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PROGRAMAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTA-FEIRA - DIA 22 DE SETEMEBRO DE 2016 
 
 

13h30-17h30:     PRÉ-SEMINÁRIO: 
                       Videoconferência: "Programas de exercício no tratamento de osteoartrose no  

                                                                  joelho” 

Palestrante: Profa. Dra. MARIA MARGARIDA MARQUES REBELO ESPANHA (FMH- Universidade  

                                                    Técnica de Lisboa – Portugal)  
 

                    Oficina 1: "Alongamento e Flexibilidade para Idosos" 

Palestrante: Prof. Dr. ABDALLAH ACHOUR JUNIOR (Universidade Estadual de Londrina) 
 

 

                    Oficina 2: "Hidroginástica para idosos com ênfase nas atividades motoras" 

Palestrante: Profa. Ms. MARIA AMÉLIA PAES GUARIDO (Universidade Norte do Paraná) 
 
 

                    Oficina 3: "Prescrição de exercícios para o desenvolvimento de habilidades   

                                                  motoras para idosos” 
                           Palestrante: Prof. Ms. CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (Mestre pela Universidade Norte do Paraná) 

 
 

 

17h00-18:30:   ENTREGA DE MATERIAIS / INSCRIÇÕES 
 
 

 

18H30-19H30:   CONFERÊNCIA DE ABERTURA: 
                       "Intervenções em atividade motora e desempenho cognitivo em idosos" 
 

Moderador: Prof. Dr. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA (Universidade de São Paulo) 
 

                               Palestrante:           Prof. Dr. TIBOR HORTABAGYI (Universiter Medisch Centrum Groningen – Groningen – Holanda) 
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PROGRAMAÇÃO 
 

 
 

      
 
SEXTA-FEIRA - DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 

8h30-10h00:    MESA REDONDA:  
                          "Iniciativas voltadas à promoção de saúde e ao envelhecimento ativo" 

Moderadora: Profa. Dra. MARA SOLANGE GOMES DELLAROZA (Universidade Estadual de Londrina) 
 
 

Palestrantes: Profa. Dra. TÂNIA ROSANE BERTOLDO BENEDETTI (Universidade Federal de Santa Catarina) 

“Intervenções que visam a prática autônoma de atividade física para idosos” 
 
 

Profa. Dra. SHEILA TRIBESS (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)  
“Intervenções domiciliares para a prática de atividade física para idosos” 

 
 

Prof. Dr. MATHIAS ROBERTO LOCH (Universidade Estadual de Londrina) 

“A Educação Física e o trabalho com idosos no SUS” 
 

10h00-10h20:   Coffee-Break e Apresentação de Pôsteres 
 
 

10h40-12h20:  MESA REDONDA:  
                          "O olhar para os idosos sobre diferentes tipos de intervenções" 

Moderador: Prof. Dr. RUBENS ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR (Universidade Norte do Paraná) 
 
 

Palestrantes: Prof. Dr. ALEX SILVA RIBEIRO (Universidade Norte do Paraná) 

“Intervenções em treinamento resistido para idosos” 
 
 

Prof. Dr. PAULO CÉZAR BARAUCE BENTO (Universidade Federal do Paraná)  
“A prática esportiva no contexto do envelhecimento” 

 
 

Prof. Ms. FÁBIO HENRIQUE DE GOBI PORTO (Universidade de São Paulo) 

“Exercício Física e cognição para idosos” 
12h20-14h20:   Almoço 
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PROGRAMAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEXTA-FEIRA - DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016 
 

14h20-16h10:  GRUPOS FOCAIS:  
                          "Relatos de Experiência, pesquisas e discussões sobre intervenções  
                           para idosos com diferentes características" 
 

Grupo 1:                “Intervenções para idosos pertencentes a grupos especiais” 
                                Profa. Dra. MÁRCIA GREGUOL (Universidade Estadual de Londrina) 
                                    Profa. Dra. SUHAILA MAHMOUD SMAILI SANTOS (Universidade Estadual de Londrina) 

 
 

Grupo 2:                “Intervenções para idosos frágeis” 
                                Profa. Dra. SHEILLA TRIBESS (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) 

                                Prof. Dr. JAIR SINDRA VIRTUOSO JUNIOR (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)  
 
 

16h10-17h00:   Coffee Break e apresentação de pôsteres 
 

 
 

17H00                 MINI-CONFERÊNCIAS:  
                          "Manutenção seletiva de funções sensório-motoras por prática de  
                            longa duração em indivíduos idosos" 

Moderadora: Profa. Dra. JULIANA BAYEUX DASCAL (Universidade Estadual de Londrina) 
Palestrante: Prof. Dr. LUIS AUGUSTO TEIXEIRA (Universidade de São Paulo) 

 
 

                           "Diferentes modalidades de exercícios físicos para idosos e  
                             a avaliação funcional para subsidiar o planejamento" 

Moderadora: Profa. Ms. LUCÍLIA KUNYOSHI UTIYAMA (Universidade Estadual de Londrina) 
Palestrante: Profa. Dra. ANDREA KRÜGER GONÇALVES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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PROGRAMAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÁBADO - DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 
 

 

8h00-9h20:  MESA REDONDA:  
                          "Intervenções em Educação Física para Idosos: Perspectivas e Desafios" 

Moderador: Profa. Dra. VANESSA SUZIANE PROBST (Universidade Estadual de Londrina) 
 
Palestrantes: Prof. Dr. TIBOR HORTOBAGYI (Universiter Medisch Centrum Groningen) 

“Intervenções para idosos – avanços e necessidades” 
 
Prof. Dr. SEBASTIÃO GOBBI (UNESP de Rio Claro-SP / Conselho Federal de Educação Física)  
“Participação de idosos nas intervenções em Ed. Física: minimizando barreiras” 
 
Prof. Dr. MARCOS CABREIRA (Universidade Estadual de Londrina) 

“Intervenções em atividade física para idosos – a visão do médico” 
 

 

10h00-10h30:   Coffee-Break 
 

 

10H30-11H40:  RELATOS DE EXPERIÊNCIA:  
                          "Programas e Projetos para a promoção da saúde do idosos" 

Moderador: Profa. Dra. TELMA ADRIANA PACÍFICO MARTINELI (Universidade Estadual de Maringá) 
 
 

Palestrantes: Prof. Ms. ALEXANDRE ANTUNES IMAZU (UNIMED – Londrina) 

“A Educação Física no atendimento ao idoso com doenças crônicas em  
um programa de promoção de saúde.” 
 
Prof. SILVIO ROBERTO REAL PRADO JÚNIOR (CORE – Inteligência Esportiva)  
“Exercícios funcionais como intervenção para a melhora e/ou  
manutenção da capacidade funcional do idoso” 
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PROGRAMAÇÃO 

 

SÁBADO - DIA 24 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10H30-11H40:  MESA REDONDA:  
                          "Capacitação de profissionais de Ed.F. e qualidade das intervenções com idosos" 

Moderador: Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI (Universidade Estadual de Londrina) 
 

Palestrantes: Prof. Dr. DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA (Universidade Estadual de Londrina) 

“A temática do envelhecimento nos cursos de graduação em Educação Física” 
Prof. Dr. JAIR SINDRA VIRTUOSO JÚNIOR (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)  
“Projetos de extensão na formação do profissional para a atuação com idosos” 
Profa. Dra. LILIAN TEREZA BUCKEN GOBBI (UNESP de Rio Claro - SP) 

“Contribuições da pesquisa e da pós-graduação nas intervenções para idosos” 
 

 

11H40-12H30:     RESULTADOS DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS GRUPOS FOCAIS:  
Moderadora: Profa. Dra. JULIANA BAYEUX DASCAL (Universidade Estadual de Londrina) 

 

Apresentadores: Coordenadores ou Representantes dos Grupos Focais. 
 

 

12h30                SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO SIAFTI 
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SOBRE O SIAFTI 

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos mais 

impactantes da atualidade. Por um lado, representa uma conquista da 

humanidade, por indicar que melhores condições de vida têm sido 

oferecidas à população e, por outro, representa desafios importantes 

que essa realidade impõe. Nesse sentido, as mais diversas áreas do 

conhecimento têm direcionado sua atenção para as questões do 

envelhecimento,  entendendo  que  o  aumento  da  longevidade  e  as  

demandas que ela impõe é responsabilidade de todos. 

A Educação Física nesse contexto tem um papel de extrema relevância, pois é uma das 

principais estratégias de atenção primária à saúde, ao prevenir e controlar doenças associadas ao 

envelhecimento, e um dos principais recursos para a manutenção da funcionalidade física, 

autonomia e percepção de bem-estar do idoso. 

Buscando suprir as necessidades de discussões na área, o SIAFTI foi criado em 1996 e tem 

como objetivo reunir profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação para discutir as 

questões que envolvem a prática de atividade física, o processo de envelhecimento e o indivíduo 

idoso. 

 

                     OBJETIVOS DO SIAFTI 

Discutir as tendências e perspectivas de estudo e 

intervenções na área da atividade física e envelhecimento. 

Nessa edição o tema será sobre “Intervenções em Educação 

Física para Idosos: desafios e perspectivas”. 

Promover a produção e disseminação de 

conhecimentos acadêmico-científicos e o desenvolvimento e 

consolidação da Educação Física como área de conhecimento 

no contexto da atividade física e envelhecimento.  

Divulgar   e   aprimorar  os  trabalhos    envolvendo  a  

pesquisa, o ensino e a extensão com a temática atividade física e envelhecimento. 
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FORÇA E QUALIDADE MUSCULAR EM 
IDOSAS 

Leandro dos Santos, Alex Silva Ribeiro, 

Crisieli M. Tomeleri, Melissa Antunes, 
Edilaine F. Cavalcante, Hellen C. G. Nabuco, 
Paolo M. C. Fabro, Rodrigo R. Fernandes, 
Paulo Sugihara Junior, Mariana F. Souza, 
Matheus A. do Nascimento, Edilson S. 
Cyrino 

30 

4 ANALISE DA CONFIABILIDADE DE 
BARRAS INSTRUMENTADAS PARA 
VERIFICAR A CONTRIBUIÇÃO DOS 
MEMBROS SUPERIORES DE IDOSOS 
DURANTE A TAREFA DE SUBIR EM 
ÔNIBUS COLETIVO 

André Wilson de Oliveira Gil, Natanael 
Figueiredo Duarte, Pablo Eduardo 
Albuquerque de Souza, Fabiana Cristina 
Scherer, Rubens Alexandre da Silva Junior, 
Denilson de Castro Teixeira 

31 

5 ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE 
IDOSOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO NEI-
VFQ-25 

Marcio Rafael da Silva, Everaldo Lambert 
Modesto, Emanuel Messias Oliveira de 
Carvalho, Elaine Cappellazzo Souzo, Eloise 
Werle Almeida, Marcia Greguol. 

32 

6 ANÁLISE DAS MÉDIAS DA AVALIAÇÃO 
DO CONTROLE POSTURAL EM 
DIFERENTES TAREFAS DE EQUILÍBRIO 
EM MULHERES IDOSAS 

Marcio Rogério de Oliveira, Leandro A. 
Sturion, Adriana P. F. Carvalho, Alexandre 
H. Nowotny, Carlos E. Carvalho, Pablo E. A. 
Souza, Rubens A. da Silva 

33 

7 ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS EM 
IDOSOS ATIVOS DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA EM LONDRINA-PR 

Mirela Casonato Roveratti, Larissa 
Dragonetti Bertin, Flavia Beltrão Pires, 
Luciana Lozza de Moraes Marchiori, 
Viviane de Souza Pinho Costa. 

34 

8 AS MODIFICAÇÕES EM MARCADORES 
INFLAMATÓRIOS INDUZIDAS PELO 
TREINAMENTO RESISTIDO SE 
CORRELACIONAM COM MELHORIAS 
NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
MULHERES IDOSAS 

Crisieli Maria Tomeleri, Mariana Ferreira de 
Souza, Alex da Silva Ribeiro, Melissa 
Antunes, David Ohara, Edilaine Fungari 
Cavalcante, João Pedro Alves Nunes, 
Danielle Venturini, Décio Sabbatini 
Barbosa, Edilson Serpeloni Cyrino 

35 
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9 ASSOCIAÇÃO DA FUNÇÃO EXECUTIVA 
E DA COORDENAÇÃO MOTORA DE 
IDOSAS PRATICANTES DE DANÇA E 
IDOSAS NÃO PRATICANTES DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Pâmela de Castro e Souza, Angela Cristina 
Aguilera, Edson Gonsales da Cruz Filho, 
Juliana Bayeux Dascal 
 

36 

10 ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO 
rs4730153 DA VISFATINA COM PERFIL 
LIPÍDICO E VALORES 
ANTROPOMÉTRICOS EM MULHERES 
A PARTIR DE 50 ANOS 

Letícia Perticarrara Ferezin, Thiago 

Correa Porto Gonçalves, Átila Alexandre 

Trapé, Mariana Luciano de Almeida, 

Guilherme da Silva Rodrigues, Camila de 

Paula Monteiro, Simone Sagakute Tavares, 

Carlos Roberto Bueno Júnior. 

37 

11 ASSOCIAÇÃO ENTRE A MÉDIA DO 
NÚMERO DE PASSOS DIÁRIOS E 
QUEIXA VERTIGEM EM IDOSOS 

Fernanda Prates Cordeiro, Jessica 
Aparecida Bazoni, Caroline Luiz Meneses-
Barriviera, Tainara Rodrigues Lima, Luã 
Teixeira Amaral, Denilson de Castro 
Teixeira, Luciana Lozza de Moraes 
Marchiori. 

38 

12 ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA 
CORPÓREA E NÍVEL DE ATIVIDADE 
FÍSICA DE IDOSOS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER NO ESTÁGIO LEVE 

Gilson Fuzaro Junior, Renata Valle Pedroso, 
Pollyanna Natalia Micali, José Luiz Riani 
Costa 

39 

13 ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA, RELIGIOSIDADE E 
ESPIRITUALIDADE EM IDOSOS 
FISICAMENTE INDEPENDENTES 

Silvana Cardoso de Souza, Hélio Sanches 
Junior, Denilson de Castro Teixeira, Mário 
Molari. 

40 

14 ASSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO DE 
REAÇÃO E VELOCIDADE DE 
OSCILAÇÃO CORPORAL NA AUSÊNCIA 
DE VISÃO DE IDOSAS PRATICANTES 
DE MUSCULAÇÃO E IDOSAS NÃO 
PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Edson Gonsales da Cruz Filho, Angela 
Cristina Aguilera, Pamela de Castro e 
Souza, Juliana Bayeux Dascal 

41 

15 ATENDIMENTO DOMICILIAR DE 
IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 
AVANÇADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DE UMA PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Julimara Gomes dos Santos; José Luiz Riani 
Costa; Larissa Pires de Andrade; Anielle 
Cristhine de Medeiro Takahashi.  

42 

16 ATIVIDADE FÍSICA E IMPACTO SOCIAL 
EM IDOSOS 

Andressa Maria Lucca Trindade, Telma 
Adriana Pacifico Martineli 

43 

17 ATIVIDADE FÍSICA, FUNCIONALIDADE 
COGNITIVA E MOTORA DE IDOSOS 
COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

Marina de Melo Reis, Bruno Naves Ferreira, 
Isadora Henriques Ferreira, Emmanuel Dias 
de Sousa Lopes, Flávia Gomes de Melo 
Coelho, Jair Sindra Virtuoso Júnior. 

44 

18 ATIVIDADES RÍTMICAS PARA IDOSOS: 
A EXPERIÊNCIA NO PROJETO 
CULTURA CORPORAL PARA IDOSOS 
DEF/PROCERE/UEM 

Laura Silvério Silveira, Telma A. Pacifico 
Martineli, José Alípio Garcia Gouvêa 

45 
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19 AUMENTO NA FORÇA MUSCULAR DE 
MEMBROS INFERIORES INDUZIDAS 
POR TREINAMENTO COM PESOS SE 
CORRELACIONAM COM A MELHORIA 
NA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
MULHERES IDOSAS 

Paolo M. da C. Fabro, João P. Nunes, Crisieli 
M. Tomeleri, Melissa Antunes, Márcia 
Marques Dib, Hellen Clair Garcez, Alex Silva 
Ribeiro, Edílson S. Cyrino. 

46 

20 AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE E 
APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS 
USUÁRIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

Amanda Suely Rodriguez de Vargas, 
Marina Domingues Teles, Eliane Mattana 
Griebler, Erick Leffa. 

47 

21 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE 
SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E 
APTIDÃO FÍSICA DO GRUPO 
CONVIVER DE SENADOR SALGADO 
FILHO/ RS 

Juliedy Waldow Kupske, Luiz Serafim De 
Mello Lói, Moane Marchesan Krug, 
Vandressa Kupske. 

48 

22 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO 
CORPORAL EM IDOSAS PRATICANTES 
DE ATIVIDADE FÍSICA SEGUNDO A 
IDADE 

Eduardo Capeletto, Amanda Anniele 
Pavanate, Eduardo Hauser, Andrea Kruger 
Gonçalves, Giovana Zarpellon Mazo. 

49 

23 BALANCE VERSUS RESISTANCE 
TRAINING ON POSTURAL CONTROL IN 
PATIENTS WITH PARKINSON’S 
DISEASE. A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL 

Suhaila Mahmoud Smaili Santos, Rubens 
Alexandre da Silva, Marcelle Brandão 
Terra, Maria Eduarda Brandão Bueno, 
Tawany Sanches, Raíssa Campelo, Tatiely 
Rodrigues, Isabela Caramaschi, Henrique 
Ballalai Ferraz. 

50 

24 BARREIRAS PERCEBIDAS PARA A 
PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
PESSOAS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

Juliana Hegeto de Souza, Mathias Roberto 
Loch. 

51 

25 CAPACIDADE PERCEBIDA DAS 
ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DOS 
IDOSOS DO LAR DOS VELHINHOS 
FREDERICO OZANAM DE CAMPO 
MOURÃO – PR 

Anderson da Silva Honorato, Karoline 
Martins Cordeiro, Fabiana Crisitina Scherer, 
Luiz Herculano de Sousa Guilherme 

52 

26 CARACTERISTICAS DE TREINO DOS 10 
PRIMEIROS COLOCADOS DA 
CATEGORIA 60+ DO CAMPEONATO 
DE CORRIDA DE RUA DE CURITIBA 

Nicolas dos Santos Cardoso, Vitor Bertoli 
Nascimento, Mayara Imaizumi, Vinni 
Alvarenga, Alessandra Beggiato Porto 

53 

27 COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE IDOSAS PRATICANTES 
E NÃO PRATICANTES DE 
TREINAMENTO COM PESOS 

Vandré Sosciarelli Dalcin, Melissa Antunes, 
Edilaine Fungari Cavalcante, Hellen Garcez, 
Crisieli Maria Tomeleri, João Pedro Alves 
Nunes, Gabriel Kunevaliki de Moraes, 
Mariana Ferreira de Souza, David Ohara, 
Edilson Serpeloni Cyrino 

54 
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28 COMPARAÇÃO DE TRÊS RECURSOS 
TERAPÊUTICOS COM ÊNFASE NA 
MARCHA DE INDIVÍDUOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON 

Maria Eduarda Brandão Bueno, Marcelle 
Brandão Terra, Jônatas Garcia Souza, 
Guilherme Buzinello Michelato, Isabela 
Tobias Loureiro Motta, Nathalia Fontana 
Pereira, Victor Hugo Acquaro, Giovanna 
Interdonato, Suhaila Mahmoud Smaili 
Santos. 

