99; GF 1,15). Com os resultados obtidos é interessante 

mencionar que embora os resultados para equilíbrio não tenham se mostrado 

tão significativos os exercícios resistidos mostram ter uma boa influência na 

melhora na força e efetividade muscular dos idosos quando comparado ao treino 

multissensorial (ARAÚJO; FLÓ; MUCHALE, 2010).  

Os resultados não muito significativos para as variáveis do controle 

postural do grupo de força podem ser explicados devido a especificidade dos 

exercícios. Pode ser que a intensidade utilizada, embora seja a mais indicada 

para a idade dos voluntários, não seja a mais adequada para promover ganhos 

nas variáveis analisadas no estudo. Também existe o fato de que para a 

realização dos exercícios resistidos os indivíduos ficam na maior parte de 

execução do exercício em uma única posição, ou sentado ou em pé, privando 

assim os voluntários de informações proprioceptivas de todo corpo em atividades 

com vários posicionamentos e instabilidades que requerem mais atenção e 

consciência corporal, no qual o trabalho de equilíbrio se torna mais evidente 

(ALFIERI et al., 2012; BARRY; CARSON, 2004). Ainda há o fato dos exercícios 

resistidos não trabalharem a agilidade de forma mais direta e nem estimulam a 

resposta corporal rápida para diferentes situações, como pode-se observar no 

efeito biológico maior obtido pelo GM no TUG (1,51 do GM para 1,12 do GF). 

Desta forma os exercícios de fortalecimento muscular quando usados de forma 

isolada parecem não ter efeitos efetivos para melhora do controle postural e 

agilidade dos idosos (ALFIERI et al., 2010; ORR; FIATARONE-SINGH, 2008). 

Uma revisão sistemática realizada por Orr e Fiatarone-Singh (2008) que 

investigaram sobre o efeito do exercício de fortalecimento muscular sobre o 

equilíbrio em idosos, mostrou que apenas 22% do material científico analisado 

relatava melhoras nos valores dos resultados dos testes de equilíbrio realizados 

nos indivíduos praticantes de musculação, os mesmos ainda frisam que os 

exercícios de força não são uma intervenção robusta para o controle do equilíbrio. 

Uma pesquisa realizada por Alfieri et al. (2012) similar a presente 

pesquisa com o objetivo de analisar a eficácia dos exercícios multissensoriais e 

de força para melhora do controle postural em idosos em 12 semanas de 

intervenção. Os autores realizaram avaliação isocinética dos grupos musculares 

do tornozelo e pé incluindo dorsiflexores, flexores plantares e músculos 
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inversores e eversores, onde a oscilação do centro de pressão foi avaliada por 

uma plataforma de força. Foi observado após as intervenções que o grupo 

multissensorial apresentou redução de oscilação (P= 0,02), que não foi 

observado no grupo de força. O grupo multissensorial mostrou melhores 

resultados para o pico de torque e trabalho muscular nas musculaturas avaliadas 

que o grupo de força, mas sem significância estatística. Assim foi possível 

observar que apesar do grupo multissensorial apresentar melhores resultados, 

não é possível afirmar que um protocolo de exercícios provou ser mais eficaz do 

que o outro em melhorar o controle do equilíbrio. Este resultado contradiz os 

obtidos nesta pesquisa pois o GM apresentou resultados superiores ao GF nas 

variáveis de equilíbrio, porém na avaliação muscular pela eletromiografia o grupo 

de exercícios resistidos apresentou melhores resultados, mostrando assim que 

para um melhor desempenho global dos idosos os dois programas não foram 

autossuficientes, evidenciando que ambos devem ser associados com 

atividades que completem suas deficiências. 

