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RESUMO
 Este estudo teve como objetivo comparar equilíbrio e capacidade funcional, verificando a agilidade, o risco
de quedas e o nível de atividade física de idosos praticantes (GP) e não praticantes de atividades físicas
(GNP).  Foram avaliados 50 idosos por  meio do pedômetro  e  dos questionários IPAQ, Morse FallScal,
Escala  de  Berg  e  Índice  de  Katz. Os  dados  coletados  foram  tabulados  no  Programa  Excel  2013  e
posteriormente  analisados  no  programa  estatístico  SPSS  24.0  (Statistical  Package  for  the  Social
Sciences).Tanto no GP como no GNP não foram encontrados casos de idosos com risco de queda por
apresentarem um déficit de equilíbrio, apesar de 45% dos idosos do GNP terem sido classificados como
irregularmente ativos ou sedentários. Quanto a capacidade funcional, a maioria em ambos os grupos foi
considerada  independente.  Conclui-se  que  na  amostra  estuda  não  existem diferenças  em relação  ao
equilíbrio e a capacidade funcional entre idosos praticantes e não praticantes de atividades físicas.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento, Controle Postural, Exercício físico.

1         INTRODUÇÃO

O crescimento da população de idosos vem correndo em nível sem precedentes,
sendo  considerado  um fenômeno  mundial.  Os  dados  do  censo  de  2010  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentam uma população de 190.732.694
pessoa, sendo que os idosos acima de 60 anos formam o grupo que mais cresceu na
última década, correspondendo a 12,1% da população brasileira e a média de expectativa
de vida da população é de 77,7 anos (IBGE, 2010).

O processo de envelhecimento gera alterações e desgastes em vários sistemas
funcionais, que acontecem de forma progressiva e irreversível. O momento em que estas
modificações ocorrem, quando passam a serem percebidas e como evoluem, diferencia-
se de um indivíduo para o outro.  Todavia,  nas idades mais avançadas,  as limitações
visuais, auditivas, intelectuais e motoras, bem como o aparecimento de doenças crônico-
degenerativas  intensificam-se,  acarretando  a  dependência  nas  atividades  cotidianas
(FIEDLER; PERES, 2008).

A capacidade funcional refere-se como o potencial que os idosos apresentam para
decidir  e  atuar  em suas  vidas  de  forma  independente  diariamente  (LEE,  2000).   As
informações provindas pela avaliação da capacidade funcional possibilitam conhecer o
perfil dos idosos usando de forma útil e simples, que ajudam na definição de estratégias
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de  promoção  da  saúde  para  idosos  com  o  objetivo  de  prevenir  ou  retardar  as
incapacidades (XAVIER, 2000).

Destacando  no  campo  da  geriatria  e  gerontologia,  a  preocupação  com  a
capacidade  funcional  vem surgindo  de  tal  forma a  se  tornar  um problema de  saúde
pública.  A  capacidade  funcional  dos  idosos  deve  ser  enfatizada  como  um  problema
dinâmico,  sabendo  que  a  evolução  pode  ser  modificada  ou  até  prevenida  se  houver
assistência  correta.  Um  dos  novos  paradigmas  para  saúde  é  a  manutenção  desta
capacidade  funcional  do  idoso,  pois  para  eles  os  níveis  de  funcionalidade  e
independência são questões mais importantes do que apenas a presença de condições
mórbidas (ELY et al., 2009).

Não  se  devem  considerar  as  quedas  como  consequências  inevitáveis  do
envelhecimento, mas quando ocorrem, indicam o início de fragilidade ou anunciam uma
doença aguda, além de causarem lesões, incapacidades e que pode levar até a morte.
Muitas vezes as quedas podem acarretar em danos irreparáveis que contribuem para o
aumento da morbidade e da mortalidade. (CARVALHO; PAPALEO; NETTO, 2006).   As
quedas estão entre os problemas de saúde mais incapacitantes e que ocorrem com maior
frequência entre os idosos (PERRACINI, 2011).

As  quedas  podem  ocorrer  por  meio  de  alguns  fatores:  os  intrínsecos  são
decorrentes  das  alterações  fisiológicas,  que  surgem  com  o  processo  natural  do
envelhecimento, que são agravados pelas alterações patológicas, fatores psicológicos e
efeitos  colaterais  de  drogas,  já  os  fatores  extrínsecos  estão  relacionados  aos
comportamentos de risco e às atividades exercidas por indivíduos em seu meio ambiente
(ALMEIDA; BRITES; TIKIZAWA, 2011).

Equilíbrio corporal é a sustentação postural particular do corpo com o ínfimo de
oscilações (equilíbrio estático) ou a sustentação postural  durante a execução de uma
atividade  motora  (equilíbrio  dinâmico).  Algumas etiologias  como alteração  do  sistema
vestibular,  redução  da  acuidade  visual,  da  capacidade  de  acomodar  a  visão  e  da
perseguição  uniforme,  mudanças  proprioceptivas,  déficits  dos  músculos  esqueléticos,
hipotensão da postura, atrofia cerebelar, diminuição do mecanismo de atenção e tempo
de reação cooperam para alterações nos idosos, adjunto a diminuição da capacidade em
realizar  atividades  da  vida  diária  tendo  limitações  para  levantar-se  de  uma  cadeira,
flexionar-se  e  deambular,  podendo  ocasionar  uma  queda  (  FIGUEIREDO;  LIMA;
GUERRA, 2007). Figueiredo, Lima e Guerra (2007) apontam que 85% dos idosos acima
de 65 anos se queixam de alterações do equilíbrio.