55 

29 COMPARAÇÃO ENTRE ADULTOS E 
IDOSOS EM BENEFÍCIOS NA APTIDÃO 
FÍSICA APÓS TRÊS MESES DE 
TREINAMENTO MULTIMODAL 

Guilherme da Silva Rodrigues, Letícia 
Perticarrara Ferezin, Mariana Luciano de 
Almeida, Átila Alexandre Trapé, Camila de 
Paula Monteiro, Thiago Correa Porto 
Gonçalves, Jonatas Evandro Nogueira, 
Leonardo Henrique de Lima Medeiros, 
Carlos Roberto Bueno Junior 

56 

30 COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO 
RESISTIDO E NEUROFUNCIONAL NA 
MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA E 
DEPRESSÃO NA DOENÇA DE 
PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO 
ALEATÓRIO 

Natália Mariano Barboza, Suhaila 
Mahmoud Smaili Santos, Isabela Andrelino 
de Almeida, Taís Caroline Oliveira da Silva, 
Thainá Bessa Alves, Luana Paixão, Nicolle 
Lima Passos, Maria Carolina Paucic, 
Henrique Ballalai Ferraz. 

57 

31 COMPORTAMENTO DO COP E 
DISTRIBUIÇÃO DE PESO NOS 
MEMBROS INFERIORES EM UM 
IDOSO COM OSTEOARTROSE 
UNILATERAL: ESTUDO DE CASO 

Ygor Henrique Quadros, Débora Cristiane 
Fagundes, Bruna Martins Canonici, Bruno 
Giovanini, Pedro Henrique Martins 
Monteiro, Nicolas dos Santos Cardoso, 
Mayara Imaizumi, Leonardo dos Santos 
Oliveira, Alessandra Beggiato Porto. 

58 

32 CONDIÇÃO DE SAÚDE, NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA EMEDO DE 
QUEDASEM IDOSAS NA PÓS-
MENOPAUSA 

Júlia Marson Marquioli, Fernanda Cristiane 
de Melo, Jorge Nahás Neto, Daniela Frizon 
Alfieri, Celita Salmaso Trelha. 

59 

33 CHRONIC LOW BACK PAIN CHANGES 
THE TRUNK NEUROMUSCULAR 
ACTIVITY OF BOTH YOUNGER AND 
OLDER ADULTS DURING THE 
PERFORMANCE OF ONE-LEGGED 
STANCE BALANCE TASK 

Leandro A. Sturion, Rubens A. da Silva, 
Edgar R. Vieira, Guillaume Léonard, Marcio 
R. Oliveira, Alexandre H.Nowotny, Adriana 
P.F. Carvalho 

60 

34 DESEMPENHO COGNITIVO-
PERCEPTUAL DE INDIVÍDUOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON 
SUBMETIDOS À FISIOTERAPIA 

Tatiely de Souza Rodrigues, Luana Beatriz 
Lemes, Isabella Ortiz Garcia, Jéssica 
Cristina Gomes Lima, Mateus Augusto da 
Silva, Camila Caramanico de Oliveira, 
Melina dos Santos Gomes, Larissa Lecy 
Pereira, Suhaila Mahmoud Smaili Santos. 

61 

35 DOCÊNCIA EM DANÇA NO PROJETO 
CELARI: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
CURRICULAR 

Simone Romani, Andréa Kruger Gonçalves. 62 
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36 DOENÇA DE ALZHEIMER COM 
BARREIRA A PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA: UM ESTUDO PRELIMINAR 

Jessica Rodrigues Pereira, Angelica Miki 
Stein, Lais Scarpari, Florindo Stella. 

63 

37 EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO FÍSICO 
EM PISCINA AQUECIDA VERSUS EM 
SOLO SOBRE A PRESSÃO 
AMBULATORIAL DE IDOSOS 
HIPERTENSOS: ESTUDO PILOTO 

Awassi Yuphiwa Ngomane, Bianca 
Fernandes, Julia Balbo, Ariane Aparecida 
Viana, Emmanuel Gomes Ciolac. 

64 

38 EFEITO AGUDO DO TREINAMENTO 
COM PESOS SOBRE A HIPOTENSÃO 
PÓS-EXERCÍCIO EM MULHERES 
IDOSAS TREINADAS 

Alexandre Jehan Marcori, Crisieli Maria 
Tomeleri, João Pedro Alves Nunes, Melissa 
Antunes, Edilaine Fungari Cavalcante, Kessi 
Iarosz, Alex Silva Ribeiro, Edilson Serpeloni 
Cyrino. 

65 

39 EFEITO DE 12 SEMANAS DE 
TREINAMENTO COM PESOS SOBRE A 
AUTONOMIA FUNCIONAL DE 
MULHERES IDOSAS 

Gabriel Kunevaliki de Moraes, Crisieli Maria 
Tomeleri, João Pedro Alves Nunes, Edilaine 
Fungari Cavalcante, David Ohara, Melissa 
Antunes, Vandré Sosciarelli Dalcin, Edilson 
Serpeloni Cyrino 

66 

40 EFEITO DE 12 SEMANAS DE 
TREINAMENTO COM PESOS SOBRE A 
PERCEPÇÃO DE ESCALA DE SILHUETAS 
EM IDOSAS 

André de Oliveira Werneck, David Ohara, 
Danilo Rodrigues Pereira da Silva, Edilaine 
Fungari, Edilson Serpeloni Cyrino. 

67 

41 EFEITO DE 24 SEMANAS DE 
TREINAMENTO COM PESOS SOBRE A 
FORÇA MUSCULAR E AUTONOMIA 
FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS 

Márcia Marques Dib, Crisieli Maria 
Tomeleri, João Pedro Alves Nunes, Melissa 
Antunes, Edilaine Fungari Cavalcante, 
David Ohara, Paolo Marcello da Cunha 
Fabro, Rodrigo dos Reis Fernandes, Hellen 
Garcez, Edilson Serpeloni Cyrino 

68 

42 EFEITO DE UM PROGRAMA DE 
EXERCÍCIO FÍSICO NO TESTE 
LEVANTAR-SE E SENTAR-SE EM 
IDOSOS COM ALZHEIMER 

Bruno Naves Ferreira, Isadora Ferreira 
Henriques, Emmanuel Dias de Sousa Lopes, 
Marina de Melo Reis, Flávia Gomes de 
Melo Coelho. 

69 

43 EFEITO DE UM PROGRAMA DE 
TREINAMENTO MULTICOMPONENTE 
SOBRE A FUNÇÃO MUSCULAR E A 
CAPACIDADE REATIVA EM IDOSOS 

Joice K. M. Beck, Roberta C. D. Bohrer, 
Fernando E. R. P. Oliveira, Angélica 
Lodovico, André L. F.Rodacki. 

70 

44 EFEITO DO ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL E DA MASSA GORDA NO 
EQUILÍBRIO UNIPODAL EM IDOSOS 

Camila Pereira, Marcio R. de Oliveira, 
Rejane D. N. Souza, Renata J. Borges, 
Rubens A. da Silva. 

71 

45 EFEITO DO TREINAMENTO COM 
PESOS SOBRE A FORÇA MUSCULAR E 
A AUTONOMIA FUNCIONAL EM 
MULHERES IDOSAS TREINADAS E 
NÃO TREINADAS 

João Pedro Nunes, Crisieli Maria Tomeleri, 
Melissa Antunes, Edilaine Fungari 
Cavalcante, Rodrigo dos Reis Fernandes, 
Alexandre Jehan Marcori, Alex Silva 
Ribeiro, Edilson Serpeloni Cyrino. 

72 
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46 EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO 
SOBRE A GORDURA CORPORAL DE 
MULHERES IDOSAS COM CONTROLE 
DA INGESTÃO CALÓRICA TOTAL 

Paulo Sugihara Junior, Crisieli Maria 
Tomeleri, Melissa Antunes, Edilaine Fungari 
Cavalcante, Fábio Luiz Cheche Pina, Alex 
Silva Ribeiro, Hellen Clair Garcez, Rodrigo 
dos Reis Fernandes, Décio Sabbatini 
Barbosa, Edilson Serpeloni Cyrino 

73 

47 EFEITOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO 
FÍSICO EM IDOSOS: UMA ANÁLISE A 
PARTIR DA PESQUISA NACIONAL DE 
SAÚDE 2013 

Bruna Prado Gomes, Camila Pereira, Luan 
Vinícius Bernardelli, Denilson de Castro 
Teixeira. 

74 

48 EFEITOS DE UM MODELO DE 
EXERCÍCIO BASEADO EM CIRCUITOS 
FUNCIONAIS NA POPULAÇÃO IDOSA 
COM DIFERENTES NÍVEIS DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Walter Sepúlveda Loyola, Carolina 
Valenzuela Torres. 

75 

49 EFEITOS DE UM PROGRAMA DE 
EXERCÍCIOS AQUÁTICOS NA 
FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE 
VIDA DE IDOSAS COM OSTEOARTRITE 
DE JOELHO 

Sabrine Nayara Costa, Fernanda de 
Mattos, Arthur Pitta, Paulo Cesar Barauce 
Bento. 

76 

50 EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA 
NEUROFUNCIONAL VERSUS 
TREINAMENTO RESISTIDO NA 
MELHORA DA MARCHA EM 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE 
PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO 
ALEATÓRIO 

Isabela Andrelino de Almeida, Suhaila 
Mahmoud Smaili Santos, Natália Mariano 
Barboza, Rogério José de Souza, Amanda 
Lattaro Lazari, Luiz Paulo Martins 
Figueiredo, Ana Luiza Gouveia 
Luchiancenkol, Patricia Gonçalves Broto da 
Silva, Lívia Maria Bueno Funfas de 
Camargo, Henrique Ballalai Ferraz 

77 

51 ESTADO NUTRICIONAL E CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS 

Hellen Clair Garcez Nabuco, Crisieli Maria 
Tomeleri, Edilaine Fungari Cavalcante, 
Melissa Antunes, Paulo Sugihara Junior, 
David Ohara, Vandré Sosciarelli Dalcin, 
Márcia Marques Dib, Rodrigo dos Reis 
Fernandes, Edilson Serpeloni Cyrino 

78 

52 FATORES MOTIVACIONAIS PARA A 
PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO DOS 
IDOSOS DO PROJETO EDUCAÇÃO 
FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE 

Vinícius Gomes de Freitas, Felipe Batista de 
Andrade, Franco Noce, Camila Silveira 
Rocha 

79 

53 FATORES RELACIONADOS À 
ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS 
USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÌPIO DE 
MATELÂNDIA, PR 

Daniel Vicentini de Oliveira, Robson Lazzari 
de Brito, José Roberto A.N. Júnior. 

80 

54 FISIOTERAPIA AQUÁTICA 
COMPARADA A EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE NA QUALIDADE DE VIDA DE 
PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE 
JOELHO: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO 

Geovane Sawczuk, Thamires Marques 

Ruivo, Mariana Ragassi Urbano, Celita 
Salmaso Trelha, Daniela Wosiack da Silva, 
Fernanda Cristiane de Melo, Marcelo 
Taglietti, Jefferson Rosa Cardoso, Ligia 
Maria Facci 

81 
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55 FORÇA DE PREENSÃO MANUAL: UM 
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 
IDOSAS E ADULTAS JOVENS 

Pedro Henrique Martins Monteiro, Nicolas 
dos Santos Cardoso, Mayara Imaizumi, 
Bruna Martins Canonici, Bruno Giovanini, 
Debora Cristiane Fagundes, Ygor Henrique 
Quadros Alessandra Beggiato Porto, 
Leonardo dos Santos Oliveira 

82 

56 FUNCIONAMENTO DE UM 
PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
MULTICOMPONENTE PARA ADULTOS 
E IDOSOS EM UMA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA BRASILEIRA 

Mariana Luciano de Almeida, Letícia 
Perticarrara Ferezin, Atila Alexandre Trapé, 
Ricardo Bissaro de Souza, Jonatas Evandro 
Nogueira, Ana Beatriz Perticarrara 
Canivaloro, Guilherme da Silva Rodrigues, 
Thiago Correa Porto, Camila de Paula 
Monteiro, Carlos Roberto Bueno Júnior 

83 

57 IDADE E FORÇA DE PREENSÃO 
MANUAL DE IDOSAS PRATICANTES 
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS: UM ESTUDO 
CORRELACIONAL 

Bruno Giovanini, Pedro Henrique Martins 
Monteiro, Bruna Martins Canonici, Debora 
Cristiane Fagundes, Mayara Imaizumi, 
Nicolas Cardoso, Ygor Henrique Quadros,  
Leonardo dos Santos Oliveira, Alessandra 
Beggiato Porto 

84 

58 IDENTIFICAÇÃO DO IMC E EQUILÍBRIO 
DINÂMICO EM IDOSAS 
PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE 
EXTENSÃO DE UMA UNIVERSIDADE 
EM TOLEDO - PR 

Gilberto Carlos Pereira Da Silva, Marcelo 
Pagliari Lazarotto, Fernanda Salvalaggio, 
Cleiton Frandoloso, Aline Camargo, 
Elisandra Teresinha Tomalack, Regina Alves 
Thon 

85 

59 IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADES 
DE AVENTURA NA NATUREZA 

Valdo Vieira, Elzir Martins de Oliveira, 
Rayza Silva de Souza, Amanda Affonso, Ilza 
Pereira Silva 

86 

60 IMPACTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
FÍSICA SOBRE O ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL DE APOSENTADOS 
RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE RIO 
CLARO-SP 

Pollyanna Natalia Micali, Raiana 
Fukushima, José Luiz Riani Costa 

87 

61 INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE 
IDOSOS: EFEITOS DO PROGRAMA DE 
EXTENSÃO CELARI NAS ATIVIDADES 
DE VIDA DIÁRIA 

Natanielle Silva Dutra, Wagner Albo, 
Andréa Kruger Gonçalves 

88 

62 INFLUÊNCIA DA BASE DE SUPORTE 
EM UMA TAREFA DE CONTROLE 
POSTURAL ENTRE IDOSAS 
PRATICANTES DE DANÇA, 
MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA 

Angela Cristina Aguilera, Edson Gonsales 
da Cruz Filho, Pamela de Castro e Souza, 
Juliana Bayeux Dascal 

89 

63 INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE 
PROTEÍNAS EM UM TESTE 
FUNCIONAL DE LEVANTAR-SE DA 
POSIÇÃO SENTADA DE MULHERES 
IDOSAS 

Rodrigo dos Reis Fernandes, Paulo Sugihara 
Junior, Crisieli Maria Tomeleri, Hellen Clair 
Garcez, Melissa Antunes, Alex da Silva 
Ribeiro, Edilaine Fungari Cavalcante, Décio 
Sabbatini Barbosa, Edilson Serpeloni Cyrino 

90 
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64 INFLUÊNCIA DO RECESSO NA 
APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

Juliano Araújo Duarte, Valéria Feijó 
Martins, Andrea Kruger Gonçalves 

91 

65 INFLUÊNCIA DOS PONTOS DE CORTE 
PARA MENSURAR E CLASSIFICAR O 
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
IDOSOS 

Fernanda Christina de Souza Guidarini, 
Francisco Rosa Neto, Carla Elane Silva dos 
Santos, Fabiana Cristina Scherer, Lucia 
Maria Andreis, Cassiana Luiza Pistorello 
Garcia, Tânia Rosane Bertoldo Benedetti. 

92 

66 JOGOS ESPORTIVOS PARA IDOSOS: A 
EXPERIÊNCIA DO PROCERE/DEF/UEM 

Gustavo Henrique Bento Gilberto, Bruno 
Nicolau Cerine da Cruz, Renata Guimarães 
Melo, José Alípio Garcia Gouvêa, Telma 
Adriana Pacifico Martineli 

93 

67 MAIOR NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA É 
BENÉFICO PARA A COGNIÇÃO E 
FATORES ASSOCIADOS A DOENÇA DE 
ALZHEIMER EM IDOSOS 

Angelica Miki Stein, Thays Martins Vital, 
Flávia Gomes de Melo Coelho, Jessica 
Rodrigues Pereira, José Luiz Riani Costa, 
Ruth Ferreira Santos-Galduróz 

94 

68 MELHORA NA APTIDÃO FÍSICA E 
QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
APÓS A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 
MULTICOMPONENTES 

Camila de Paula Monteiro; Átila Alexandre 
Trapé; Letícia Perticarrara Ferezin; 
Guilherme da Silva Rodrigues; Mariana 
Luciano de Almeida; Thiago Correa Porto 
Gonçalves; Carlos Roberto Bueno Jr. 

95 

69 MELHORIA NO TESTE DE 
AUTONOMIA FUNCIONAL APÓS O 
TREINAMENTO COM PESOS 
EM MULHERES IDOSAS SE RELACIONA 
COM AS MODIFICAÇÕES NA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Edilaine Fungari Cavalcante, Crisieli Maria 
Tomeleri, Alex Silva Ribeiro, Melissa 
Antunes, Leandro dos Santos, João Pedro 
Alves Nunes, Gabriel Kunevaliki de Moraes, 
Vandré Sosciarelli Dalcin, Márcia Marques 
Did1, Edilson Serpeloni Cyrino 

96 

70 MOTIVOS DE ADESÃO E ADERÊNCIA 
PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS DE IDOSAS DE LONDRINA-PR 

Mayara Imaizumi, Pedro Henrique Martins 
Monteiro, Débora Cristiane Fagundes, 
Bruna Martins Canonici, Ygor Quadros, 
Nicolas dos Santos Cardoso, Bruno 
Giovanini, Leonardo dos Santos Oliveira, 
Alessandra Beggiato Porto 

97 

71 NECESSIDADES DE SAÚDE DA 
POPULAÇÃO IDOSA: UM RECORTE 
ACERCA DA NECESSIDADE DE ESCUTA 
E DO VÍNCULO 

Eliane Mattana Griebler, Andréa Kruger 
Gonçalves 

98 

72 NÍVEL ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS 
COM DOENÇA DE ALZHEIMER DO 
PROJETO MOVIMENTE 

Karina de Figueiredo, Bruno Naves Ferreira, 
Flávia Gomes de Melo Coelho, Amanda 
Morais Pádua, Camila Bosquiero Papini 

99 

73 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE 
IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL 
DE UM MUNICÍPIO DO NOROESTE 
PARANAENSE 

Danilo Francisco da Silva Marçal; Eduardo 
Gauze Alexandrino; Juliana Maria de 
Oliveira; Adriane Behring Bianchi; Rose 
Mari Bennemann 

100 

74 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A 
QUALIDADE DO SONO DE ADULTOS E 
IDOSOS COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA EM HEMODIÁLISE 

Raiana Lídice Mór Fukushima, José Luiz 
Riani Costa, Fabiana de Souza Orlandi 

101 
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75 NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE, APTIDÃO 
AERÓBIA E CAPACIDADE FUNCIONAL 
DE MULHERES IDOSAS 

Heriberto Colombo, Bernadete de Lourdes 
da Silva Ferreira Stadler, Cleuza Maria 
Irineu, Arli Ramos de Oliveira. 
 

102 

76 O EQUILÍBRIO ESTÁTICO E A FORÇA 
MUSCULAR DE MEMBROS 
INFERIORES INFLUENCIAM A 
OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSAS 
RESIDENTES NA COMUNIDADE? 