É importante ressaltar que mesmo havendo a dificuldade para encontrar 

material científico que aborde esta temática para realizar conversas entre os 

autores do meio científico da gerontologia e os resultados encontrados na 

presente pesquisa, devido as diferenças de técnicas de avaliação, tempo de 

intervenção ou tipos de programas de exercícios distintos, os resultados deste 

estudo em complemento a literatura indicam que para haver melhora do 

equilíbrio e controle corporal de indivíduos idosos são necessários estímulos 

sensoriais como os presentes nos exercícios multissensoriais, porém para a 

melhorar a força muscular e o nível de estimulo neuromuscular nas musculaturas 

envolvidas no controle postural os exercícios resistidos se mostram mais 

eficientes, mostrando assim que para reduzir o potencial risco de queda na 

população idosa, ambas as intervenções trazem efeito em suas particularidades. 

Entretanto o treino multissensorial por trazer estímulos mais globais no corpo 

dos indivíduos reduz de forma mais eficaz o risco de queda por desequilíbrio.  

Os exercícios multissensoriais além de ter baixo custo e ser de fácil 

aplicação são de baixa intensidade e capazes de promover benefícios ao 

aperfeiçoar as habilidades e desenvolver as capacidades biomotoras do 

indivíduo, não priorizam especificamente um determinado ganho, mas geram 

impacto positivo sobre a aptidão física global, proporcionando ao idoso uma vida 
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mais independente. 
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V CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

O grupo que realizou os exercícios multissensoriais apresentou ganhos 

significativos em relação ao maior tempo de realização do teste de apoio 

unipodal com olhos abertos e fechados, na pontuação da Escala de Equilíbrio de 

Berg e na redução do índice de possibilidade de quedas ao comparar com o 

grupo de exercícios de força.  

O grupo de exercícios de força apresentou apenas melhora significativa 

no pico de contração isométrica voluntária máxima do músculo vasto lateral ao 

comparar com o grupo multissensorial. Já nas variáveis de sentar e levantar, 

TUG e no pico de contração isométrica voluntária máxima do musculo bíceps 

braquial não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, porem 

ambos os grupos tiveram melhoras de forma intragrupo nestas variáveis. 

O presente estudo sugere que o treino multissensorial demonstra 

resultados mais satisfatórios para o controle postural e risco de quedas, exceto 

na ação eletromiográfica quando comparado ao treino de força em idosos. 

Para uma melhora efetiva da aptidão física e controle postural da 

população idosa sugere-se que os exercícios propostos não sejam utilizados de 

forma isolada, mas sim incrementando atividades que supram suas deficiências 

observadas nesta pesquisa, ou até mesmo em conjunto (multissensoriais e força) 

para que o idoso obtenha melhoras mais globais, o tornando mais ativo e 

funcional, melhorando assim sua qualidade de vida. 

Recomenda-se ainda que haja futuras investigações cientificas que 

abordem esta temática, com uma amostra maior e instrumentos que avaliem com 

mais exatidão o trabalho muscular e as oscilações do centro de pressão corporal, 

trazendo assim em um futuro próximo mais informações consolidando um 

modelo de intervenção com resultados positivos para essa população. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 01 - FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
CONTROLE POSTURAL EM IDOSOS SUBMETIDOS A DIFERENTES 

PROGRAMAS DE EXERCÍCIOS 
 

Data de Avaliação: ______/______/______ Participante nº: ______________ 
Instituição: _____________________________________________________ 
 

IDENTIFICAÇÃO – ANTROPOMETRIA 
 

1. Nome: _______________________________________________________ 

2. Sexo: M (  )  F (  ) 

3. Idade (anos): ___________________ DN: _______/_______/___________ 

4. Altura (cm): ______________ Peso (kg): __________ IMC: _____________ 

5. Circunferências (cm): Cintura = ______, Quadril = ______, Braço = _______. 

 
MEEM: ______________ PONTOS 
 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
 

6. Estado Civil: 

(   ) Casado (a) 
(   ) Solteiro (a) 
(   )Divorciado (a)/Separado (a) 
(   ) Viúvo (a) 
(   ) Outro. Especificar:___________________________________________ 
7. Raça: 