A atividade física é de suma relevância para que o idoso tenha uma capacidade
motora maior, proporcionando maior flexibilidade, densidade óssea, equilíbrio e força para
as atividades diárias como deambular, levantar-se, descer ou subir escadas e cuidar dos
afazeres  domésticos.  Ela  também  pode  beneficiar  nos  distúrbios  posturais  (JACOB,
2006).

Este  estudo  teve  como  objetivo  comparar  equilíbrio  e  capacidade  funcional,
verificando  a  agilidade,  o  risco  de  quedas  e  o  nível  de  atividade  física  de  idosos
praticantes (GP) e não praticantes de atividades físicas (GNP)
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2        MATERIAIS E MÉTODOS

Na  classificação  dos  idosos  como  muito  ativo,  ativo,  irregularmente  ativo  e
sedentário, foi aplicado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), na forma
longa,  adaptado  para  idosos  por  Benedetti  et  al.  (2007).  Foi  aplicado  em  forma  de
entrevista,  avaliando  o  tempo  gasto  em  atividades  de  diferentes  intensidades  (leve,
moderada e rigorosa) de quatro domínios:  trabalho, transporte,  atividades domésticas,
recreação e laser.

Tabela 1 – Classificação do nível de atividade física.
Questionário Internacional de Atividade de Física - Versão Longa

CLASSIFICAÇÃO CARACTERISTICAS

MUITO ATIVO

Aquele que cumpriu as recomendações de: 
a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão ou
b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA 
ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão

ATIVO

Aquele que cumpriu as recomendações de:
a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou
b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 
sessão;
c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem 
(caminhada + moderada + vigorosa).

IRREGULARMENTE 
ATIVO

Aquele que realiza atividade física, porém, de forma insuficiente para 
ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto
à frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a 
frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + 
moderada + vigorosa).

SEDENTÁRIO
Aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 
minutos contínuos durante a semana.

Fonte: Matsudo et al. (2002). 

Para quantificar o nível de atividade física foi utilizada a contagem do número de
passos por  meio de um Pedômetro digital  (Triaxis  modelo H-321-LA).  Seis idosos do
estudo foram instruídos a usar o equipamento na cintura durante todo o tempo, retirando
somente  durante  o  banho  e  para  dormir,  durante  um  período  de  sete  dias.  Foram
orientados a não alterar suas atividades típicas durante o estudo. O aparelho foi ajustado
de acordo com o peso corporal e a média do comprimento dos passos de cada indivíduo.
Foram classificados como ativos os idosos que obtiveram um número de passos igual ou
maior  de  10.000,  moderadamente  ativos  se  atingirem entre  5.000 a  9.999 passos,  e
inativos, quando o número de passos for inferior a 4.999 (TUDOR-LOCKE; BASSETT,
2004).

  O risco de quedas foi avaliado pelo questionário Morse FallScal  é composto por
seis critérios como, histórico de quedas, diagnóstico secundário, auxiliar de deambulação,
terapia endovenosa, marcha e estado mental. A pontuação total varia entre zero e 125,
sendo que um escore de zero a 24 é considerado um risco baixo; risco médio de 25 a 44
e risco alto uma pontuação maior ou igual a 45 (URBANETTO et al, 2013).
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Escala  de  Equilíbrio  de  Berg  é  constituída  por  14  itens  comuns  á  vida  diária,
podendo atingir uma pontuação máxima de 56. Uma pontuação inferior a 45 pontos é
indicativa de risco de quedas por um déficit no equilíbrio (MIYAMOTO et al., 2004).

A capacidade funcional foi avaliada com o Índice de Katz, onde os idosos foram
classificados  como  independente  ou  dependente  funcional  de  acordo  com  algumas
atividades  como  banhar-se,  vestir-se,  usar  o  sanitário,  mobilizar-se,  ser  continente  e
comer sem ajuda (SMANIOTO e HADDAD, 2011).

3         RESULTADOS DISCUSSÃO

A maioria dos idosos do grupo de praticantes (GP) e do grupo de não praticantes
(GNP) de atividades físicas era do sexo feminino e estavam na faixa etária entre 60 e 69
anos (Tabela1).

Na pesquisa houve uma predominância de pessoas na faixa estaria de 60 a 69
anos e do gênero feminino. Isto indica estar associado ao fato das mulheres viverem
mais que os homens.

De acordo com Irigaray e Schneider (2009), em média, as mulheres vivem cerca de
cinco a seis anos a mais do que os homens. A vida mais longa das mulheres é atribuída a
vários fatores: sua maior tendência ao autocuidado, por buscar assistência médica com
mais frequência, ao maior nível de apoio social que as mulheres desfrutam e a menor
vulnerabilidade biológica durante toda a vida.