Ingrid Iyuri Salvador Yoshihara, Júlia 
Marson Marquioli, Fernanda Cristina de 
Melo, Celita Salmaso Trelha, Eliane Aguiar 
Petri Nahas, Jorge Neto Nahas 

103 

77 PERFIL DA QUALIDADE DE VIDA NOS 
DIFERENTES DOMÍNIOS DO 
QUESTIONÁRIO SF-36 EM IDOSOS 
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES 
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Catarina Covolo Scarabottolo, William 
Rodrigues Tebar, Bruna Thamyres Ciccotti 
Saraiva, Diego Giulliano Destro Christofaro. 

104 

78 PERFIL DE RISCO DE SÍNDROME 
METABÓLICA E DOENÇAS 
CARDIOMETABÓLICAS EM IDOSOS 

Marieli Ramos Stocco, Mahara Proença, 
Fabio Antônio Néia Martini, Rodrigo Franco 
de Oliveira 

105 

79 PERFIL DO USUÁRIO IDOSO DO SUS A 
PARTIR DO PMAQ-AB 

Valéria Feijó Martins, Andrea Kruger 
Gonçalves 

106 

80 PERFIL QUALIDADE DE VIDA DE 
MULHERES IDOSAS PARTICIPANTES 
DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS NAS UBSs DO MUNICÍPIO DE 
VOTUPORANGA-SP 

Valter Mariano dos Santos Junior , Arthur 
Tromboni Frascischette, Daniela Medrado 
da Silva Pereira, Jean César Andrade de 
Souza, Keile Francieli Baldoino,Thaís 
Fernanda Andriotti de Mattos, Denilson de 
Castro Teixeira 

107 

81 PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, 
INCIDÊNCIA DE COMORBIDADES E 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DE 
MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
NO CLIMATÉRIO OU MENOPAUSA 

Eloise Werle de Almeida, Emanuel Messias 
Oliveira de Carvalho, Márcio Rafael da 
Silva, Everaldo Lambert Modesto, Márcia 
Greguol 

108 

82 PREVALÊNCIA DE DOR EM IDOSOS 
PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE 
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE IEPÊ 

Amadeu Cavichiolli Prado 109 

83 PROBLEMAS DE SAÚDE E BARREIRAS 
PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA EM IDOSOS NA ATENÇÃO 
BÁSICA NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

Luria Melo de Lima Scher, Simone José dos 
Santos, William Serrano Smethurst, Carla 
Menêses Hardman,  Emmanuelly Correia 
de Lemos, Letícia Lemos Ayres da Gama 
Bastos, Mauro Virgílio Gomes de Barros 

110 

84 PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
MULTICOMPONENTES PROMOVE 
MELHORAS NOS PARÂMETROS DE 
SAÚDE EM MULHERES 
INDEPENDENTE DO NÍVEL HABITUAL 
DE ATIVIDADE FÍSICA 

Átila Alexandre Trapé; Elisangela Aparecida 
da Silva Lizzi; Gustavo Duarte Ferrari; Vitor 
Nolasco Moraes; Thiago Correa Porto 
Gonçalves; Mariana Luciano de Almeida; 
Ana Beatriz Perticarrara Canivarolo; André 
Mourão Jacomini; Anderson Saranz Zago; 
Carlos Roberto Bueno Jr 

111 

85 PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS: 
EFEITO NOS NÍVEIS DE QUALIDADE 
DE VIDA 

Fabiana Cristina Scherer, Aline Mendes 
Gerage, Rossana Arruda Borges, Tânia 
Rosane Bertoldo Benedetti 

112 
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86 PROJETO “CULTURA CORPORAL PARA 
IDOSOS” PROCERE/DEF/UEM 

Aline Vespa dos Santos, Renata Guimarães 
Melo, Tiago André Macedo, Laura Silvério 
Silveira, Telma A. Pacífico Martinelli, Thais 
Cano Miranda de Nóbrega 

113 

87 PROJETO ATIVA IDADE: ATIVIDADE 
FÍSICA PARA ADULTOS E IDOSOS NO 
MUNICÍPIO DE ARARAS/SP 

Reisa Cristiane de Paula Venancio, 
Alexandre Lopes Evangelista 

114 

88 QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS 
USUÁRIOS DE UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

Vanessa Dias Possamai, Guilherme 
Droescher de Vargas, Priscilla Cardoso da 
Silva, Andrea Kruger Gonçalves 

115 

89 RELAÇÃO ENTRE HABILIDADES 
FUNCIONAIS E AMPLITUDE DO 
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE JOELHO 
EM PACIENTES IDOSOS COM 
OSTEOARTRITE DE JOELHO 

Thamires Marques Ruivo, Geovane 
Sawczuk, Celita Salmaso Trelha, Daniela 
Wosiack da Silva, Fernanda Cristiane de 
Melo, Marcelo Taglietti, Jefferson Rosa 
Cardoso, Ligia Maria Facci. 

116 

90 RELAÇÃO ENTRE IDADE 
CRONOLÓGICA E DESEMPENHO EM 
TESTE DE AGILIDADE E EQUILÍBRIO 
DINÂMICO DE IDOSAS PRATICANTES 
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Bruna Martins Canonici, Bruno Giovanini, 
Débora Cristiane Fagundes, Mayara 
Imaizumi, Nicolas dos Santos Cardoso, 
Pedro Henrique Martins Monteiro, Ygor 
Henrique Quadros, Leonardo dos Santos 
Oliveira, Alessandra Beggiato Porto 

117 

91 RELAÇÃO ENTRE IDADE E TEMPO DE 
REAÇÃO DE ESCOLHA DE IDOSAS 
PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

Alessandra Beggiato Porto, Débora 
Cristiane Fagundes, Mayara Imaizumi, 
Nicolas dos Santos Cardoso, Ygor Henrique 
Quadros, Pedro Henrique Martins 
Monteiro, Bruna Martins Canonici, Bruno 
Giovanini, Leonardo dos Santos Oliveira 

118 

92 RELAÇÃO ENTRE MEDIDAS 
POSTURAIS DO PÉ E OS PARÂMETROS 
DA PLATAFORMA DE FORÇA 
DURANTE DUAS CONDIÇÕES DE 
EQUILÍBRIO EM JOVENS E IDOSOS 

Carlos E. Carvalho, Rubens A. da Silva, 
André W. O. Gil, Marcio R. Oliveira, Juliana 
A. Nascimento, Deise A. A. Pires-Oliveira 

119 

93 RELAÇÃO ENTRE USO DE 
MEDICAMENTOS CONTÍNUOS PARA 
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS E REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES FÍSICAS 

Matheus Jacobs de Albuquerque, Pablo 
Pasqualotti, Fhaira Petter da Silva, Adriano 
Pasqualotti 

120 

94 RELACIONAMENTO ENTRE SINTOMA 
DA FADIGA E PARÂMETROS DO 
ANDAR EM IDOSOS COM DOENÇA DE 
PARKINSON 

Paulo Cezar Rocha dos Santos, Fabio 
Augusto Barbieri, Diego Orcioli-Silva, Victor 
Spiandor Beretta, Lilian Teresa Bucken 
Gobbi 

121 

95 RESPOSTAS CARDIOVASCULARES EM 
IDOSOS HIPERTENSOS MEDICADOS 
SUBMETIDOS AO TESTE DE 
PREENSÃO PALMAR 

Luiz Humberto Rodrigues Souza, Joyce 
Bomfim Vicente, Geiziane Leite Rodrigues  
Melo, Vivian Cabral Euzébio  Moraes, 
Brande Ranter Alves Soares, Milton Rocha 
Moraes. 

122 
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96 RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DURANTE 
EXERCÍCIO SUBMÁXIMO EM 
ADULTOS COM IDADE ACIMA DE 40 
ANOS: COMPARAÇÕES ENTRE O 
ESTADO ALIMENTADO E JEJUM 

Thiago Correa Porto Gonçalves, Carlos  
Kalva-Filho, Jhennyfer  Aline Lima 
Rodrigues, Ana Claudia Yamane, Marcelo  
Papoti, Atila AlexandreTrapé, Camila de 
Paula  Monteiro Guilherme da Silva 
Rodrigues, Carlos Roberto Bueno  Júnior. 

123 

97 SAÚDE PERCEBIDA E PREVALÊNCIA 
DE CO-MORBIDADES DE MULHERES 
IDOSAS PARATICIPANTES DE UM 
PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

Jean César Andrade de Souza, Douglas 
Mitsuaki Taira, Arthur Tromboni 
Frascischette, Thaís Fernanda Andriotti de 
Mattos, Daniela Medrado da Silva Pereira, 
Keile Francieli Baldoino, Valter Mariano dos 
Santos Junior, Marieli Ramos Stocco, 
Denilson de Castro Teixeira 

124 

98 SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS 
EM IDOSOS – “ERA UMA CASA, NADA 
ENGRAÇADA, TINHA TAPETE, TINHA 
ESCADA” – SESC SP 

Raquel de Melo Martins, Aurea Sayuri 
Shihonmatsu, Inara Marques 

125 

99 TEMPO DE REAÇÃO DE IDOSAS 
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES 
DE EXERCÍCIOS FÍSICOS: UM ESTUDO 
EX POST FACTO 

Débora Cristiane Fagundes, Bruna Martins 
Canonici, Bruno Giovanini, Nicolas dos 
Santos Cardoso, Mayara Imaizumi, Pedro 
Henrique Martins Monteiro, Ygor Henrique 
Quadros, Leonardo dos Santos Oliveira, 
Alessandra Beggiato Porto 

126 

100 TREINAMENTO AERÓBIO AUMENTA 
AS CONCENTRAÇÕES DE BDNF E 
MELHORA A CAPACIDADE AERÓBIA 
DE IDOSOS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER 

Flávia Gomes de Melo Coelho, Angelica 
Miki Stein, Thays Martins Vital, Ruth 
Ferreira Santos-Galduróz 

127 

101 TREINAMENTO COM PESOS E FORÇA 
MUSCULAR DE IDOSOS COM DOENÇA 
DE ALZHEIMER - DADOS 
PRELIMINARES 

Pádua, Amanda Morais; Melo, Marina Reis; 
Figueiredo, Karina; Tribess Sheilla; Coelho, 
Flávia Gomes de Melo 

128 

102 TREINAMENTO DE FORÇA E 
TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO EM 
IDOSOS: IMPACTO NAS AVD’S 

Wellington Benini, Andréa Kruger 
Gonçalves 

129 

103 TREINAMENTO FISICO E O MEDO DE 
QUEDAS EM IDOSOS ATIVOS: 
PROGRAMA VIDA ATIVA 

Marcelo Pereira de Lima 130 

104 TREINAMENTO FUNCIONAL E 
CONVÍVIO SOCIAL E SEUS BENEFÍCIOS 
PARA A FUNCIONALIDADE DE IDOSOS 
COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

Elisangela Gisele do Carmo, Renata Valle 
Pedroso, Pollyanna Natalia Micali, Gilson 
Fuzaro Junior, Reisa Cristiane de Paula 
Venancio, Raiana Lídice Mór Fukushima, 
José Luiz Riani Costa, Gisele Maria 
Schwartz 

131 
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105 TREINAMENTO RESISTIDO 
ASSOCIADO AO TREINAMENTO DOS 
MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO 
PARA TRATAMENTO DA 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
IDOSAS: UM ENSAIO CLÍNICO 

Enaiane Cristina Menezes, Janeisa Franck 
Virtuoso, Eduardo Capeletto, Lislayne Luiza 
da Silva, Patrick Zawadzki, Giovana 
Zarpellon Mazo 

132 

106 TREINAMENTO RESISTIDO NO 
PROCERE/UNATI-UEM 

Tiago André Macedo, Telma Adriana 
Pacifico Martineli 

133 

107 VALORES DE REFERÊNCIA NO TESTE 
DE SENTAR E LEVANTAR EM 30 
SEGUNDOS EM INDIVÍDUOS IDOSOS 
FISICAMENTE INDEPENDENTES 

Mário Molari, Andréa Sant’Ana, André 
Wilson de Oliveira Gil, Silvana Cardoso de 
Souza, Vinícius Correia Casado de Lima, 
Denilson de Castro Teixeira 

134 

108 VALORES NORMATIVOS PARA 
APTIDÃO FUNCIONAL GERAL EM 
MULHERES DE 60 A 70 ANOS DE 
GUARAPUAVA-PR 

Sandra Aires Ferreira, Marcos Roberto 
Queiroga, Denilson de Castro Teixeira 

135 

109 VARIABILIDADE DAS RESPOSTAS 
INDIVIDUAIS À OITO SEMANAS DE 
TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A 
FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS 
SUPERIORES EM IDOSAS 

David Ohara, Crisieli Maria Tomeleri, Alex 
Silva Ribeiro, Edilaine Fungari Cavalcante, 
Fábio Luis Cheche Pina, Mariana Ferreira 
de Souza, André Werneck, Edilson Serpeloni 
Cyrino 

136 

110 VIABILIDADE DE USO D O SINALDE 
ACELERAÇÃO DO TRIGNO WIRELESS 
SYSTEM DELSYSᵀᴹ PARA ANÁLISE DE 
MARCHA DE IDOSOS 

Ana Carolina Passos de Oliveira, Jerusa 
Petróvna Resende de Lara, Mateus Corrêa 
Silveira, Angélica Lodovico, André Luiz Felix 
Rodacki 

137 
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AGILIDADE E EQUILÍBRIO DINÂMICO APÓS SUPLEMENTAÇÃO DE 
VITAMINA D (25(OH)D) EM IDOSAS ATIVAS 

 
NEIDE ALESSANDRA PÉRIGO NASCIMETO; PATRICIA FERREIRA DO PRADO MOREIRA;  

VANESSA AMARANTE CARVALHO;  LEVY ARAGÃO; MAYSA SEABRA CENDOROGLO. 
alessandrap@sescsp.org.br  

Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP –  
Departamento de Nutrição/disciplina de Geriatria e Gerontologia. 

Serviço Social do Comércio – São Paulo – SESC/SP. 
 
O exercício físico é um fator relevante para a manutenção da capacidade funcional do idoso que 
pretende viver com independência física e minimizar os riscos de quedas. No entanto, os 
resultados desta prática são limitados quando estão associados a deficiência de nutrientes, como 
a vitamina D (25(OH)D), que se relaciona com o equilíbrio dinâmico e agilidade. O presente estudo 
contou com 348 idosas, 67 ± 5 anos, divididas em: 146 praticantes de hidroginástica (HD), 99 de 
ginástica multifuncional (GMF) e 103 sedentárias (SED) – controle. As idosas praticavam HD e GMF 
de maneira programada há pelo menos 1 ano no SESC - Serviço Social do Comércio - Unidade de 
Santana/SP. Foram excluídos os homens, idosas com déficit cognitivo ou doença aguda. Após a 
coleta de dados, a mediana dos níveis séricos de 25(OH)D das participantes foi considerada para 
definir o grupo suplementado versus o grupo não suplementado. Dessa forma, todas as 
participantes com níveis séricos de 25(OH)D <18,0 ng/mL receberam o suplemento de 
colecalciferol. O grupo suplementado recebeu 21.000 UI/semana (3.000 UI/dia) de vitamina D 
durante 12 meses. Todas as participantes foram aconselhadas a tomar o suplemento na dose 
prescrita, uma vez por semana, e 500 mg de cálcio. O exame de densitometria óssea foi obtido 
levando-se em consideração as regiões da coluna lombar, fêmur proximal e corpo total. O 
paratormônio intacto (PTH) foi analisado por meio de exame laboratorial. As idosas também 
foram avaliadas quanto a agilidade e o equilíbrio dinâmico por meio do teste timed up and go 
(TUG). Na análise estatística empregou-se: média, DP, frequência, correlação de Pearson e 
ANOVA, foi considerado p<0,05. Os resultados dos grupos avaliados (HD, GMF e SED) mostraram 
predominância de osteopenia, mesmo após a suplementação de 25 (OH)D e cálcio: HD – 59,8%; 
GMF – 58,9% e SED – 54,5%. O teste TUG apresentou os seguintes resultados: HD - 7,50±1,46; 
GMF - 6,80±0,85 e SED - 7,69±1,46. O IMC, TUG e o PTH correlacionaram-se inversamente com o 
resultado da 25(OH)D respectivamente: r= -0,17, p=0,004; r= -0,15, p=0,005 e r= -0,27, p=0,005. 
Houve diferença significativa entre os grupos nos dados do TUG (entre HD e SED e o grupo HD e 
GMF) p<0.05. Os resultados mostraram a presença de osteopenia mesmo em idosas ativas, 
porém, o exercício físico pode contribuir no processo de ganho/manutenção de massa óssea e na 
prevenção de quedas. Níveis insuficientes de vitamina D influenciaram negativamente no 
desempenho físico das idosas. 
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A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE MUSCULAR DE MEMBROS INFERIORES 
NO TESTE DE LEVANTAR DA POSIÇÃO SENTADA 

 
MELISSA ANTUNES1, CRISIELI MARIA TOMELERI1, JOÃO PEDRO ALVES NUNES1, EDILAINE FUNGARI 

CAVALCANTE1, DAVID OHARA1, MÁRCIA MARQUES DIB1, PAULO SUGIHARA JUNIOR1, EDILSON 
SERPELONI CYRINO1 

melissa.antunes@hotmail.com 
1Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício (GEPEMENE) - Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), Londrina/PR, Brasil 
Apoio: Capes, CNPq e Fundação Araucária. 

 
Introdução: A redução da força muscular é uma das importantes alterações decorrentes do 
processo de envelhecimento, impactando sobremaneira a saúde, funcionalidade e qualidade de 
vida em idosos. Neste contexto, a qualidade muscular, obtida através da relação entre a força 
máxima e massa muscular esquelética, pode ser um indicador mais sensível da função muscular 
do que a análise da força muscular ou da massa muscular isolada. Objetivo: Determinar a relação 
entre as modificações na qualidade muscular de membro inferior e as modificações no teste de 
levantar-se da posição sentada, ajustado por massa muscular, idade e massa corporal total. 
Métodos: A amostra foi composta por cinquenta e uma idosas (68,8 ± 5,0 anos; 67,9 ± 16,9 kg; 
27,5 ± 5,0 kg/m2), fisicamente independentes, aleatorizadas em dois grupos: Grupo Treinamento 
Resistido (GT; n = 26) que foi submetido a 12 semanas de TR, composto por 8 exercícios 
executados em 3 séries de 10-15RM e Grupo Controle (GC; n = 25), que permaneceu sem a prática 
de exercícios físicos pelo mesmo período. O índice de qualidade muscular de membros inferiores 
foi determinado a partir da divisão da carga mobilizada no exercício cadeira extensora pela massa 
isenta de gordura e osso de membro inferior. Para a avaliação da autonomia funcional foi 
realizado o teste levantar-se da cadeira da posição sentada (LPS), conforme o protocolo descrito 
na literatura. Para o tratamento dos dados foram utilizados o modelo univariado por meio de 
regressão linear entre as variáveis dependente e independente e o modelo multivariado, com 
ajuste das covariáveis (massa corporal, MME e idade).  Resultados: Os dados mostram significante 
melhora no teste de LPS apenas no grupo treinamento (GT: pré = 10,9 ± 1,8 segundos; pós = 10,6 ± 
1,8 segundos vs. GC: pré = 10,7 ± 1,8 segundos; pós = 11,5 ± 1,7 segundos; P < 0,001). A 
modificação observada no teste de LPS relacionou-se significantemente com a qualidade muscular 
(β = -0,27; R2 = 17%; P < 0,01), mesmo quando ajustado pelas covariáveis massa corporal, MME e 
idade (β = -0,22; R2 = 19%; P < 0,01). Conclusão: O LPS se relaciona inversamente  com a qualidade 
muscular em mulheres idosas, independente da massa corporal, MME e idade. 
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ALTERAÇÕES NA AUTONOMIA FUNCIONAL INDUZIDAS PELO 
TREINAMENTO COM PESOS ESTÃO ASSOCIADAS ÀS MELHORAS NA 

FORÇA E QUALIDADE MUSCULAR EM IDOSAS 
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EDILAINE F. CAVALCANTE1, HELLEN C. G. NABUCO¹, PAOLO M. C. FABRO¹, RODRIGO R. 