(   ) Branca 
(   ) Preta/negra 
(   ) Mulata/cabocla/parda 
(   )Outra. Especificar:_____________________________________________ 
8. Ocupação: _________________________ Aposentado: (   ) SIM (   ) NÃO 

9. Renda Familiar: _______________________________________________ 

10. Nível de Escolaridade: 

(   ) Nunca Estudou 
(   ) Alfabetização para adultos 
(   ) Primário (1ª a 4ª série) 
(   ) Ginásio (5ª a 8ª série) 
(   ) Nível Médio/Magistério/Técnico 
(   ) Superior 
(   ) Outro. Especificar: _________________________ 
11. Quem mora com o senhor (a): ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 
12. O senhor (a) é o proprietário de sua residência?  (   ) SIM   (   ) NÃO 

13. É o principal responsável pelas despesas de casa? (   ) SIM   (   ) NÃO 
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SAÚDE FÍSICA PERCEBIDA/ SAÚDE AUTO-RELATADA 
(Nos últimos 12 meses) 

 

PATOLOGIA SIM NÃO NÃO SEI 

IAM, Angina (   ) (   ) (   ) 

HAS (   ) (   ) (   ) 

Derrame, AVE (   ) (   ) (   ) 

Diabetes Mellitus (   ) (   ) (   ) 

Dislipidemias (   ) (   ) (   ) 

Tumor Maligno, 
Câncer 

(   ) (   ) (   ) 

Artrite, Artrose (   ) (   ) (   ) 

Pneumopatia (   ) (   ) (   ) 

Depressão (   ) (   ) (   ) 

Osteoporose (   ) (   ) (   ) 

Osteossíntese 
(MMII) 

(   ) (   ) (   ) 

Incontinência 
Urinária 

(   ) (   ) (   ) 

Incontinência 
Fecal 

(   ) (   ) (   ) 

 
14. Esteve acamado por motivo de doença ou cirurgia? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Se sim, por quanto tempo? _________________________________________ 
15. Teve dificuldade de memória, de lembrar-se de fatos recentes? 

(   ) SIM   (   ) NÃO 
16. Tem problemas para dormir? (   ) SIM  (   ) NÃO 

17. Sofreu alguma queda (nos últimos 12 meses)? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Se sim, quantas? _________________________________________________ 
18. Procurou serviço de saúde (devido à queda)? (   ) SIM   (   ) NÃO 

19. Sofreu fratura? (   ) SIM   (   ) NÃO. Local:___________________________ 

20. Ficou hospitalizado devido a fratura? (   ) SIM   (   ) NÃO 

 
MEDICAMENTOS – DÉFICITS – HÁBITOS DE VIDA 

 
21. Toma algum tipo de medicamento? (   ) SIM   (   ) NÃO 

22. Receitados por médico? (   ) SIM   (   ) NÃO 

23. Quais? ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
24. Déficit de Audição: (   ) SIM   (   ) NÃO 

25. Usa aparelho auditivo: (   ) SIM   (   ) NÃO 

26. Déficit de Visão: (   ) SIM   (   ) NÃO 

27. Uso de óculos: (   ) SIM   (   ) NÃO 

28. Fuma atualmente? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Se sim, à quanto tempo? ___________________________________________ 
Se não: (   ) NUNCA FUMOU   (    ) FUMOU E LARGOU 
29. Consome bebidas alcoólicas? (   ) SIM   (   ) NÃO 
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Frequência: _______________________ Nº de doses: ___________________ 
 

AVALIAÇÃO SUBJETIVA DO ESTADO DE SAÚDE 
 
30. Você diria que sua saúde é: 

(   ) MUITO BOA  (   ) BOA  (   ) REGULAR (   ) RUIM  (   ) MUITO RUIM 
31. Se comparada a de indivíduos da mesma idade: 

(   ) IGUAL  (   ) MELHOR  (   ) PIOR 
32. Se comprada a 1 ano atrás: 