Segundo o Ministério da Saúde (2009) dentre os mais idosos, com 80 anos ou
mais, 40% caem a cada ano. Nesse sentido, o baixo percentual de idosos com risco de
quedas pode ser justificado pela menor faixa etária da maioria da amostra (60 a 69 anos).
Tanto GP, como no GNP não foram encontrados casos de idosos com risco de queda por
apresentarem um déficit de equilíbrio (Tabela1), apesar de 45% dos idosos do GNP terem
sido  classificados  como  irregularmente  ativos  ou  sedentários.  Quanto  a  capacidade
funcional, a maioria em ambos os grupos foi considerada independente.

Tabela 1. Resultado da análise das variáveis idade, sexo, Índice de Katz, Escala de Quedas de
Morse, Escala de Berg e Ipaq de idosos praticantes e não praticantes de atividade física.
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 O conceito de capacidade funcional(CF) pode ser definido como a eficiência
do idoso em corresponder ás demandas físicas do cotidiano, que compreende desde
as atividades básicas para uma vida independente até as ações mais complexas da
rotina  diária.  A  atividade  física  proporciona  maior  capacidade  motora,  maior
flexibilidade,  densidade  óssea,  equilíbrio  e  força  para  as  atividades  diárias  como
deambular, levantar-se, descer ou subir escadas e cuidar dos afazeres domésticos
(OKUMA,1997; SPIRDUSO  WW,  2005;  SHUBER TE  et  al.,  2006).   No  presente
estudo observa-se que a maioria de ambos os grupos foi considerada independente,
não existindo diferenças significativas entre os grupos.

Considerando todos os idosos da pesquisa, independente do grupo o coeficiente
de correlação entre o Berg e IPAQ mostrou correlação moderada, indicando que quanto
maior o nível de atividade física maior o equilíbrio dos idosos (r=0,4). O exercício continuo
pode  contribuir  para  melhora  na  força  muscular,  minimizando  déficits  de  equilíbrio
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VARIÁVEIS PRATICANTES  DE
ATIVIDADE FÍSICA

NÃO  PRATICANTES
DE ATIVIDADE FÍSICA

            N=30  (%)               N=20  (%)

Idade
60-69
70-79
 80

Sexo
Feminino
Masculino

Índice de Katz

15       50 
13       43 
  2         6

22         73
  8         26

9      45         
8      40        
3      15      

16    80     
  4    20       

Dependente
Independente

  4         13 
26          86

  2     10     
18     90   

Escala  de  Quedas  de
Morse
Risco baixo
Risco médio
Risco alto

Escala de Berg
Risco de quedas
Sem risco de quedas

Ipaq
Muito ativo
Ativo
Irregularmente ativo
Sedentário

22          73
11          36
  -            -

  -            -
30       100

1 3
23      76
  6       20
 -          -

10      50   
10      50   

  -            -

-           -
20        100

 -            -
11         55
  8         40
  1           5



existentes.  Segundo  MacRae,  Lacouse  e  Moldavon  (1992)  a  fraqueza  muscular  no
abdutor  do  quadril,  extensor  do  joelho,  flexor  do  joelho,  e  músculos  dorsiflexores  do
tornozelo está diretamente relacionada ao risco de um individuo sofrer quedas (MACRAE
et al., 1992).

Quanto a quantificação do nível de atividade física por meio do pedômetro, apenas
16% dos idosos de GNP foram considerados inativos (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultado dos idosos praticantes e não praticantes de atividade física classificados
de acordo com o Pedômetro.

IDOSOS  PRATICANTES  DE
ATIVIDADE FÍSICA

IDOSOS NÃO PRATICANTES DE
ATIVIDADE FÍSICA

                                              N    (%)                                             N    (%)

Ativo 2   66,6 Ativo 1   33,3
Moderadamente ativo 1   33,3 Moderadamente ativo 1   33.3
Inativos -       - Inativos 1   33,3

A  maioria  de  ambos  os  grupos  foi  considerada  independente,  não  existindo
diferenças significativas entre os grupos.

Considerando todos os idosos da pesquisa, independente do grupo o coeficiente
de correlação entre o Berg e IPAQ mostrou correlação moderada, indicando que quanto
maior o nível de atividade física maior o equilíbrio dos idosos (r=0,4). O exercício continuo
pode  contribuir  para  melhora  na  força  muscular,  minimizando  déficits  de  equilíbrio
existentes.  Segundo  MacRae,  Lacouse  e  Moldavon  (1992)  a  fraqueza  muscular  no
abdutor  do  quadril,  extensor  do  joelho,  flexor  do  joelho,  e  músculos  dorsiflexores  do
tornozelo está diretamente relacionada ao risco de um individuo sofrer quedas (MACRAE
et al., 1992).

4        CONCLUSÃO

Conclui-se que na amostra estuda não existem diferenças em relação ao equilíbrio
e a capacidade funcional entre idosos praticantes e não praticantes de atividades físicas.
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