FERNANDES¹, PAULO SUGIHARA JUNIOR¹, MARIANA F. SOUZA¹, MATHEUS A. DO NASCIMENTO¹, 
EDILSON S. CYRINO1.  

le_edfisica@hotmail.com  
1Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício (GEPEMENE)  

- Universidade Estadual de Londrina (UEL), Londrina/PR, Brasil;  
Apoio: Capes, CNPq e Fundação Araucária.  

Introdução: A marcha é um importante indicador de autonomia funcional para a população de 
idosos (≥ 60 anos), podendo refletir alterações fisiológicas e funcionais decorrentes do processo 
de envelhecimento. O declínio da capacidade de locomoção do idoso está associado a inúmeros 
desfechos negativos para saúde e possui etiologia multifatorial. A redução da massa muscular 
esquelética (MME), força e qualidade muscular são algumas das principais causas da redução da 
capacidade de locomoção nessa população.  A prática de treinamento com pesos (TP) é um 
método efetivo para manutenção e/ou aumento nestes parâmetros, no entanto, não há consenso 
acerca dos reflexos destas alterações na capacidade de locomoção. Objetivo: Analisar as possíveis 
alterações na MME, força e qualidade muscular, induzidas pelo RT, sobre o desempenho da 
marcha em mulheres idosas. Métodos: Vinte e três mulheres idosas (69.6 ± 6.4 anos, 64.95 ± 12.9 
kg, 1.55 ± 0.07 m, 27.06 ± 4.6 kg/m²), fisicamente independentes, foram submetidas a 8 semanas 
de TP (8 exercícios, 3 séries, 8-12RM, 3x/semana). Antropometria, composição corporal obtida 
mediante a utilização da densitometria de raios-x de dupla emissão (DEXA) (massa isenta de 
gordura e osso de membros inferiores [MIGOMMI] e massa gorda [MG]), força muscular de 
membros inferiores (extensão de joelhos, EX1RM), índice de qualidade muscular (IQM) e teste de 
caminhada de 10 metros (C10m) foram realizados antes e após as 8 semanas de TP. O Teste-t para 
amostras pareadas foi utilizado para a comparação entre as médias pré- e pós-treinamento. Para 
verificar a relação entre MMI, EX1RM, IQM e C10m foi utilizada a correlação de Pearson. Para 
todos os testes a significância estatística foi de 5%. Resultados: Após 8 semanas de TP, verificamos 
incrementos de +1,8% na MIGOMMI, +8,6% na EX1RM, +7,2% IQM e redução de -3,7% na C10m. A 
redução no tempo da C10m foi associada com o IQM (r = -0,46, p = 0,04) e EX1RM (r = -0,45, p = 
0,04). Conclusão: Após 8 semanas de TP, conclui-se que a redução no tempo da marcha de 
mulheres idosas, relaciona-se com os aumentos na força muscular de membros inferiores e com a 
qualidade muscular, em detrimento do aumento na massa muscular dos membros inferiores.  
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O transporte público de passageiros possui importante função de integrar diversos espaços 
urbanos, permitindo que as pessoas acessem seus locais de trabalho e lazer, além de propiciar 
oportunidades de consumo. As alterações na capacidade funcional acarretadas pelo processo de 
envelhecimento podem levar o indivíduo idoso a ter dificuldades e não conseguir acessar o 
transporte público. Apesar da importância do transporte coletivo na vida das pessoas idosas que 
residem nos centros urbanos, as suas características atuais podem representar uma barreira na 
sua acessibilidade. Esta pesquisa teve como objetivo, avaliar a confiabilidade das barras 
instrumentadas desenvolvidas para verificar a contribuição dos membros superiores na tarefa de 
subir num ônibus. Foram avaliados 12 idosos (6 homens e 6 mulheres) com uma idade média de 
70 (± 14) anos, peso de 64,4(± 11,1) kg e altura de 1,56(± 0,09) m. A força de preensão palmar e 
tração de braço esquerdo e direito foi avaliada por um dinamômetro de compressão e tração 
(EMG System™, Brasil), especialmente construído para o estudo. O dinamômetro foi fixado na 
mesma altura do corrimão do ônibus, em um protótipo construído com medidas idênticas ao 
acesso de um ônibus coletivo que é utilizado na frota de transportes públicos no município de 
Londrina-PR. Foram realizadas três repetições máxima de cinco segundos de cada tarefa de força, 
o re-teste foi feito uma semana depois e a maior medida foi utilizada para as análises. A 
normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. O teste de correlação de Pearson 
foi realizado para verificar os valores entre teste e re-teste. O indicie de correlação intraclasse foi 
utilizado para verificar a confiabilidade das barras. As correlações apresentaram valores de alto a 
muito alto. A preensão palmar apresentou um ICC de 0,91 para lado direito, 0,94 para lado 
esquerdo, em relação a tração de braço nos mostra um ICC de 0,78 na direita e 0,73 para 
esquerda. Os resultados obtidos mostram que as barras instrumentadas são confiáveis e 
apresentam baixo erro randômico, através disso podemos dar continuidade no estudo principal 
que visa a contribuição dos membros superior na tarefa de subir ônibus coletivo e fornecer 
informações que possam favorecer a acessibilidade dos idosos aos ônibus públicos coletivos e 
pensar em estratégias que possam melhorar a funcionalidade física dos idosos, caso necessário.  
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A deficiência visual é caracterizada pela perda parcial ou total da capacidade de enxergar. A 
ausência parcial ou total da visão interfere negativamente na qualidade de vida dos indivíduos 
nesta condição. Para atender essas pessoas existem instituições especializadas para auxiliá-las em 
sua reabilitação e inclusão novamente na sociedade. O objetivo do trabalho foi analisar a 
qualidade de vida dos alunos com mais de 60 anos que frequentam o Instituto Roberto Miranda 
em Londrina/PR. Utilizou-se o Questionário NEI-VFQ-25, que é um questionário especificamente 
validado para verificar a qualidade de vida de pessoas com deficiência visual. O questionário avalia 
a qualidade de vida através de uma pontuação de 0 a 100, demonstrando uma melhor percepção 
da qualidade de vida a pontuações com maior valor. Foram analisados 15 idosos divididos em dois 
grupos: Grupo mulheres GM (N=8) com média de idade de 67+ 8,0 anos e Grupo Homens GH 
(N=7) com média de idade 65,86 + 6,34 anos. Do grupo GM 50% apresenta perda visual total e 
50% baixa visão. Já no GH 71,5% apresenta perda visual total e 28,5 % baixa visão. Do total 
analisado, 02 indivíduos apresentam a deficiência congênita e 13 adquiriram durante a vida, e a 
média idade com a deficiência foi 22,6 anos + 21,04 anos. Referente às patologias oculares, 
observou-se: Glaucoma com 20%, Degeneração Macular, Atrofia do Nervo Ótico e Descolamento 
de Retina apresentam 13% cada e AVC, síndrome de Harada, Retinose da prematuridade, Retinose 
Pigmentar e Cicacriz macular apresentaram 7% cada. No questionário NEI-VFQ-25, quando se 
compara o valor de qualidade de vida entre os grupos de pessoas com deficiência visual total 
(DVT) e baixa visão (BV), verificou-se que os valores para baixa visão são superiores (BV 56,0+14,6; 
DVT 44,2+16,1). Quanto ao gênero, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 
(GH=50,9+8,1; GM=48,7+21,3). A deficiência visual, além de afetar o sistema motor, interfere 
negativamente nas áreas psicológica, social e afetiva. Pessoas com DVT tendem a ser mais 
afetadas e apresentam menor percepção da qualidade de vida. O trabalho de instituições que 
atendem esse público é necessário para a reabilitação desta população, sendo que a Educação 
Física faz parte do processo ao trabalhar as habilidades do sujeito, tornando-o mais autônomo nas 
tarefas do dia-a-dia. 
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As medidas do controle postural são utilizadas para quantificar os déficits de equilíbrio e prevenir 
quedas em idosos. Geralmente essas medidas são oriundas da média calculada a partir de 3 a 5 
repetições durante a avaliação do equilíbrio.  Entretanto, poucos estudos têm avaliado se existem 
diferenças reais nas medidas de apenas uma repetição durante o teste em relação à média 
computada a partir de duas ou três medidas; isto no intuito de reduzir o tempo de avaliação em 
idosos. O objetivo do estudo foi determinar se existem diferenças nas medidas de uma repetição 
versus a média de duas ou três repetições nas medidas do controle postural de idosos durante 
cinco tarefas de equilíbrio. Um total de 90 mulheres idosas (68 ± 4 anos) participaram do estudo e 
completaram as seguintes tarefas de equilíbrio: 1) Bipodal com olhos abertos; 2) Bipodal com 
olhos fechados; 3) Semi-tandem com olhos abertos; 4) Semi-tandem com olhos fechados; e 5) 
Unipodal com olhos abertos. Os participantes realizaram três tentativas de cada tarefa 
aleatoriamente sobre uma plataforma de força, totalizando 30 segundos para cada tentativa com 
30 segundos de repouso entre elas. A área do centro de pressão (COP) e a velocidade de oscilação 
do COP na direção antero-posterior e médio-lateral foram computadas para avaliar o controle 
postural. Anova de um fator e a análise do coeficiente de variação (CV) foram utilizadas para 
comparar os efeitos da média sobre as medidas de controle postural nas 5 tarefas experimentais. 
Nenhuma diferença significativa (P >0,05) foi encontrada nos valores de oscilação do COP para 
uma repetição versus a média de duas e três repetições nas cinco tarefas de equilíbrio. Por outro 
lado, os valores do CV foram mais elevados (>26%) para todos os parâmetros do COP quando 
apenas uma repetição foi efetuada. Diferenças significantes (P < 0,01) foram encontradas a favor 
da média de duas e três sobre apenas uma repetição, principalmente durante as tarefas Semi-
tandem com olhos abertos e unipodal. Os resultados deste estudo têm implicações importantes 
para avaliação de idosos com uso de medidas de controle postural por meio de uma plataforma de 
força. Com base na redução da variabilidade, o presente estudo recomenda a média de no mínimo 
duas repetições durante as tarefas de equilíbrio apresentadas.  
  

mailto:marxroge@hotmail.com


ANAIS DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

34 

ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS ATIVOS DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA EM LONDRINA-PR 

 
MIRELA CASONATO ROVERATTI, LARISSA DRAGONETTI BERTIN, FLAVIA BELTRÃO PIRES, 

 LUCIANA LOZZA DE MORAES MARCHIORI, VIVIANE DE SOUZA PINHO COSTA 
mirelaroveratti@utfpr.edu.br    

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 
O acentuado envelhecimento populacional associado a doenças crônicas degenerativas tem 
proporcionado ao idoso que vivencia mais anos de vida a possibilidade de apresentar compro-
metimento de sua capacidade física e mental, tornando-os susceptíveis à ocorrência de queda. 
Este estudo objetivou avaliar o risco de quedas em idosos ativos do Centro de Convivência Região 
Leste em Londrina-PR. Estudo de delineamento transversal onde para a coleta de dados utilizou-se 
um questionário que continha variáveis sócias-demográficas como idade, sexo, peso, altura e 
prática de atividade física. Os aspectos avaliados foram capacidade funcional e risco de quedas e 
os instrumentos utilizados foram a Escala para Avaliação do Risco de Quedas (Dowton), a Escala de 
Medida de Independência Funcional (MIF) e o Teste de Alcance Funcional (TAF). A amostra foi 
composta de 30 idosos, sendo 5 homens (16,7%) e 25 mulheres (83,3%) com uma média de idade 
72,7 anos. A média do IMC foi de 27.8 Kg/m², apresentando 27% de obesos, 23% peso normal e 
50% com sobrepeso. Em relação à prática de atividade física, 25 idosos (83,3%) praticam atividade 
física. Segundo a Escala de Dowton observou-se que dos 30 idosos entrevistados, 18 (60%) 
apresentaram alto risco de quedas e 12 (40%) baixo risco de quedas e os fatores de risco mais 
citados foram: polifarmácia (73,4%); uso de hipotensores (36,7%); uso de diuréticos (26,7%) e 
alterações visuais (73,4%). Dentre os 30 idosos, 21 referiram quedas sendo que 15 delas (71,4%) 
ocorreram em local público, 9 idosos (42,8%) tiveram complicações que levaram 7 idosos (33,3%) 
a hospitalizações e 6 idosos (28,5%) a limitações de AVD´s e somente 3 idosos (14,2%) tiveram 
reincidiva, demonstrando assim a eficácia da prática da atividade física. O resultado para Escala 
MIF, apresentou como soma final das pontuações o valor de 126 para 83,3% dos idosos indicando 
com isso a independência completa desses idosos.  Já em relação ao TAF, 11 idosos (36,6%) 
apresentaram pontuação menor e igual a 15 cm demonstrando fragilidade e risco de quedas. Na 
amostra foi observada uma correlação significativa (p<0,05) da Escala de Dowton, Escala MIF e o 
TAF com a idade, IMC, polifarmácia e alterações visuais. Considerando o aumento da população 
idosa e os resultados obtidos neste estudo, conclui-se que é necessário o enfoque na prática de 
exercícios físicos e programas de educação em saúde voltadas principalmente para a prevenção de 
quedas entre os idosos. 
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AS MODIFICAÇÕES EM MARCADORES INFLAMATÓRIOS INDUZIDAS 
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Apoio: Capes, CNPq e Fundação Araucária.  

Introdução: A inflamação crônica, que se caracterizada pelo aumento em marcadores 
inflamatórios, pode acentuar importantes perdas funcionais características do envelhecimento. 
Estas alterações levam ao declínio na capacidade funcional do idoso com importantes prejuízos à 
sua saúde. Por outro lado, a prática regular de treinamento resistido (TR) pode minimizar muitos 
dos efeitos deletérios promovidos pelo envelhecimento e estudos têm demonstrado que o TR 
pode promover importantes modificações tanto nos marcadores inflamatórios como na 
capacidade funcional de mulheres idosas. Entretanto, ainda não se tem estabelecido se estas 
modificações estão correlacionadas. Objetivo: Verificar as possíveis correlações entre as 
modificações nos marcadores inflamatórios IL-10, IL-6, TNF-α e PCR com as modificações na 
capacidade funcional, após 12 semanas de TR em mulheres idosas. Métodos: Cinquenta e uma 
idosas (68,8 ± 5,0 anos; 67,9 ± 16,9 kg; 27,5 ± 5,0 kg/m2), fisicamente independentes, foram 
aleatorizadas em dois grupos: Grupo Treinamento Resistido (n = 25) o qual foi submetido a 12 
semanas de TR, composto por 8 exercícios executados em 3 séries de 10-15RM e Grupo Controle 
(n = 26), que permaneceu sem a prática de exercícios físicos pelo mesmo período. Os marcadores 
inflamatórios: IL-10, IL-6, TNF-α e PCR foram dosados por coleta sanguínea após 12 horas de 
jejum. Os testes de caminhar 10 metros (C-10m); levantar-se da cadeira da posição sentada (LPS); 
levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV), foram utilizados para avaliação da capacidade 
funcional conforme protocolos descritos na literatura. Os dados foram obtidos antes e após o 
protocolo de intervenção. As possíveis correlações entre as variações percentuais das 
modificações das variáveis foram analisadas pela correlação de Spearman com significância 
estatística de 5%. Resultados: As modificações na IL-6 não se correlacionaram significantemente 
com nenhum dos testes analisados. Já as modificações na IL-10 se correlacionaram negativamente 
com as modificações nos testes de LPS (r = - 0,40; p = 0,004) e LPDV (r = -0,46; P = 0,001). 
Observou-se ainda correlações positivas entre as modificações no TNF-α com o teste de LPS (r = 
0,34; P = 0,01) e na PCR com LPS (r = 0,38 p = 0,007) e LPDV (r = 0,47; P = 0,001), respectivamente. 
Conclusão: As modificações observadas nos marcadores inflamatórios: IL-10, TNF-α e PCR, 
correlacionaram-se com as modificações na capacidade funcional de mulheres idosas.  
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Atualmente, o aumento da expectativa de vida e consequentemente, do número da população 
idosa é uma realidade no Brasil e no mundo. Essa população possui suas limitações. Entretanto, a 
prática de atividades físicas se mostra como um modo efetivo de prevenir tais limitações. A dança 
é uma modalidade que proporciona diversos benefícios, tais como melhora da capacidade 
aeróbica e circulação sanguínea, além do combate a depressão, por meio de atividades em 
grupos, as quais promovem a socialização. O presente estudo visa avaliar a correlação da função 
executiva e coordenação motora de idosas praticantes de dança e idosas não praticantes de 
exercícios físicos, além de comparar o desempenho desses dois grupos nas variáveis avaliadas. 
Participaram deste estudo 22 idosas, sendo 10 praticantes de dança (idade média=68,4 ± 6,98 
anos) e 12 não praticantes de exercícios físicos (idade média=68,17 ±5,15 anos). Para avaliação da 
coordenação foi utilizado o teste de coordenação com latas. Esse teste consiste em mudar latas de 
suas posições originais para outras já especificadas, invertendo suas bases de apoio. Uma 
tentativa equivale a dois circuitos de ida e volta e foram realizadas duas tentativas válidas para o 
teste. Para o resultado foi utilizado o tempo em segundos (s) para realização da tarefa e a média 
das tentativas. Para a avaliação da função executiva, foi utilizado o teste da Torre de Hanoi, 
composto por 3 pinos de madeira, sobre um dos quais, três discos de diferentes tamanhos eram 
colocados. A tarefa consistia em mudar o 3 discos colocados em um pino, transportando-os de 
uma extremidade para outra. O tempo gasto para completar a tarefa (s) era mensurado. Como os 
pressupostos para normalidade (Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variâncias (Levene) foram 
alcançados, foi utilizado o teste de correlação de Pearson, a fim de verificar a associação entre as 
variáveis de coordenação e função executiva e o teste de ANOVA para verificar se haveria 
diferenças entres os grupos. O nível de significância de p<0,05 foi adotado. Os resultados do 
presente estudo não demonstraram diferenças significativas entre os grupos. Além disso, não 
houve correlação significativa entre coordenação e tempo de movimento no teste da Torre de 
Hanoi. Concluímos, a partir dos dados encontrados, que a prática da dança por idosas não 
influencia na função executiva e coordenação motora em comparação a idosas não praticantes de 
exercícios físicos. 
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ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO rs4730153 DA VISFATINA  
COM PERFIL LIPÍDICO E VALORES ANTROPOMÉTRICOS EM  

MULHERES A PARTIR DE 50 ANOS 

 
LETÍCIA PERTICARRARA FEREZIN, THIAGO CORREA PORTO GONÇALVES, ÁTILA ALEXANDRE TRAPÉ, 

MARIANA LUCIANO DE ALMEIDA, GUILHERME DA SILVA RODRIGUES, CAMILA DE PAULA 
MONTEIRO, SIMONE SAGAKUTE TAVARES, CARLOS ROBERTO BUENO JÚNIOR 

lehferezin@usp.br 
Universidade de São Paulo. 