(   ) IGUAL  (   ) MELHOR  (   ) PIOR 
 
 

TESTES FUNCIONAIS – AVALIADOR 
 

AVALIAÇÃO 
 

REAVALIÇÃO 

TUG – Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 

TUG - Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 

 
  
Apoio Unipodal (Olhos Abertos): 
Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 
 

Apoio Unipodal (Olhos Abertos): 
Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 

 
Apoio Unipodal (Olhos Fechados): 
Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 
 
Levantar da Cadeira em 30s: 
Data: ____/____/____ 
1º: _________ repetições 
 

 

Apoio Unipodal (Olhos Fechados): 
Data: ____/____/____ 
1º: _________s 
2º: _________s 
3º: _________s 
 
Levantar da Cadeira em 30s: 
Data: ____/____/____ 
1º: _________ repetições 
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ANEXO 02 – AVALIAÇÃO DO PERFIL COGNITIVO 
 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 

QUESTÕES RESPOSTAS PONTUAÇÃO 

Que dia é hoje?  (1) Certo                                
(0) Errado  

Em que mês estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Em que ano estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Em que dia da semana estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Que horas são agora 
aproximadamente? 

 (1) Certo 
(0) Errado  

Em que local estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Que local é este aqui?  (1) Certo 
(0) Errado  

Em que bairro estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Em que cidade estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Em que estado estamos?  (1) Certo 
(0) Errado  

Vou dizer 3 palavras e você irá repetí-
las: 
 

CARRO-VASO-TIJOLO 

CARRO 
 
VASO 
 
TIJOLO 

(1) Certo 
(0) Errado 
(1) Certo  
(0) Errado  
(1) Certo 
(0) Errado   

Quanto é? 100 – 7 = ______ 
 
93 – 7 = _______ 
 
86 – 7 = _______ 
 
79 – 7 = _______ 
 
72 – 7 = _______ 

 

(1) Certo 
(0) Errado 
(1) Certo  
(0) Errado  
(1) Certo 
(0) Errado 
(1) Certo  
(0) Errado  
(1) Certo 
(0) Errado 

Quais as 3 palavras que pedi para você 
repetir agora à pouco? 

CARRO 
 
VASO 
 
TIJOLO 

(1) Certo 
(0) Errado 
(1) Certo  
(0) Errado  
(1) Certo 
(0) Errado 

Mostre um relógio e peça que lhe diga 
o nome. 

 (1) Certo  
(0) Errado 

Mostre uma caneta e peça que lhe diga 
o nome. 

 (1) Certo  
(0) Errado 

Vou lhe dizer uma frase e quero que 
repita: 

NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ 

 (1) Certo  
(0) Errado 

Agora pegue este papel com a mão 
direita, dobre-o ao meio, e coloque no 
chão. 

1º Pega com a mão direita; 
 
2º Dobra ao meio; 
 
3° Coloca no chão. 

(1) Certo 
(0) Errado 
(1) Certo  
(0) Errado  
(1) Certo 
(0) Errado 
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Vou lhe mostrar uma folha aonde está 
escrito uma frase. Gostaria que fizesse 
o que está escrito: 

FECHE OS OLHOS 

 (1) Certo 
(0) Errado 

Escreva uma frase de sua escolha, qualquer uma, não precisa ser 
grande: 
______________________________________________________ 

 

(1) Certo 
(0) Errado 

Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que você copiasse, tentando fazer 
o melhor possível: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Certo 
(0) Errado 

 
Total = ______________ (de 0 a 30 pontos) 
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ANEXO 03 – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DEPENDENTES DO 
CONTROLE POSTURAL 

 

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG (EEB) 

1. Sentado para em pé (Levante-se tentando não usar as mãos para apoiar-se): 
(4) capaz de ficar em pé, não usa as mãos, e a estabilidade é independente. 
(3) capaz de ficar em pé, independentemente, usando as mãos. 
(2) capaz de ficar em pé usando as mãos, após várias tentativas. 
(1) precisa de ajuda mínima para ficar em pé ou se estabilizar. 
(0) precisa de ajuda moderada ou máxima para levantar. 