Agradecimentos: CNPq e FAPESP. 
 
Introdução: O envelhecimento traz consigo diversas alterações fisiológicas e morfológicas, dentre 
elas a presença de um maior número de doenças crônicas associadas a mudanças no perfil 
lipídico, as quais podem ser prevenidas com a prática regular de atividade física, alimentação 
adequada e estilo de vida saudável. Além disso, algumas doenças e incapacidades advindas do 
envelhecimento podem estar relacionadas a variantes genéticas. A visfatina é uma proteína que 
age no receptor de insulina e aumenta a absorção de glicose - seu polimorfismo rs4730153 pode 
influenciar o metabolismo lipídico. É de grande importância investigar associações existentes 
entre genética, o envelhecimento e o ambiente para a compreensão das características físicas do 
envelhecimento, pois há uma escassez na literatura brasileira sobre associações de alterações 
genéticas com populações em processo de envelhecimento ou já envelhecidas. Objetivo: 
Investigar a associação entre o polimorfismo rs4730153 da visfatina com aspectos do perfil lipídico 
e valores antropométricos em mulheres a partir de 50 anos de idade. Método: Estudo transversal 
com 97 mulheres com idade igual e/ou acima de 50 anos, as quais foram recrutadas na avaliação 
inicial de ingresso ao Programa de Atividade Física para Idosos da Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto da USP. Foi realizada a avaliação antropométrica com massa corporal 
(MC), índice de massa corporal (IMC), estatura, circunferência da cintura (CC) e do quadril (CQ), de 
glicemia, perfil lipídico sanguíneo, pressão arterial, genotipagem e questionários (Questionário 
internacional de atividade física, Formulário de marcadores do consumo alimentar e Critério de 
classificação econômica Brasil) nas participantes. A amostra foi dividida em três grupos (GG, AG, 
AA) de acordo com o genótipo de cada indivíduo. Resultados: O grupo GG apresentou menores 
valores na MC (60,5 kg) comparado com o grupo AA (71 kg) e AG (72,9 kg), e menores valores no 
IMC (25,3 kg/m2), CC (86,9 cm) e CQ (97,5 cm) comparado com o grupo AG (29,5 kg/m2; 96,2 cm; 
107,2 cm). Por fim o grupo AA apresentou melhores valores de colesterol HDL (57 mg/dl) 
comparado com o grupo AG (47 mg/dl). Conclusão: Há associação do polimorfismo rs4730153 
com perfil lipídico sanguíneo e medidas antropométricas em mulheres a partir de 50 anos. Isso 
torna possível aos profissionais da saúde o planejamento de abordagens preventivas específicas 
baseadas nas características genéticas individuais. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A MÉDIA DO NÚMERO DE PASSOS DIÁRIOS E 
QUEIXA VERTIGEM EM IDOSOS 

FERNANDA PRATES CORDEIRO, JESSICA APARECIDA BAZONI,  
CAROLINE LUIZ MENESES-BARRIVIERA, TAINARA RODRIGUES LIMA, LUÃ TEIXEIRA AMARAL, 

DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA, LUCIANA LOZZA DE MORAES MARCHIORI. 
crefalfernanda@hotmail.com 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR)/ Ciências da Saúde 

INTRODUÇÃO: A monitoração dos níveis de prática de atividade física em idosos tem se tornado 
muito importante, uma vez que o sedentarismo tem sido relacionado a diversas comorbidades 
que podem levar a morbidade e mortalidade dessa parcela da população. A atividade física é 
associada a diversos benefícios à saúde durante a vida. Portanto, a manutenção e promoção da 
atividade física são de extrema importância, uma vez que a medida objetiva (ex. passos/dia) na 
análise dos hábitos e comportamentos é crucial na identificação acurada de padrões e fatores de 
risco, assim como um instrumento utilizado em intervenções como auxílio no alcance de metas. 
OBJETIVO: Investigar a possível associação entre o nível de atividade física na vida diária e a 
queixa de vertigem em idosos. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 
participação de 217 indivíduos idosos hipertensos fisicamente independentes. A atividade física foi 
avaliada através de um questionário de comorbidades e o nível de passos (PADL) foi 
objetivamente medido usando um pedômetro (Yamax SW-200 Digiwalker ®, Japão). A queixa de 
vertigem foi estabelecida através do questionário de Anamnese Audiológica. O software 
estatístico SPSS Statistics 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) foi utilizado. Foi realizado os testes Qui-
quadrado e Risco Relativo para verificar as possíveis relações entre média do número de passos 
diários e queixa vertigem em idosos. O valor de p< 0,05 com intervalo de 95% de confiança foi 
considerado. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOPAR, protocolo 
número 0070/09. RESULTADOS: A amostra foi constituída por 217 indivíduos com idade igual e/ou 
superior a 60 anos. Das 59 pessoas idosas com VPPB, 19 (32,20%) praticavam atividade física 
regularmente e dos 158 indivíduos que não apresentaram queixa de vertigem, 56 (35,44%) eram 
praticantes de atividades físicas regularmente, pode-se verificar que houve uma associação P= 
(0,021) entre a média de número de passos diários e a presença da queixa de vertigem. Há 
constatação da associação da vertigem e número de passos diários em idosos nesta população. 
CONCLUSÃO: Neste estudo a presença de queixa de vertigem foi menor nos idosos com média do 
número de passos diários maior. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA E NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS COM DOENÇA DE  

ALZHEIMER NO ESTÁGIO LEVE 
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¹Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Campus Rio Claro.  

² Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. 
Apoio: CNPq, CAPES, PROEX-UNESP 

 

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é neurodegenerativa e progressiva caracterizada por 
uma série de declínios cognitivos e motores, além de distúrbios alimentares, o que leva esses 
idosos a uma perda de independência na realização das atividades de vida diária, tornando-se 
necessário o auxílio de um cuidador para a realização dessas tarefas. Conhecer essas alterações 
logo no estágio leve da DA pode permitir aos profissionais que trabalham com atividade física 
possam traçar com maior especificidade seus objetivos na elaboração de protocolos de 
intervenções. Objetivo: Verificar possível relação entre o nível de atividade física e Índice de 
Massa Corporal (IMC) de idosos no estágio leve da doença de Alzheimer. Método: Participaram do 
estudo 24 idosos no estágio leve da doença de Alzheimer (média de idade: 76,9± 5,3 anos; 
escolaridade: 5,0± 4,1 anos; média de pontos no MEEM: 19,8±4,5). Para determinar o perfil 
antropométrico, foi utilizada uma balança mecânica Welmy com estadiômetro (Max. 150 kg). IMC 
foi obtido pela divisão do peso em quilogramas pela altura em metros elevada ao quadrado. Para 
avaliar o nível de atividade física foi empregado o Questionário Baecke modificado para Idosos 
(QBMI), respondido pelo cuidador. Inicialmente o teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar 
a distribuição dos dados.  Para verificar possíveis relações foi utilizado o teste de regressão linear 
múltipla, admitindo nível de significância de 5%. Resultados: Houve uma correlação significativa e 
negativa entre QBMI e IMC (p> 0,05; b = -0,67). As médias e desvio-padrão do desempenho de 
idosos nos testes de avaliação foram: QBMI: 2,4±1,7 pontos; Peso:63,9±9,9kg;  Estatura: 
1,57±0,07m; IMC:25,9 ± 3,5kg/m². Conclusão: O nível de atividade física relaciona-se com o IMC 
de idosos com DA. De maneira geral, o grupo está classificado, de acordo com referência para 
idosos, com peso adequado para altura e apresenta um baixo nível de atividade física. Justifica-se 
a importância da prática de atividade física sistematizada, assim como a implementação de 
programas e políticas públicas voltadas para esta população em questão, uma vez que o exercício 
físico pode estacionar ou até mesmo melhor fatores que estão prejudicados por conta da doença, 
melhorando a qualidade de vida deste idoso. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, RELIGIOSIDADE E 
ESPIRITUALIDADE EM IDOSOS FISICAMENTE INDEPENDENTES 

 
SILVANA CARDOSO DE SOUZA1; HÉLIO SANCHES JUNIOR2 

DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA3; MÁRIO MOLARI4 
silvana_uel@hotmail.com  

Universidade Estadual de Londrina  
 
Os benefícios da prática de atividade física na população idosa são amplamente divulgados na 
literatura. A adoção de um estilo de vida ativo além de prevenir o surgimento de diversas doenças 
crônicas promove outras melhorias como a preservação da densidade mineral óssea e da massa 
muscular. Entretanto, sabe-se que adoção ou não de comportamentos saudáveis pode ser 
influenciada por diversos aspectos, dentre os quais, destaca-se a espiritualidade e a religiosidade. 
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre nível de atividade 
física, a religiosidade e a espiritualidade em idosos fisicamente independentes e identificar se 
homens e mulheres apresentam perfis diferentes nessas variáveis. A amostra foi constituída por 
150 idosos, sendo 41 homens, média de idade 70 (± 5,78) anos, e 109 mulheres, média de idade 
68 (± 6,83) anos, fisicamente independentes dos municípios de Londrina e região metropolitana. A 
espiritualidade foi avaliada através do Daily Spiritual Experience Scale validado para a população 
brasileira e a religiosidade pelo Índice de Religiosidade de Duke. O nível de atividade física habitual 
foi avaliado pela versão do Questionário de Baecke Modificado para Idosos. Para análise dos 
dados foi utilizado o teste t de Student para amostras independentes e o teste de qui-quadrado 
para tendência, com nível de significância de 5%. Os resultados comparativos indicaram que as 
mulheres possuem espiritualidade mais desenvolvida do que os homens (p=0,01) e estão mais 
inseridas em práticas religiosas organizacionais (p=0,001) e não organizacionais (p=0,04). Não 
houve diferenças entre os gêneros na religiosidade Intrínseca (p=0,81). Em relação ao nível de 
atividade física habitual as mulheres obtiveram significativamente um maior nível de atividade 
física (p=0,001) e realizam mais atividades domésticas (p=0,001) e de lazer (p=0,02) do que os 
homens. Nas dimensões prática de atividades físicas formais ou esportes, homens e mulheres 
apresentaram níveis semelhantes (p=0,18). Ao associar o nível de atividade física com as demais 
variáveis do estudo, foi observada associação significativa apenas com a religiosidade 
organizacional e atividades domésticas, indicando que os idosos que realizam mais atividades 
domésticas possuem maior envolvimento em atividades religiosas organizacionais (p<0,05).  Dessa 
forma, podemos concluir que, a religiosidade pode estar associada a alguns domínios da atividade 
física.  
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ASSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO DE REAÇÃO E VELOCIDADE DE OSCILAÇÃO 
CORPORAL NA AUSÊNCIA DE VISÃO DE IDOSAS PRATICANTES DE 

MUSCULAÇÃO E IDOSAS NÃO PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
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Universidade Estadual de Londrina – UEL 
Fundação Araucária – Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná 

 
A qualidade de vida (QV) é uma questão fundamental durante o envelhecimento pois está 
atrelada a independência e manutenção das atividades que o idoso realizava ao longo da vida. A 
QV pode ser diretamente afetada pelas quedas, que são um dos principais fatores de morbidade e 
mortalidade nessa faixa da população, sobretudo devido as suas inúmeras consequências. Por 
outro lado, a prática motora tem se mostrado efetiva em aprimorar diferentes tipos de 
capacidades, e consequentemente reduzir a incidência de quedas entre idosos. Nesse sentido, o 
objetivo do presente estudo foi verificar se existe associação entre o tempo de reação (TR) e a 
velocidade de oscilação corporal (VOC) entre as idosas avaliadas e comparar essas duas 
capacidades entre idosas praticantes de musculação (GA) e idosas não praticantes de exercícios 
físicos (GC). Participaram deste estudo 24 idosas divididas em dois grupos (GA: n=12; 68,6 ± 6,5 
anos; 156 ± 8,4 cm; 59,4 ± 7 kg; e GC: n=12; 68,2 ± 5,1 anos; 156,9 ± 7,3 cm; 74 ± 12,8 kg). A tarefa 
de TR foi realizada através do software Reaction Time (OKAZAKI, v.2.0) e consistia no 
pressionamento de um botão específico para um estímulo visual de cor entre quatro cores 
possíveis. Para a tarefa de controle postural a idosa deveria permanecer sobre a plataforma de 
força (AMTI, AcuuGait, Watertown, MA, EUA) com os olhos vendados durante 36 segundos, em  
duas condições de base de suporte: base aberta (os pés deveriam estar distantes na largura do 
quadril) e semi-tandem (parte interna e anterior do pé esquerdo encostada na parte interna e 
posterior do pé direito). Foram analisadas as variáveis tempo (segundos) para a tarefa do TR e 
VOC (cm/segundos) para a tarefa de controle postural. Os pressupostos de normalidade (teste de 
Kolmogorov-Smirnov) e de homogeneidade (teste de Levene) foram alcançados e portanto foi 
utilizado o teste de correlação de Pearson para verificar se havia associação entre as variáveis e o 
ANOVA para verificar se havia diferença entre os grupos. O nível de significância adotado foi de 
p<0,05. Os resultados do estudo não indicaram correlação significativa entre as variáveis 
avaliadas, além de não apresentar diferenças significativas entre os grupos avaliados. Portanto, 
pode-se concluir que a prática de musculação não apresentou influência sobre o TR e a VOC em 
comparação com as idosas não praticantes de exercícios físicos e que para este grupo avaliado, as 
variáveis TR e VOC não apresentaram associações. 
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ATENDIMENTO DOMICILIAR DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER 
AVANÇADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Agradecimento: FAPESP (processo 12/138123-7) 

 
Introdução: O exercício físico tem sido visto como estratégia não farmacológica de tratamento da 
doença de Alzheimer (DA). Nesse contexto, o profissional de Educação Física (EF) deve estar 
capacitado para o pleno exercício profissional envolvendo avaliação e prescrição de exercícios 
físicos para a promoção da saúde dos mais diversos grupos populacionais. Objetivo: descrever a 
vivência de uma profissional de EF no atendimento domiciliar de idosos com DA no estágio 
avançado. Método: Trata-se de um relato de experiência, com caráter descritivo, sobre o 
atendimento domiciliar de idosos com DA no estágio avançado, desenvolvido por uma profissional 
de EF durante sua pesquisa de Mestrado no período de 2011 a 2013. A ideia surgiu a partir da 
observação de que este público normalmente não é inserido em projetos de extensão e pesquisa. 
Levantou-se a hipótese então de elaboração de um manual com exercícios motores e cognitivos 
para serem realizados em domicílio, cinco vezes por semana, durante 30 minutos. Durante 12 
semanas os cuidadores foram treinados por profissionais de EF e Fisioterapia a ajudar os pacientes 
a realizarem os exercícios do manual. As visitas iniciaram com frequência de 2 vezes, depois 
passaram a ser semanais e por fim quinzenais, sendo intercaladas por um telefonema. Resultados: 
As dificuldades envolveram elaborar atividades simples e seguras para serem realizadas sem a 
presença de um profissional e conciliar as atividades ao tempo e à rotina das famílias. A maior 
parte dos cuidadores era familiar e foi possível perceber um sentimento de gratidão pelas 
informações recebidas e também por terem com quem conversar. Do ponto de vista clínico, os 
idosos apresentaram severos déficits cognitivos e funcionais, com alto risco de quedas. A apatia 
foi o distúrbio neuropsiquiátrico mais presente e mais da metade apresentou sintomas 
depressivos. A intervenção contribuiu para a redução dos distúrbios de ansiedade, desinibição e 
sintomas depressivos. Segundo os cuidadores, os idosos ficaram mais dispostos, melhorando a 
socialização e alguns componentes físicos. Porém, não houve redução do nível de desgaste do 
cuidadores, o que pode ser explicado pela característica progressiva da doença. Conclusão: 
Espera-se com esse relato ampliar a visão sobre o campo de atuação do profissional de EF e ao 
mesmo tempo promover uma reflexão sobre a necessidade dos cursos de Graduação preparem os 
futuros profissionais para o atendimento de idosos com demência. 
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ATIVIDADE FÍSICA E IMPACTO SOCIAL EM IDOSOS   
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A faixa etária mundial apresentou mudanças e a porcentagem de idosos vem a aumentar cada vez 
mais rápido no Brasil (IBGE, 2011). Com o envelhecimento, certas limitações para realizar 
atividades vão surgindo, a aposentadoria e isolamento tendem a acarretam doenças e a interação 
social nesse momento é extremamente importante. O estudo teve como objetivo discutir  o 
impacto da atividade física na vida social dos idosos e as contribuições do Projeto “Cultura 
Corporal para Idosos”, vinculado ao Programa do Centro de Referência do Envelhecimento 
(PROCERE) e a UNATI/UEM  no contexto da cidade de Maringá. Pautou-se em estudos 
bibliográficos, a partir das produções de Maciel (2010), Oliveira, Arantes, Alencar (2010), entre 
outros, documentos, como o senso do IBGE (2011), políticas do Paraná e de Maringá para o 
idoso e relatórios institucionais do PROCERE e do Projeto.  A partir destas referências constatamos 
que Maringá em 2011 tinha cerca de 43.000 idosos (IBGE, 2011), e a política do município para a 
saúde do idoso se propõe a garantir o envelhecimento ativo, com qualidade de 
vida, independência e autonomia, o que implica na necessidade de programas de auxilio gratuitos 
para a população idosa (PARANÁ, 2014). Diante disso, a UNATI   oferece atividades gratuitas para 
essa população e o PROCERE  desenvolve um papel de grande relevância nos programas 
governamentais e não governamentais do munícipio, em torno das necessidades da saúde, social 
e jurídica e atendeu 534 idosos diretamente nos 9 projetos desenvolvidos em 2015, sendo que 88 
no Projeto Cultura corporal, e em 2016 já atendeu mais de 100 idosos, em atividades de circuito 
funcional, musculação, ritmos, atividades ATI; avaliações periódicas; e, eventos para socialização e 
integração do grupo.  Concluímos que  ao realizar atividades em grupo os idosos interagem e 
compartilham as dificuldades e superações, ampliam as relações sociais e afetivas, e 
com frequência e de forma organizada e orientada desenvolve suas capacidades físicas e 
funcionais que repercute na sua vida, na sociedade e na ampliação de políticas ao idoso. O Projeto 
“Cultura corporal para idosos” e o PROCERE tem se consolidado como referência de ações 
integradas a esta população, tem a cada ano ampliado sua abrangência a atuação social e muitos 
desafios ainda se colocam, em face das necessidades sociais emergentes da população idosa.  
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Introdução: Os idosos podem apresentar doenças neurodegerativas, tornando mais frequente o 
quadro de demência entre os mesmos. Entre as demências encontradas, a Doença de Alzheimer 
(DA) se destaca por representar mais de 50% total de casos. É apresentado em estudos, um baixo 
nível de atividade física nessa população, fato explicado devido os idosos com DA necessitarem de 
acompanhamentos ou supervisionamento de outros para a realização tanto de atividade física 
diária ou sistematizada. Objetivo: Analisar o nível de atividade física e sua associação com as 
funções cognitivas e motoras. Metodologia: Participaram deste estudo, 34 idosos com o 
diagnóstico clínico da DA, média de idade de 75,17  anos e a escolaridade de 8 anos. Destes, 23 
apresentam o estágio leve da doença e os outros  11 apresentam o estágio moderado. Os 
instrumentos utilizados para as avaliações cognitivas foram o Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM), o Teste do Desenho do Relógio (TDR) e o teste de fluência verbal; as avaliações motoras 
foram compostas pelos testes Time up and go (TUG), Sentar e levantar da cadeira em 30 segundos 
e Força da Preensão Manual da mão dominante; e a avaliação do nível de atividade física foi 
utilizado o Questionário de Baecke modificado para Idosos (QBMI). Resultados: O nível de 
atividade física encontrado nos idosos com DA residentes na cidade de Uberaba/MG, foi baixo, 
com média de 3,17 pontos. Os resultados do presente estudo, apontaram que o NAF teve 
correlação significativa e moderada com todas as variáveis motoras. Observou-se no presente 
estudo uma correlação negativa entre o NAF com o TUG passos e TUG tempo em idosos com DA. 
Foi verificado no presente estudo uma correlação significativa entre o NAF e os testes FPM e 
Lev/Sem. Em relação as variáveis cognitivas, não foi encontrada correlação do NAF com os testes 
de MEEM, TDR e FV. Conclusão: O estudo mostrou que idosos com DA apresentaram um NAF 
relativamente baixo, sendo que o baixo NAF foi associado às variáveis motoras, observando-se 
que quanto menor o NAF, pior o desempenho na mobilidade (TUG) e menor a força muscular. 
Porém, não foi encontrado correlação do Nível de Atividade Física com as variáveis cognitivas. 
Dessa forma, sugere-se a realização de mais estudos avaliando o nível de atividade física em tal 
população. 
  