2. Ficar em pé sem apoiar-se (Fique em pé por 2 minutos sem se segurar): 
(4) capaz de ficar em pé com segurança por 2 minutos. 
(3) capaz de ficar em pé com segurança por 2 minutos com supervisão. 
(2) capaz de ficar em pé com segurança por 30 segundos sem suporte. 
(1) precisa de várias tentativas para ficar em pé por 30 segundos sem suporte. 
(0) incapaz de ficar em pé por 30 segundos sem suporte. 

3. Sentado sem apoiar as costas, pés apoiados no chão (Fique sentado com os braços cruzados 
por 2 minutos): 
(4) capaz de ficar sentado com segurança por 2 minutos. 
(3) capaz de ficar sentado com segurança por 2 minutos com supervisão. 
(2) capaz de ficar sentado por 30 segundos. 
(1) capaz de ficar sentado por 10 segundos. 
(0) incapaz de ficar sentado sem suporte por 10 segundos. 

4. De pé e para sentado (Sente-se): 
(4) senta-se com segurança, com uso mínimo das mãos. 
(3) controla a descida pelo uso das mãos. 
(2) usa a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida. 
(1) senta-se independentemente, mas com descida descontrolada. 
(0) precisa de ajuda para sentar-se. 

5. Transferências (Arranje duas cadeiras para uma transferência com pivoteamento. Sente-se 
uma vez no assento sem o apoios de braços e uma vez no assento com braços): 
(4) consegue transferir-se com segurança, com o uso mínimo das mãos. 
(3) consegue transferir-se com segurança, com evidente necessidade das mãos. 
(2) consegue transferir-se com dicas verbais e / ou supervisão. 
(1) precisa de uma pessoa para ajudá-lo. 
(0) precisa de duas pessoas para ajudá-lo ou de supervisão para sentir-se seguro. 

6. Em pé sem apoio, com os olhos fechados (Feche os olhos e fique em pé parado por 10 
segundos): 
(4) consegue ficar em pé os 10 segundos com segurança. 
(3) consegue ficar em pé os 10 segundos com supervisão. 
(2) consegue ficar em pé 3 segundos. 
(1) incapaz de manter os olhos fechados 3 segundos, mas fica estável. 
(0) precisa de ajuda para não cair. 

7. Ficar em pé sem ajuda, com os pés juntos (Coloque seus pés juntos e fique em pé sem se 
segurar): 
(4) capaz de juntar os pés independentemente, e de ficar em pé 1 minuto com segurança. 
(3) capaz de juntar os pés independentemente, e de ficar em pé 1 minuto com supervisão. 
(2) capaz de juntar os pés independentemente, mas incapaz de manter a posição por 30 
segundos. 
(1) precisa de ajuda para chegar na posição, mas consegue ficar em pé 15 segundos com os 
pés juntos. 
(0) precisa de ajuda para chegar na posição e é incapaz de mantê-la por 15 segundos. 

Os itens a seguir devem ser executados enquanto o paciente está em pé, sem apoiar-se. 
8. Estendendo o braço à frente enquanto está em pé (Erga o braço até 90º, estenda os dedos e 
leve o máximo que puder à frente. O terapeuta coloca uma régua nas pontas dos dedos 
estendidos – a pessoa não deve tocar a régua ao estender o braço.) A distância registrada é a 
partir da ponta dos dedos com a posição mais anteriorizada possível: 
(4) consegue alcançar com confiança por 20-30 cm. 
(3) consegue alcançar com confiança por 12 cm. 
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(2) consegue alcançar com confiança por 5 cm. 
(1) estende o braço à frente, mas precisa de supervisão. 
(0) perde o equilíbrio quando tenta, necessita de ajuda para não cair. 