  

mailto:marina_meloreis@hotmail.com


ANAIS DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

45 

ATIVIDADES RÍTMICAS PARA IDOSOS: A EXPERIÊNCIA NO PROJETO 
CULTURA CORPORAL PARA IDOSOS DEF/PROCERE/UEM 

 
LAURA SILVÉRIO SILVEIRA¹, TELMA A. PACIFICO MARTINELI², JOSÉ ALÍPIO GARCIA GOUVÊA³ 

ls_silveira@outlook.com  
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²Prof.ª Dra. do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Maringá 
³Mestre em Promoção da Saúde – Membro atuante no Projeto “Cultura corporal para idosos” 

 
Quando se trata de dança, essa forma de expressão do corpo é muito bem aceita por idosos, de 
forma livre ou sistemática. Além dos benefícios físicos, a dança traz para os idosos ganhos em suas 
relações sociais, aumentos de sua expressividade e criatividade, recordação de suas lembranças, 
entre outros (MAZO, 2004). O trabalho tem por finalidade relatar e analisar os efeitos da prática 
de atividades rítmicas em participantes do Projeto “Cultura corporal para idosos”, DEF/UEM, e 
suas contribuições. Trata-se de um relato de experiência sobre o desenvolvimento das aulas de 
ritmos, no primeiro semestre de 2016, que ocorreu em uma frequência de duas (2) aulas semanais 
de 60 minutos, priorizando-se ritmos latinos e nacionais de diferentes épocas. Ao início, 30 idosos 
se inscreveram, sendo 29 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, e as aulas ocorreram entre os 
meses de fevereiro à julho, totalizando cinco (5) meses e 40 aulas, descritas em três (3) fases: a 
primeira da exploração do aluno com a dança, em que priorizou-se músicas mais lentas, baixa 
complexidade com passos simples, poucas variações e dinâmicas que aproximassem o grupo, 
servindo como referência das aulas, já que avaliou o ritmo dos alunos, percepção de espaço, 
lateralidade, gostos musicais, agilidade e interação; a segunda objetivou um avanço no ritmo 
musical, mais rápido, porém mantendo os passos com poucas combinações de movimentos; a 
terceira fase de aperfeiçoamento com passos mais elaborados e melhor sincronia entre os alunos. 
O planejamento das aulas estruturou-se na: escolha das músicas; elaboração dos passos; ensino e 
práticas; e, avaliação do grupo diante das proposições. Concluímos, a partir das assiduidade e 
participação dos idosos, observações e avaliações sistemáticas, que no decorrer das aulas houve 
uma melhora da capacidade cardiorrespiratória, funcionalidade cognitiva, concentração, 
memorização, agilidade em deslocamento, resistência muscular, predominantemente dos 
membros inferiores, construção de relações sociais e resgate de lembranças antigas. Isso permite 
afirmar que as aulas de ritmos oferecida no projeto para idosos contribuíram para 
desenvolvimento do grupo em múltiplos aspectos e a possibilitou iniciar a elaboração de uma 
metodologia de trabalho específica para idosos com atividades rítmicas e dançantes.   
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Introdução: O envelhecimento vem acompanhado de uma série de modificações, dentre as quais 
se destacam o declínio da força muscular e capacidade funcional. Não obstante, a diminuição na 
força muscular pode acarretar em uma queda mais acentuada de capacidade funcional, 
dificultando a mobilidade e realização de tarefas do cotidiano do idoso. Por outro lado, o 
treinamento com pesos (TP) pode provocar alterações positivas na força muscular desta 
população e assim melhorar sua capacidade funcional. Objetivo: Analisar o efeito do TP sobre a 
força muscular de membros inferiores, além de verificar se o aumento da força muscular de 
membros inferiores após o TP se correlaciona com a melhoria na capacidade funcional de 
mulheres idosas. Métodos: Cinquenta e uma mulheres idosas foram selecionadas e aleatorizadas 
em dois grupos, a saber:  grupo controle = (GC; n = 25) e grupo treino (GT; n = 26). As idosas do 
grupo treino realizaram 12 semanas de TP, composto por oito exercícios, três séries de 10-15 
repetições máximas (RM). O teste de 1RM na cadeira extensora foi utilizado para avaliar a força 
muscular de membros inferiores e os testes de levantar da posição sentada e de levantar da 
posição decúbito ventral foram usados para medir a capacidade funcional das idosas nos 
momentos pré e pós treinamento. Análise de variância de dois fatores para medidas repetidas foi 
utilizada seguida do pós-hoc de Fisher, para as diferentes comparações com significância 
estatística em P < 0,05. Para as possíveis correlações entre as variações percentuais das 
modificações das variáveis, utilizou-se a correlação de Spearman. Resultados: Foi observado um 
aumento da força de membros inferiores após 12 semanas de treinamento (pré = 53,8 ± 11,1 kg 
vs. pós = 63,8 ± 11,5 kg) no grupo treino e uma queda no grupo controle (pré = 47,2 ± 8,7 kg vs. 
pós = 43,4 ± 9,4 kg). Observou-se uma piora nos testes funcionais no grupo controle (LPS: 10,6 ± 
1,9 segundos vs. 11,5 ± 1,8 segundos; LPDV: 2,9 ± 0,9 segundos vs. 3,4 ± 0,9 segundos). Apenas no 
teste LPDV observou-se uma melhora no grupo treino (3,3 ± 1,6 segundos vs. 2,9 ± 1,4 segundos). 
Correlação significante e moderada entre a força e os testes funcionais (LPS = r: -0,44; p = 0,01; 
LPDV = r: -0,47; p = 0,01). Conclusão: Após 12 semanas de TP, observa-se melhoria na força 
muscular de membros inferiores, a qual se correlaciona com a capacidade funcional de mulheres 
idosas.  
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
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O envelhecimento gera mudanças físicas e psicossociais que podem causar alterações na 
capacidade funcional dos idosos. A autopercepção de saúde tem mostrado resultados 
semelhantes com as avaliações objetivas de condições de saúde, estando bem documentada 
como um preditor confiável de incapacidade funcional e mortalidade em populações idosas. Com 
isso, o objetivo do trabalho é descrever a autopercepção de saúde de acordo com a aptidão física 
de idosos atendidos em unidades básicas de saúde de Porto Alegre. A amostra foi composta por 
17 idosos, sendo 76,5% mulheres (n=13) e 23,5% homens (n=4) com idade média de 66 anos 
participantes do programa de extensão ‘Vidas em Movimento’, o qual é oferecido para idosos 
usuários de unidades de saúde do Distrito Glória-Cru eiro-Cristal (DGCC), Porto  legre. Para a 
avaliação da aptidão física utili ou-se o   Senior Fitness Test´ proposta por Rikli e Jones (2001) e 
para avaliar a autopercepção de saúde utilizou-se o SF-12 (Short Form-12) validado por Camelier 
(2004), no domínio referente ao estado geral de saúde. O estudo foi do tipo descritivo e 
transversal, utilizando a análise estatística descritiva. Os resultados indicaram que a maioria dos 
idosos considera sua saúde boa (56,2%), enquanto 25% consideram muito boa, 12,5% consideram 
sua saúde ruim e 6,2% consideram excelente. Os idosos, que avaliam sua saúde como muito boa 
apresentaram melhores resultados quando comparados com os que avaliam como ruim, boa e 
excelente em todos os testes de aptidão física, sendo eles força de membros superiores e 
inferiores, flexibilidade, equilíbrio e resistência. Bem como, aqueles que consideram sua saúde 
boa apresentaram melhores resultados na aptidão física quando comparados aos que consideram 
sua saúde ruim. Verificou-se que idosos com melhor autopercepção de saúde obtiveram melhores 
resultados nos testes de aptidão física, com exceção do grupo que considera sua saúde excelente. 
Indica-se a necessidade de mais estudos sobre essa temática.  
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O envelhecimento gera mudanças físicas e psicossociais que podem causar alterações na 
capacidade funcional dos idosos. A autopercepção de saúde tem mostrado resultados 
semelhantes com as avaliações objetivas de condições de saúde, estando bem documentada 
como um preditor confiável de incapacidade funcional e mortalidade em populações idosas. Com 
isso, o objetivo do trabalho é descrever a autopercepção de saúde de acordo com a aptidão física 
de idosos atendidos em unidades básicas de saúde de Porto Alegre. A amostra foi composta por 
17 idosos, sendo 76,5% mulheres (n=13) e 23,5% homens (n=4) com idade média de 66 anos 
participantes do programa de extensão ‘Vidas em Movimento’, o qual é oferecido para idosos 
usu rios de unidades de sa de do Distrito Glória-Cru eiro-Cristal (DGCC), Porto  legre. Para a 
avaliação da aptidão física utili ou-se o   Senior Fitness Test´ proposta por Rikli e Jones (2001) e 
para avaliar a autopercepção de saúde utilizou-se o SF-12 (Short Form-12) validado por Camelier 
(2004), no domínio referente ao estado geral de saúde. O estudo foi do tipo descritivo e 
transversal, utilizando a análise estatística descritiva. Os resultados indicaram que a maioria dos 
idosos considera sua saúde boa (56,2%), enquanto 25% consideram muito boa, 12,5% consideram 
sua saúde ruim e 6,2% consideram excelente. Os idosos, que avaliam sua saúde como muito boa 
apresentaram melhores resultados quando comparados com os que avaliam como ruim, boa e 
excelente em todos os testes de aptidão física, sendo eles força de membros superiores e 
inferiores, flexibilidade, equilíbrio e resistência. Bem como, aqueles que consideram sua saúde 
boa apresentaram melhores resultados na aptidão física quando comparados aos que consideram 
sua saúde ruim. Verificou-se que idosos com melhor autopercepção de saúde obtiveram melhores 
resultados nos testes de aptidão física, com exceção do grupo que considera sua saúde excelente. 
Indica-se a necessidade de mais estudos sobre essa temática.  
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Introdução: A aptidão física de idosos é fator importante para manutenção da saúde e 
qualidade de vida, conhecer os níveis de aptidão física de idosos possibilita um diagnóstico, 
elaboração e acompanhamento de programas de atividade física. Objetivo: Avaliar a percepção 
de saúde, a qualidade de vida e a aptidão física do grupo de idosos Conviver da cidade de 
Senador Salgado Filho/ RS. Metodologia: Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa 
descritiva transversal. A amostra constitui-se de 22 idosos, sendo 19 mulheres e 3 homens, com 
média de idade 72,5 anos. Foram utilizados dois instrumentos para coleta de dados, sendo um 
questionário fechado para verificar os dados sóciodemográficos, a percepção de saúde e a 
percepção de qualidade de vida e para a avaliação da aptidão física foi utilizada a bateria de 
Fullerton, (RIKLI e JONES, 2001). Os dados foram processados e analisados com auxílio do 
programa Statical Package for the Social Sciencies for Windows, versão 18.0, além de 
elementos da estatística descritiva e inferencial, com frequência e frequência percentual. O 
teste Qui-quadrado foi utilizado para verificar associação entre as variáveis, utilizando o nível 
de significância de P< 0,05. Resultados: A hipertensão arterial foi a patologia mais prevalente, o 
uso de 1 a 5 medicamentos contínuos foi relatado, a percepção de saúde e qualidade de vida 
foram consideradas boas, o excesso de peso é elevado, a força dos membros inferiores, a 
flexibilidade de membros superiores e resistência aeróbica geral encontram-se em níveis 
baixos, em ambos os gêneros, enquanto a força de membros superiores e flexibilidade de 
membros inferiores estão em níveis muito bons nos dois gêneros. Conclusão: Concluiu-se que o 
grupo de idosos Conviver, perceberam sua qualidade de vida e sua saúde como boa, mas 
apresentaram a aptidão física regular.  Recomendando-se incrementar a prática de atividade 
física para melhor a aptidão física a saúde e a qualidade de vida dessa população. 
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BALANCE VERSUS RESISTANCE TRAINING ON POSTURAL CONTROL IN 
PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE.  

A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 
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MARIA EDUARDA BRANDÃO BUENO, TAWANY SANCHES, RAÍSSA CAMPELO, TATIELY RODRIGUES, 

ISABELA CARAMASCHI, HENRIQUE BALLALAI FERRAZ 
suhaila@uel.br 

Universidade Estadual de Londrina  

Introduction: Parkinson’s disease (PD) presents a combination of symptoms, such as resting 
tremors, bradykinesia, rigidity, postural instability, freezing of gait and cognitive impairment. 
Rehabilitation programs that require sensorimotor dexterity and functionality with an emphasis 
on exercises involving coordination, proprioception, challenging balance tasks, gait training, and 
cognitive tasks may be effective for increasing the autonomy, independence and quality of life of 
these individuals. Objective: Compare the effectiveness of balance versus resistance training on 
postural control measures in Parkinson`s disease patients. Methods: Randomized controlled trial. 
A total of 40 participants with Parkinson`s disease were randomly divided into two groups: 
balance training and resistance training. The balance training group focused on balance training, 
functional independence and gait while the resistance training group performed resistance 
exercises emphasizing the lower limbs and trunk, both supervised by trained physiotherapists. 
Therapy sessions were held twice a week (at 60 minutes), totaling 24 sessions. The primary 
outcome was evaluated by force platform with center of pressure sway measures in different 
balance conditions and the secondary outcome was evaluated by Balance Evaluation Systems Test 
(BESTest) scale to determine the effects of the intervention on postural control. Results: 
Significant improvement of postural control (pre = 15.1 vs post = 9.6 cm2) was only reported in 
favor of balance training group (d = 1.17) for one-legged stand condition on force platform. The 
standardized mean difference between groups was significantly (P < 0.02), with 36% of 
improvement for balance training vs. 0.07% for resistance training on this condition. Significant 
improvement (P < 0.05) was also observed in favor of balance training  (in mean 3.2%) for balance 
gains in some BESTest scores, when compared to resistance training group (-0.98%).Conclusions: 
Postural control in Parkinson's disease is improved when training by a directional and specific 
balance program than a resistance training program. 
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Mesmo estudos recentes encontrando benefícios que a prática regular de atividades físicas 
oferece para pessoas com doença de Alzheimer (DA), existem barreiras que dificultam ou até 
impossibilitam a prática. Com isso, o objetivo do estudo foi verificar quais são as barreiras 
percebidas para a prática de atividade física no tempo livre de pessoas com DA, na perspectiva de 
seus respectivos cuidadores. A amostra foi composta por 37 cuidadores de pacientes com DA 
(67,5% mulheres) com idade média de 77,3 anos (DP=9,7), com variação entre 56 e 90 anos que se 
consultam na Policlínica Municipal de Londrina. Para a coleta de informações sobre as barreiras, 
foi aplicado um questionário desenvolvido especificamente para esta pesquisa, com base em 
instrumentos já aplicados anteriormente (REICHERT et al, 2007). Aplicado para os cuidadores de 
pacientes com DA no dia de sua consulta mensal previamente agendada, realizando o 
preenchimento durante o tempo disponível em sala de espera. Para análise dos dados utilizou-se 
frequência simples.  s barreiras com maior prevalência foram “medo que o paciente se 
machuque” (72,9%) e “paciente tem/teria preguiça/cansaço” (72,9%). Seguidos de “falta de 
dinheiro” (62,16%), “ter lesão ou doença” (56,7%), “transporte” (48,64%), “não conhece locais” 
(48,60%), “não tem tempo suficiente” (40,54%) e “não gosta/gostaria de fa er atividades físicas” 
(40,54%). Este estudo conclui que as barreiras percebidas à atividade física em pessoas com DA 
mais prevalentes, na percepção de seus cuidadores, são “medo que o paciente se machuque” e 
“tem/teria preguiça/cansaço”.  
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No Brasil, tradicionalmente quem abriga pessoas idosas são as instituições religiosas e 
filantrópicas, chamadas asilos, sendo que o Estado se isenta deste “encargo”, e as famílias 
carentes se utilizam desta alternativa, como único recurso. Nessa perspectiva, muitos desses 
cidadãos se encontram à margem da sociedade e, por isso, vivem em situação de alta 
vulnerabilidade social. Assim, muitas instituições que têm esse objetivo também possuem a 
função social de abrigar os idosos que estão sem moradia, sem família e sem recursos econômicos 
para sua subsistência.  Essa população é a mais crescente no Brasil em termos populacionais e as 
projeções da OMS para o Brasil, entre 1950 e 2025, indicam que a população idosa crescerá 16 
vezes que população total. Esta estimativa coloca o país até o ano 2025, em termos absolutos, 
com a sexta maior população de idosos do mundo, aumentando a possibilidade desses poderem 
morar nessas unidades. Para tanto esse estudo teve como objetivo avaliar a capacidade funcional 
percebida para a reali ação das atividades da vida di ria dos idosos do “Lar dos Velhinhos 
Frederico O anam” de Campo Mourão – PR. Dessa forma, este estudo compõe uma pesquisa do 
tipo descritiva e de natureza quantitativa na qual a população foi composta por 63 asilados na 
qual a menor idade é de 42 anos e a maior de 101 anos. Nesse sentido, tivemos como amostra 16 
idosos que estão na faixa etária de 60 a 87 anos, de ambos os gêneros e com capacidade 
intelectual para responder ao protocolo de Oars em forma de entrevista. Os resultados obtidos 
classificaram os idosos como parcialmente independentes, pois a média de pontos 12,3 e 10,8 
pertencem aos informantes dos gêneros masculino e feminino respectivamente. Isso indica que 
para a realização de algumas atividades da vida diária estes idosos precisam de auxílio seja este 
humano ou material, pois sabe-se que muitos são capazes de executar tais tarefas de modo 
satisfatório. Diante disso, acredita-se que este bom desempenho se deve não só a boa capacidade 
funcional, mas também as práticas de atividades e exercícios físicos que são promovidos pelo 
projeto de responsabilidade sócio ambiental de atividades físicas para os asilados.  
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A corrida de rua é um dos esportes mais populares no Brasil. Evidências demonstram redução na 
mortalidade e na taxa de ocorrências de doenças cardiovasculares com a prática de 5 a 15 minutos 
diários de corrida em passos lentos. Devido aos benefícios da prática e seu caráter inclusivo, 
indivíduos de diversas faixas etárias estão aderindo a este tipo de modalidade. Entretanto, pouco 
se sabe quais são as características antropométricas e de treinamento de pessoas com mais de 60 
anos, participantes destes tipo de evento. Diante disso, o objetivo do estudo foi descrever as 
características antropométricas e de treinamento dos 10 primeiros colocados masculino da 
categoria acima de 60 anos, participantes do Campeonato de Corrida de Rua de Curitiba de 10km. 
Estes foram submetidos a um questionário elaborado pelos autores aplicado em forma de 
entrevista, sobre as características do treino nas últimas quatro semanas que antecederam a 
última prova do Campeonato, também sendo avaliado as características antropométricas. Foram 
observadas as seguintes características antropométricas dos participantes: 66±3 anos de idade; 
65,7±10,8 quilos de massa corporal; 1,7±0,4 metros de altura; 22,58±3,59 kg/m² de IMC. Em 
relação a características de treinamento, os corredores realizavam treinamento de corrida três a 
quatro vezes por semana, sendo realizados treinamento intervalados pelo menos uma vez por 
semana, com média de quilometragem semanal de 36,83±13,14 quilômetros e participação em 
provas com regularidade mensal. Em relação ao tempo de prática da modalidade foi relatado 
média de 19±10 anos, sendo o tempo médio na corrida de 10km de 45,49±5,15 minutos.  
Observou-se que os 10 primeiros colocados participantes masculinos do Campeonato de Corrida 
de Rua da Cidade de Curitiba da categoria acima de 60 anos mantém uma rotina de treinamento 
semanal regular, entendendo que a prática da modalidade faz parte da rotina diária desses idosos, 
com a finalidade de competição. Ainda, foi verificado que esses corredores tem praticado a 
modalidade por muitos anos. Com isso, o IMC médio obtido a partir dos dados antropométricos 
demonstram que esses idosos estão dentro do considerado normal, o que pode ocorrer devido ao 
tempo de prática da modalidade e rotina de treinamento.  
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Introdução: O envelhecimento é um processo marcado por alterações morfofisiológicas que 
provocam a diminuição das capacidades funcionais. Entretanto, esse processo pode ser atenuado 
com a prática regular do treinamento com pesos (TP), visto que esse tipo de exercício pode 
contribuir para o ganho e manutenção da força e da massa muscular, componentes fundamentais 
para a saúde, funcionalidade e qualidade de vida de idosos. Objetivo: Comparar a capacidade 
funcional de idosas praticantes e não praticantes de treinamento com pesos (TP). Métodos: A 
amostra foi composta por 104 mulheres idosas (68,8 ± 5,0 anos; 67,9 ± 16,9 kg; 27,5 ± 5,0 kg/m2), 
fisicamente independentes, que foram categorizadas de acordo com a experiência prévia em TP a 
saber: Grupo de idosas praticantes (GP = 46), idosas que haviam sido submetidas a 24 semanas de 
TP anteriormente ao estudo e grupo não praticantes (GNP = 58), as quais não apresentavam 
experiência prévia em TP. Para a avaliação da autonomia funcional, foi realizado o teste de 
levantar-se da cadeira da posição sentada (LPS) e levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa 
(LCLC). Para o tratamento estatístico, foi utilizada estatística descritiva para caracterização da 
amostra, teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e teste “t” de Student para amostras 
dependentes, com significância estatística de 5%. Resultados: Os resultados demonstraram 
diferenças nas respostas dos testes para as idosas do GP vs GNP. Em ambos os testes, observou-se 
melhores resultados para o GP (LPS: GP = 10,8 ± 1,8 segundos vs. GNP = 12,3 ± 2,5 segundos; P < 
0,01 e LCLC: GP = 41,4 ± 4,1 segundos vs. GNP = 45,4 ± 6,1 segundos; P < 0,01). Conclusão: Pode-
se concluir que as respostas na capacidade funcional foram mais favoráveis entre idosas 
praticantes de TP em comparação às não praticantes.  
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Introdução: As alterações na marcha são um dos sinais relatados mais precocemente pelos 
pacientes com doença de Parkinson (DP) ocasionando aumento do número de quedas e redução 
da qualidade de vida desses indivíduos. A combinação do tratamento medicamentoso e 
reabilitação é a estratégia de tratamento ideal para o controle dos sintomas da doença, porém há 
dificuldade em determinar se um tipo específico de programa de exercícios é mais eficaz do que o 
outro, devido aos diferentes tipos de medidas de resultados. Objetivo: Comparar a efetividade de 
três recursos terapêuticos utilizando Pistas Rítmicas (GP), Bola Suíça (GB) e Dupla Tarefa (GD) com 
ênfase no tratamento da marcha (tamanho do passo, da passada, tempo e velocidade) em 
indivíduos com DP. Metodologia: Foi realizado estudo do tipo ensaio clínico quase randomizado, 
com casuística composta por 33 indivíduos, divididos nos três grupos. Os indivíduos foram 
avaliados antes e após o protocolo de intervenção pelos seguintes testes e instrumentos: Escala 
de Hoehn & Yahr Modificada (HY), Escala Unificada de Avaliação da doença de Parkinson (UPDRS), 
Teste de impressão plantar (footprint), Análise de marcha por vídeo e Teste Timed Up and Go 
(TUG). Após o protocolo de avaliação deu-se início à composição dos grupos, os quais foram 
submetidos ao protocolo de intervenção terapêutico composto por uma das três abordagens 
distintas. Foram realizadas 24 terapias, com duração de 60 minutos e frequência de duas vezes 
por semana, para cada abordagem. Para análise estatística foi utilizado o programa SPSS 20 
adotando-se valor de significância de 5%. Resultados: Os grupos eram homogêneos em relação à 
idade, HY e UPDRS. Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em todas as 
variáveis analisadas no GP e GB quando comparados os valores pré e pós intervenção. No GD, as 
variáveis também apresentaram diferenças estatisticamente significantes, exceto o TUG. 
Conclusão: As três intervenções foram efetivas para os desfechos estudados, porém o grupo que 
apresentou maior magnitude de mudança (tamanho do efeito) foi o GB, enquanto o GP 
apresentou maior porcentagem de melhora nas variáveis temporais da marcha (tempo e 
velocidade), bem como no TUG. 
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Introdução: O processo de envelhecimento acarreta perdas fisiológicas e funcionais. É comum 
observar a diminuição da velocidade da marcha, da capacidade cardiorrespiratória e, de forma 
geral, da funcionalidade que é fundamental para as atividades de vida diária. Algumas perdas 
podem ser notadas a partir dos 40 anos, ficando mais acentuadas com o aumento da idade, 
principalmente após os 60 anos. E o treinamento físico multimodal em intensidade moderada vem 
sendo adotado como medida preventiva na desaceleração destas perdas. No entanto, não há 
estudos na literatura que comparam a efetividade desta prática em adultos e idosos. Objetivo: 
Comparar os resultados obtidos em testes de aptidão física por adultos e idosos participantes de 
um programa de exercício físico multimodal em intensidade moderada. Método: Foram avaliados 
57 indivíduos, de ambos os sexos, participantes do Programa de Exercício Físico para Idosos da 
EEFERP-USP, um programa de exercício físico multicomponente. O grupo adultos foi composto por 
23 sujeitos, com média de idade de 52,4±6,4 anos (40 a 59 anos). O grupo idosos foi formado por 
34 indivíduos, tendo a média de 67±5,5 anos de idade. O treino foi realizado duas vezes na 
semana com duração de 90 minutos cada sessão (permanecendo em intensidade 13 em Escala de 
Borg de 6 a 20), por três meses. As avaliações foram realizadas antes e após três meses de 
treinamento, por meio dos seguintes testes: alcance funcional, alcance lateral direito, alcance 
lateral esquerdo flexão e extensão de cotovelo (FEC) por 30”, força de preensão manual direita e 
esquerda, sentar e levantar por 30”, coordenação, sentar e alcançar, mãos nas costas, agilidade, 
caminhar 6', IPAQ, medidas antropométricas e pressão arterial. Resultados: O grupo adultos 
apresentou melhora estatisticamente significativa nos testes de agilidade (p=0,012), sentar e 
alcançar (p=0,023), coordenação (p=0,037) e sentar e levantar (p=0,042). Os idosos também 
apresentaram melhora no teste de agilidade (p=0,004) e sentar e levantar (p=0,003), além de 
também terem progredido na FEC (p=0,000), caminhar 6' min. (p=0,017) e IPAQ caminhada 
(p=0,046). Conclusão:  Ambos os grupos apresentaram melhora na agilidade e na força muscular 
de membros inferiores, mas apenas os idosos apresentaram melhora na capacidade 
cardiorrespiratória e na força de membros inferiores. Portanto, os profissionais devem ficar 
atentos para que a prescrição do treinamento físico resulte em todos os benefícios esperados na 
aptidão física. 
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Introdução: A fisioterapia acarreta benefícios à qualidade de vida (QV) de pacientes com Doença 
de Parkinson (DP) e diferentes protocolos de tratamento revelam ganhos na funcionalidade e QV. 
Objetivo: Comparar a efetividade de dois protocolos de tratamento fisioterápico focados (1) no 
treinamento resistido e (2) tratamento neurofuncional, na melhora da QV e depressão em 
indivíduos com DP. Metodologia: trata-se de ensaio clínico aleatório, composto por 40 indivíduos 
com diagnóstico de DP, aleatorizados em dois grupos: grupo de treinamento resistido (TR) e grupo 
de tratamento neurofuncional (TN). Estes foram avaliados antes e após a intervenção pelos 
instrumentos: Escala Geriátrica de Depressão, Questionário de qualidade de vida para doença de 
Parkinson (PDQL), Questionário para a doença de Parkinson (PDQ-39). O protocolo de intervenção 
do TR foi baseado no fortalecimento e alongamento muscular dos principais grupos musculares 
dos membros inferiores e tronco que são fundamentais para o equilíbrio e marcha, e do grupo TN 
no treino de equilíbrio, integração sensorial, coordenação motora, limites de estabilidade, ajustes 
posturais antecipatórios e reativos, independência funcional e melhora da marcha. Ambos foram 
constituídos de 24 terapias com duração de 60 minutos, 2 vezes/semana. A análise estatística foi 
realizada pelo SPSS 20. Resultados: Na comparação intragrupos, houve diferença estatisticamente 
significante na QV avaliada pelo questionário PDQ-39 considerando os momentos pré e pós 
intervenção no grupo TR e TN no escore total (p=0,003 e p=0,02, respectivamente). O grupo TR 
apresentou melhora nos domínios mobilidade, atividades de vida diária (AVDs), bem estar 
emocional e o grupo TN nos domínios AVDs e bem estar emocional do PDQ-39. Quanto ao 
questionário PDQL no grupo TR e TN houve diferença estatisticamente significante no score total 
(p=0,01 e p=0,001 respectivamente). O grupo TR apresentou melhora nos domínios sintomas 
parkinsonianos e sintomas sistêmicos, enquanto que o grupo TN apresentou melhora em todos os 
domínios do PDQL. Na comparação intergrupos não houve diferença significante quanto a QV. 
Para o desfecho depressão, não foram encontradas diferenças estatisticamente significante. 
Conclusão: Ambos os tratamentos foram efetivos para melhorar a QV dos indivíduos após a 
realização dos protocolos, o que sugere que a inclusão dos pacientes em um grupo especializado 
de tratamento, independente da abordagem, é capaz de gerar impacto positivo na sua QV.  
Palavras-chave: modalidades de fisioterapia, qualidade de vida, doença de Parkinson 
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INTRODUÇÃO: A instabilidade postural é um fator de risco importante para quedas na população 
idosa. A osteoartrose no quadril causa dor e mudança no padrão de atividades motoras simples, o 
que pode afetar o equilíbrio. Poucos estudos investigaram o controle postural em idosos com 
osteoartrose no quadril, em alguns casos foram encontrados prejuízos no equilíbrio, enquanto em 
outros, não se observaram diferenças significativas. OBJETIVO: Analisar o comportamento do 
Centro de Pressão (COP) e a distribuição de peso corporal entre os membros inferiores de um 
idoso acometido por osteoartrose no quadril direito. METODOLOGIA: Participou do estudo um 
homem (71 anos; 1,71m; 99,7kg; 34,1kg/m2). Foram obtidos dados referentes ao COP 
(comprimento, velocidade e área) e distribuição média de peso nas plantas dos pés, nas condições 
bipodal (B) e unipodal direita (UD) e esquerda (UE) por meio de uma plataforma de pressão 
(Zebris®). O sujeito foi orientado a permanecer em posição ereta, com os braços ao longo do 
tronco e olhando para a frente, sendo realizada uma tentativa na condição B e uma nas condições 
UD e UE. RESULTADOS: Na condição B, foi observado um comprimento de 263mm, com 
velocidade média de 9mm/s dentro de uma área de 234mm2, com maior deslocamento para a 
esquerda. Na condição UD, foi observado um comprimento de 699mm, velocidade média de 
64mm/s e área de 6347mm2 e na condição UE foi observado um comprimento de 1843mm, 
velocidade média de 134mm/s e área de 5388mm2. Em relação à distribuição de peso corporal 
entre os membros inferiores, foi encontrada diferença de 7,96kg (7,98%) entre os membros, 
sendo a maior concentração de peso na perna esquerda (53,84kg (53,99%) vs. 45,88kg (46,01%)). 
A distribuição de peso anteroposterior na condição B foi maior na porção posterior e no pé 
esquerdo (pé esquerdo porção posterior= 38,65kg; pé esquerdo porção anterior= 15,19kg; pé 
direito porção posterior= 28,25kg, pé direito porção anterior= 17,64kg). CONCLUSÃO: A 
osteoartrose pode ser responsável pelo desvio do COP à esquerda. Provavelmente, devido ao 
desconforto causado pela osteoartrose, o indivíduo apoia maior parte do seu peso corporal sobre 
seu membro inferior esquerdo, com o objetivo de aliviar a dor, o que acaba por afetar sua 
estabilidade postural. Ainda, em apoio unipodal, ocorreu um maior desequilíbrio na condição UE, 
o que pode ter ocorrido devido à preferência em utilizar a perna direita. 
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Objetivo:Verificar a associação entre condições de saúde, nível de atividade física e medo de 
quedasem mulheres idosas na pós-menopausa.Método: Estudo transversal com a participação de 
mulheres idosasnapós-menopausa, com idade entre 60e 65 anos e em amenorreia há pelo menos 
12 meses. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e as participantes responderam a 
um questionário contendo aspectos sociodemográficos, antropométricos, condição de saúde, 
frequência de quedas, nível de atividade física e avaliação do medo de quedas pela FES-I-BRASIL. O 
estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Londrina. Foi realizada estatística descritiva e para verificar as associações entre as variáveis foram 
utilizados os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher. O nível de significância estatística adotado foi 
de 5%.Resultados: Participaram do estudo104 idosascom média de idade de 62,33 ± 1,66 anos e 
tempo médio de menopausa de 8,58 ± 5,55 anos. Do total, 47 (45,2%) apresentavam medo de 
quedas, 33 (31,4%) referiram quedas nos últimos 12 meses e 99 (95,2%) foram classificadas com 
alto nível de atividade física.Foram encontradas associações estatisticamente significantes entre o 
medo de quedas e doenças reumáticas (p=0,048), depressão (p=0,002), com o uso de anti-
inflamatórios (p=0,012) e psicotrópicos (p=0,04), e com a frequência de quedas nos últimos 12 
meses (p=0,024). Não foi encontrada associação significativa do medo de quedas com o nível de 
atividade física das participantes.Conclusão: Verificou-se alta prevalência do medo de quedas em 
mulheres idosas na pós-menopausa e a associação com doenças e quedas. 
 
  

mailto:juliamarquioli@gmail.com


ANAIS DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

60 

CHRONIC LOW BACK PAIN CHANGES THE TRUNK NEUROMUSCULAR 
ACTIVITY OF BOTH YOUNGER AND OLDER ADULTS DURING THE 

PERFORMANCE OF ONE-LEGGED STANCE BALANCE TASK 

 
LEANDRO A. STURION1; RUBENS A. DA SILVA1; EDGAR R. VIEIRA2; GUILLAUME LÉONARD3;  

MARCIO R. OLIVEIRA1; ALEXANDRE H.NOWOTNY1; ADRIANA P.F. CARVALHO1 

1leandrosturion@gmail.com  
Doctoral and Masters Program in Rehabilitation Sciences UEL/UNOPAR, Universidade Norte do 

Paraná (LAFUP - UNOPAR), Londrina-PR, Brazil.  
2Physical Therapy department, Florida International University (FIU), Miami-FL, USA. 

3School of Rehabilitation, University of Sherbrooke, Quebec-QC, Canada. 
 