9. Apanhar um objeto do chão estando em pé (Apanhe o chinelo que está localizado na frente 
de seus pés): 
(4) consegue pegar o chinelo com segurança e facilidade. 
(3) consegue pegar o chinelo, mas precisa de supervisão. 
(2) incapaz de pegar, mas chega a 2,5 ou 5 cm do chinelo e mantém o equilíbrio 
independentemente. 
(1) incapaz de pegar e precisa de supervisão para tentar. 
(0) incapaz de tentar / precisa de assistência para não perder o equilíbrio/cair. 

10. Vire e olhe para trás por cima do ombro direito e esquerdo estando em pé (Vire e olhe 
diretamente para trás de você por cima do ombro esquerdo. Repita o movimento olhando pelo 
ombro direito): 
(4) olha para trás para ambos os lados e desloca bem o peso do corpo. 
(3) olha para apenas um lado; para o outro, mostra menos deslocamento do peso. 
(2) vira para os lados, mas consegue manter o equilíbrio. 
(1) precisa de supervisão enquanto se vira. 
(0) precisa de assistência para virar. 

11. Girar 360º (Gire completamente fazendo um círculo completo, pare e então gire 
completamente na outra direção): 
(4) capaz de girar 360º seguramente, em menos de 4 segundos para cada lado. 
(3) capaz de girar 360º seguramente para um dos lados em menos de 4 segundos. 
(2) capaz de girar 360º com segurança, porém lentamente. 
(1) precisa de supervisão ou pistas verbais. 
(0) precisa de assistência para girar. 

Deslocamento dinâmico do peso enquanto está em pé sem apoio. 
12. Colocar pés alternados sobre um degrau ou banquinho estando em pé sem apoio (Coloque 
cada pé alternadamente sobre o degrau ou banquinho. Continue até que cada pé tenha tocado 
o degrau 4 vezes): 
(4) capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos dentro de 
20 segundos. 
(3) capaz de ficar em pé independentemente e completar os 8 passos > 20 segundos. 
(2) capaz de completar 4 passos sem ajuda, com supervisão. 
(1) capaz de completar mais de 2 passos, mas precisa de ajuda mínima. 
(0) precisa de ajuda para não cair / incapaz de tentar. 

13. Em pé sem suporte, um dos pés à frente (Demonstre ao indivíduo. Coloque um pé 
diretamente na frente do outro. Se sentir que não pode colocar diretamente na frente, tente dar 
um passo adiante largo o suficiente para que o calcanhar do pé que está à frente fique logo à 
frente dos dedos do outro pé): 
(4) capaz de colocar o pé correta e independentemente e manter a posição por 30 segundos. 
(3) capaz de colocar o pé à frente do outro independentemente e manter a posição por 30 
segundos. 
(2) capaz de dar um pequeno passo, independentemente e manter a posição por 30 segundos. 
(1) precisa de ajuda para dar o passo, mas consegue manter a posição por 15 segundos. 
(0) perde o equilíbrio quando dá um passo à frente ou fica em pé. 

14. Em pé sobre uma perna (Em pé sobre uma perna o máximo que puder sem se segurar): 
(4) consegue erguer a perna independentemente e manter a posição por mais de 10 segundos. 
(3) consegue erguer a perna independentemente e manter a posição por 5-10 segundos. 
(2) consegue erguer a perna independentemente e manter a posição por ≥ 2 segundos. 
(1) tenta erguer a perna; incapaz de manter a posição por 3 segundos, mas continua em pé 
independentemente. 
(0) não consegue tentar ou precisa de ajuda para não cair. 

 
TOTAL = ______________________ (De 0 a 56 pontos.) 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS 

 

Índice de possibilidade de quedas (IPQ): 

 

 

Na equação o EEB escore é o valor final obtido pelo indivíduo na EEB. 

Na história de instabilidade é atribuído o valor 0 quando não há relato de quedas, 

e o valor 1 quando houve pelo menos uma queda após os 60 anos. 
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