Postural control declines with age due to biological changes and to physical inactivity that affects 
the neuromuscular and biomechanical strategies for maintaining of balance. These changes can 
lead to falls. Chronic degenerative musculoskeletal disorders are also common among older 
adults. The prevalence of chronic low back pain (CLBP) can be as high as 84% among older adults.  
CLBP may, however, be studied with regard to some theories such as biomechanical model, pain 
adaptation model, and reflex-spam pain model. These theories are often based in the 
interpretation of changes in trunk muscle activation. The purpose of this study was thus compare 
the trunk neuromuscular activity of younger and older adults with and without CLBP during a one-
legged stance balance task. Twenty subjects with and 20 subjects without nonspecific CLBP 
participated in the study. Each group contained 10 younger (50% males; mean age: 31 yrs) and 10 
older adults (50% males; mean age: 71 yrs).  Subjects performed three 30-second trials of a one-
legged stance on a force platform, while surface electromyography (EMG) measurement were 
obtained bilaterally on back (multifidus at L5, iliocostalis lumburum at L3), rectus abdominis and 
biceps femoris (hip extensor) muscles. EMG amplitude analysis was processed by the Root Mean 
Square (250ms window) and normalized by the peak of activation during balance task to 
determine the neuromuscular activity of each muscle. CLBP presented significantly (P < .05) in 
mean 15% lesser activation for lumbar muscles and 23% more co-activation than healthy groups 
during balance performance, regardless of age. Age significant effects (P < .05) were reported 
mainly in healthy group when compared to pathological group. Older presented lesser lumbar (in 
mean 25%) and abdominal (in mean 10%) muscle activity than younger adults. The findings 
indicated that CLBP has a stronger effect on trunk muscle activity during one-leg stance 
independent of aging effects. 
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Introdução: Classicamente a doença de Parkinson (DP) caracteriza-se por sintomas motores, como 
tremor de repouso, hipertonia plástica e bradicinesia, embora os sintomas não motores possam 
estar presentes desde os estágios iniciais da doença. Estes sintomas ganharam relevância nos 
últimos anos em decorrência de seu impacto na qualidade de vida de pacientes e cuidadores, e 
podem tornar-se o principal desafio terapêutico em estágios avançados da doença. A redução 
dopaminérgica que ocorre na DP produz sintomatologia cognitiva, com envolvimento da memória 
e das funções executivas e perceptuais, principalmente. O exercício, como meio terapêutico, 
participa da formação de novos neurônios e nos fenômenos de neuroplasticidade, melhorando 
não só fatores ligados à aptidão física, mas, de maneira semelhante, fatores relacionados às 
habilidades cognitivas após a aplicação de atividades que as estimulem. Objetivo: Verificar a 
efetividade de um protocolo fisioterapêutico no sistema cognitivo-perceptual de indivíduos com 
DP. Métodos: Trata-se de série de casos prospectiva, composta por 16 indivíduos com DP, entre 
os estágios 1,5 a 3 na escala de Hoehn e Yahr modificada (HY), avaliados antes, ao final e três 
meses pós-intervenção (follow up) utilizando-se os seguintes instrumentos: Escala Unificada para 
Avaliação da DP, Escala de Estadiamento HY modificada, Escala de Depressão Geriátrica (GDS), 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Índice de Katz e duas ilustrações visomotoras. O 
tratamento foi composto por 20 sessões terapêuticas de 50 minutos de duração, duas vezes por 
semana, totalizando 10 semanas. As sessões de tratamento contemplaram atividades de 
coordenação motora fina, em habilidades uni e bimanuais, associadas à atividades de memória, 
cálculo, concentração e orientação espacial, visando a melhora do sistema cognitivo-perceptual. 
Resultados: Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os valores pré e 
pós-intervenção (P=0,03) e entre o pós-intervenção e o follow up (P=0,03) para a execução das 
duas ilustrações visomotoras. Quanto aos demais desfechos não foram encontradas diferenças 
significantes. Conclusão: A intervenção realizada foi efetiva para o sistema perceptual em 
indivíduos com DP. Entretanto, não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 
entre os valores dos três momentos de avaliação nas escalas MEEM, GDS e Índice de Katz. 
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Introdução: Diversas áreas do conhecimento buscam debater questões sobre o envelhecimento e 
suas implicações para a saúde atual, inserindo-se a dança na reflexão sobre o corpo. Velhice e 
corpo são termos de difícil definição, pois não se tem o hábito de pensá-los, sendo importante 
analisar a dança como experiência relevante para a saúde ao longo do processo de 
envelhecimento. Objetivo: Analisar se a experiência com a dança para mulheres idosas pode 
auxiliar na promoção da saúde. Metodologia: Este relato de estágio de docência em projetos de 
dança foi realizado com um grupo de idosas que participam do projeto de extensão do Centro de 
Estudos de Lazer e Atividade Física do Idoso, localizado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e 
Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de abril a julho de 2016. Participaram das 
aulas 35 mulheres na faixa etária dos 60 aos 80 anos. O objetivo dessa oficina foi proporcionar 
movimentos corporais a partir de diferentes ritmos, enfatizando a coordenação espaço-temporal, 
bem como incentivar a expressão corporal e o convívio social. Os conteúdos desenvolvidos para o 
fator tempo foram movimentos acelerados e desacelerados trabalhados individualmente. Para o 
fator espaço, foram empregados movimentos para a direita e esquerda, para frente e para trás 
com níveis altos e baixos, trabalhados nas coreografias em grupo. A aula organizada em três 
momentos era composta por aquecimento, ritmo principal e volta à calma com duração de 45 
minutos cada aula, duas vezes na semana. Resultados: Foi possível observar questões pertinentes 
em relação à experiência da dança como forma de cuidado da saúde corporal dessas mulheres. Os 
elementos facilitadores foram as aulas em grupo e a conversa informal no decorrer das mesmas. 
Apesar da prática regular, foi possível verificar pequenas dificuldades na execução dos passos, 
devido à diminuição da velocidade dos movimentos, próprios das perdas naturais da faixa etária. 
Do mesmo modo, percebeu-se uma evolução nos quesitos memória, organização espaço-temporal 
e auto-estima. Conclusão: Compreende-se que os inevitáveis sinais do envelhecimento imbricados 
com as imposições de uma vida social mais ativa, atravessam o dia a dia desses grupos. Ao pensar 
a experiência corporal da dança no convívio com seus pares, foram percebidas maneiras de 
prevenir as ações naturais do tempo igualmente, contribuir com uma vida longínqua, prolongando 
as relações sociais, mantendo-as ativas em suas vidas por mais tempo. 
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Introdução: O hábito de se praticar atividade física na população idosa é um processo complexo e 
dinâmico e que pode ser influenciado por fatores fisiológicos, psicológicos, ambientais ou sociais. 
A presença de doenças pode ser uma barreira à atividade física. Em idosos com doença de 
Alzheimer (DA) pode haver uma significativa queda no nível de atividade física (comparam esses 
pacientes a idosos de idade semelhante e cognitivamente preservados), assim como a própria 
doença se configurar com uma barreira. Objetivos: verificar se os cuidadores e idosos com DA tem 
a mesma visão quanto a doença ser uma barreira a prática de exercícios. Metodologia: 
Participaram desse estudo 15 idosos com diagnóstico clínico de DA e seus cuidadores. Foram 
avaliados idade, escolaridade, status cognitivo global (por meio do Mini Exame do Estado Mental – 
MEEM), nível de atividade física (por meio do Questionário Baeck Modificado para Idosos - QBMI). 
 lém disso foi respondida a seguinte pergunta pelo cuidador e paciente “Você acha que ter uma 
doença o torna incapa  de praticar atividades físicas”?. Os dados foram analisados por meio do 
SPSS 20.0 e expressos em média e desvio padrão. A questão referente a barreira foi avaliada por 
meio de porcentagem. Resultados: Os idosos tinham média de 77±7,4 anos; escolaridade de 
9,6±5,8 anos; nível de atividade física de 1,1±0,6 pontos no QBMI, o status cognitivo global foi de 
16±5,8 pontos no MEEM. Além disso, 46% dos cuidadores viam a DA como uma barreira a pratica 
de atividades físicas, enquanto apenas 20% dos idosos viam a doença como barreiram Conclusão: 
Além de ter um nível de atividade física considerado muito baixo, os idosos e cuidadores tem 
visões diferentes sobre a doença como barreira. Cabe a implementação de políticas públicas que 
conscientizem do benefício da atividade física, para que principalmente os cuidadores estimulem 
os pacientes a pratica-la.  
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco 
cardiovasculares que afeta a população idosa. O exercício físico em piscina aquecida tem surgido 
como uma potencial alternativa ao exercício físico em solo para a redução da pressão arterial (PA) 
de pacientes hipertensos. Entretanto, seus efeitos agudos sobre a PA ambulatorial de idosos 
hipertensos não têm sido investigados. Objetivo: Avaliar o efeito agudo de uma sessão de 
exercício em piscina aquecida versus em solo sobre a PA ambulatorial de idosos hipertensos em 
tratamento medicamentoso. Metodologia: Oito idosos hipertensos (idade superior a 60 anos), de 
ambos os sexos e sedentários foram submetidos a uma sessão de exercício físico em piscina 
aquecida (EPA), exercício físico em solo (ES) e controle sem exercício (CON) em ordem 
randomizada (2 a 5 dias de intervalo entre as intervenções) e tiveram a PA ambulatorial analisada 
após cada intervenção. As sessões de EPA e ES consistiram de 30 minutos de exercícios aeróbios 
(caminhada) com intensidade entre relativamente fácil e ligeiramente cansativo na escala de 
percepção subjetiva de esforço de Borg, enquanto que a sessão CON consistiu de 30 minutos de 
repouso na posição sentada. Resultados: A PA sistólica pós EPA foi significativamente menor (P ≤ 
0,05) durante as 24 horas (-6 mmHg), vigília (-6 mmHg) e sono (-6 mmHg). Embora a PA diastólica 
pós EPA também tenha sido menor durante o período de vigília (-3 mmHg) e sono (-4 mmHg), esta 
redução não foi estatisticamente significativa. Não houve alteração significativa na PA sistólica e 
diastólica pós ES, quando comparado a pós controle. Conclusão: Os resultados sugerem que uma 
sessão aguda de exercício realizado em piscina aquecida leva a um efeito hipotensor significativo 
da PA sistólica de idosos hipertensos, o que não é observado após exercício efetuado no solo.  
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Introdução: A hipotensão pós exercício (HPE) é um fenômeno definido como uma redução na 
pressão arterial sistólica e / ou diastólica abaixo dos níveis basais, após uma sessão de exercício. 
Estas respostas são consideradas clinicamente relevantes, uma vez que os decréscimos na pressão 
arterial podem ser sustentados durante várias horas após o fim de uma sessão de exercício, 
cenário que reduz a possibilidade de acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana em 
indivíduos normotensos ou hipertensos. No entanto, algumas pesquisas divergem a respeito do 
efeito hipotensor do treinamento com pesos (TP), especialmente em sujeitos treinados. Objetivo: 
Verificar o efeito hipotensor pós-exercício do TP em idosas treinadas e normotensas. Métodos: 
Dezesseis mulheres idosas (67,4 ± 3,5 anos; 25,5 ± 3,7 kg/m2) que já realizaram treinamento com 
pesos por 24 semanas, realizaram duas sessões experimentais, no período da manhã, após uma 
refeição padronizada, consistindo de uma sessão controle (SC) e uma sessão experimental (SE). Na 
SE, as idosas realizaram oito exercícios, executando três séries de 8-12 repetições em todos 
exercícios, na seguinte ordem: leg press horizontal, cadeira extensora, mesa flexora, panturrilha 
sentada, supino vertical, remada sentada fechada, tríceps pulley e rosca scott. Medidas da pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram realizadas antes da sessão de exercícios e a cada 15 
minutos após a sessão, até completar uma hora. Foi utilizado o aparelho digital da marca Omron 
(Modelo HEM-7113). Na SC com exceção do treino, os demais procedimentos também foram 
adotados. Para análise dos dados, foi realizada ANOVA two-way de medidas repetidas e o post-hoc 
de Newman-Keuls para comparações posteriores, quando necessário. Foi adotada a significância 
estatística de 5%. Resultados: Foi verificada HPE apenas na PAS (P < 0,001), sem alteração na PAD, 
quando comparada à sessão controle (P = 0,55). As reduções significativas da PAS ocorreram aos 
15 min (-4,8% vs pré-treinamento; P < 0,001) e aos 30min (-5,9% vs pré-treinamento; P < 0,001). 
Conclusão: O treinamento com pesos induz a HPE em mulheres idosas previamente treinadas. 
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Introdução: O processo de envelhecimento é uma fase do desenvolvimento que vem 
acompanhado por modificações negativas na autonomia funcional, podendo afetar diretamente a 
capacidade de realizar as atividades da vida diária. Entretanto, a prática regular de treinamento 
com pesos (TP) pode atenuar o declínio da autonomia funcional. Objetivo: Verificar o efeito do TP 
sobre a autonomia funcional de mulheres idosas. Métodos: A amostra foi composta por quarenta 
e oito idosas (67,8 ± 4,4 anos; 156,2 ± 5,6 cm; 70,2 ± 21,3 kg; 28,0 ± 5,6 kg/m²), fisicamente 
independentes, as quais foram aleatorizadas em dois grupos, a saber: grupo treinamento (n = 24), 
em que as idosas foram submetidas a um programa de TP composto por oito exercícios para 
diferentes segmentos corporais, executados em três séries de 10-15 repetições máximas, três 
sessões semanais, durante 12 semanas; e grupo controle (n = 24) o qual permaneceu pelo mesmo 
período sem a prática de exercícios físicos. Para a avaliação da autonomia funcional foi utilizado o 
teste de levantar-se da posição sentada, conforme o protocolo descrito na literatura. As avaliações 
foram realizadas antes e após 12 semanas. Para análise dos dados, após pressupostos, foi 
realizada ANOVA two-way de medidas repetidas, seguido do post hoc de Fisher para comparações 
posteriores, quando necessário. A significância estatística foi de 5%. Resultados: Interação grupo x 
tempo foi observada após 12 semanas de TP (P < 0,01), com melhora significante na autonomia 
funcional no grupo treinamento (pré = 11,1 ± 1,9 segundos, pós = 10,7 ± 1,8 segundos), em 
comparação com o grupo controle (pré = 10,5 ± 1,9 segundos, pós = 11,5 ± 1,7 segundos). 
Conclusão: Um programa de 12 semanas de TP pode melhorar a autonomia funcional de mulheres 
idosas. 
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Introdução: O processo de envelhecimento pode acarretar uma série de desfechos negativos para 
o indivíduo, que variam desde físicos, como a perda de massa muscular, até cognitivas e 
psicológicas, como o autoconceito e imagem corporal. Nesse sentido, estratégias para reverter ou 
postergar os efeitos deletérios deste processo, têm sido aplicadas. Dentre elas, o treinamento com 
pesos parece ser uma interessante proposta, em virtude dos seus potenciais benefícios, seja na 
manutenção ou até ganho de massa muscular em idosos. Além disso, acredita-se que este tipo e 
exercício poderia proporcionar outros benefícios, principalmente psicológicos, como alterações 
cognitivas e de autoconceito. Objetivo: Analisar o efeito de 12 semanas de treinamento com 
pesos sobre a autoimagem de idosas. Métodos: As idosas foram recrutadas voluntariamente 
através de anúncios em rádios, jornais e televisão. Compuseram a amostra final 57 idosas 
fisicamente independentes. Antes do período de treinamento, foi administrado o questionário de 
escala de silhuetas crescente, que varia de 1 à 8 (Bell et al. 1986) e questionado com qual silhueta 
o sujeito mais de assemelhava. Após isso, as idosas foram submetidas à 12 semanas de 
treinamento com pesos de acordo com as recomendações do American College of Sports medicine 
(ACSM, 2011). Após o programa, as idosas foram novamente questionadas com a escala de 
silhuetas. Para a análise dos dados, foram utilizados valores de média, desvio padrão. O teste de 
Wilcoxon pareado foi utilizado para as verificar as eventuais diferenças entre pré e pós 
treinamento na escala de silhuetas. Todas as análises foram conduzidas no pacote estatístico 
STATA 13.0 e o nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: Observou-se uma diferença 
média (1 ± 1,1 silhueta) estatisticamente significante (P < 0,05) entre os valores pré (5 ± 1,4) e pós 
(3 ± 0,8) período de intervenção. Conclusão: O programa de treinamento com pesos promoveu 
um efeito de diminuição da autopercepção de silhueta em idosas.  
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Introdução: A diminuição da força muscular é uma das manifestações mais comuns durante o 
processo de envelhecimento e é também um importante fator para a redução da autonomia 
funcional, dificultando a execução das atividades da vida diária. Neste contexto, a prática regular 
de treinamento com pesos (TP) pode ajudar a manter ou aumentar a força muscular e a 
autonomia funcional em idosos, permitindo assim, a execução das tarefas do dia a dia com maior 
facilidade e menor estresse fisiológico. Objetivo: Verificar o efeito de 24 semanas de TP sobre a 
força muscular total e autonomia funcional de mulheres idosas. Métodos: A amostra foi composta 
por quarenta e quatro idosas (68,3 ± 5,5 anos; 63,3 ± 10,3 kg; 154,1 ± 5,5 cm), fisicamente 
independentes, as quais foram submetidas a um programa de TP composto por 8 exercícios 
executados em 3 séries de 10-15 repetições máximas, durante 24 semanas, 3 dias/semana. A força 
muscular total foi avaliada através da somatória das cargas obtidas nos testes de uma repetição 
máxima (1-RM) nos exercícios supino vertical, cadeira extensora e rosca scott. Para a avaliação da 
autonomia funcional foi realizado o teste de caminhar 10 metros, conforme o protocolo descrito 
na literatura. Os dados foram obtidos antes e após o protocolo de intervenção. Para o tratamento 
estatístico foi utilizada estatística descritiva para caracterização da amostra, teste de normalidade 
de Kolmogorov-Smirnov e teste “t” de Student para amostras dependentes, com significância 
estatística de 5%. Resultados: Após 12 e 24 semanas de treinamento com pesos, houve um 
significante aumento da força muscular total (antes = 110,2 ± 21,9 kg; 12 semanas = 126,0 ± 21,4 
kg; 24 semanas = 138,9 ± 23,0 kg). Na autonomia funcional foi observada diferença significante 
apenas após 24 semanas de treinamento (antes = 7,4 ± 0,8 segundos; 12 semanas = 7,3 ± 1,1 
segundos; 24 semanas = 7,1 ± 0,7 segundos). Conclusão: Os resultados sugerem que a prática 
regular de TP pode aumentar a força muscular e melhorar a autonomia funcional de mulheres 
idosas após 24 semanas de intervenção. 
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO NO TESTE LEVANTAR-
SE E SENTAR-SE EM IDOSOS COM ALZHEIMER 
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MARINA DE MELO REIS, FLÁVIA GOMES DE MELO COELHO 
ferreirabnef@gmail.com  

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 
 
Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa e progressiva, a qual 
dentre as demências, apresenta maior prevalência. É caracterizada por alterações cognitivas, 
psicológicas, comportamentais, funcionais e metabólicas. Como processo natural do 
envelhecimento, há uma perda de força muscular. Na DA, essa perda de força muscular é ainda 
mais acentuada, alterando a capacidade motora do idoso com DA e muitas vezes impedindo de 
realizar suas atividades cotidianas. O exercício físico é um meio para melhorar a força muscular e 
tem sido considerado uma alternativa não farmacológica para melhorar os sintomas da DA. O 
Teste Levantar-se e Sentar-se (TLS) tem sido recomendado como uma alternativa prática para se 
medir indiretamente a força de membros inferiores devido à correlação relativamente alta com o 
teste de 1RM no leg press.  Objetivos: Avaliar os efeitos de uma um programa de exercício físico 
(PEF) multimodal no TLS em idosos com DA. Metodologia: A amostra foi composta por 10 idosos 
com diagnóstico clínico de DA (leve e moderado), participantes do Projeto de Extensão – 
MoviMente, com idade 77,3±6,8 anos, escolaridade de 6,8±4,7 anos e pontuação no Mini-Exame 
do Estado Mental de 17,8±4,1 pontos. Os idosos foram avaliados por meio do TLS num momento 
inicial (pré) e 12 semanas após (pós) participação de um PEF realizado 3 vezes por semana. O PEF 
foi composto por sessões de 60 min (5 min de aquecimento, 50 min de aula e 5min de 
alongamento e volta a calma), sendo a aula dividida em exercícios de capacidade aeróbica, força 
muscular, agilidade e equilíbrio. O teste Shapiro Wilk foi realizado para analisar a normalidade dos 
dados, em seguida foi feito teste t para amostras pareadas para análise do pré e pós. Resultados: 
Após 12 semanas de treinamento, o TLS apresentou resultado maior no pós do que no pré 
(p=0,004). Conclusões: Doze semanas de PEF melhora o desempenho do TLS, melhorando a força 
muscular de membros inferiores de idosos com DA. 
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EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO MULTICOMPONENTE 
SOBRE A FUNÇÃO MUSCULAR E A CAPACIDADE REATIVA EM IDOSOS 

 
JOICE K. M. BECK, ROBERTA C. D. BOHRER, FERNANDO E. R. P. OLIVEIRA,  

ANGÉLICA LODOVICO, ANDRÉ L. F.RODACKI 
joicekmb@gmail.com 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 
 
Introdução: O aumento do risco de queda em idosos está associado a uma remodelação do 
sistema neuromuscular que envolve declínio da massa muscular, força, potência e lentidão ao 
executar um passo. Objetivo: analisar o efeito de um treino multicomponente sobre a função 
muscular de membros inferiores e a capacidade reativa em idosos. Método: os sujeitos foram 
alocados em grupo controle (GC; n=14; 70.86±6.48 anos; 73.47±13.40 kg; 1.56±0.05 m) e grupo 
exercício (GE; n=12; 69.75±4.84 anos; 74.64±16.79 kg; 1.63±0.10 m). A função muscular foi 
avaliada a partir do pico de torque e a potência média de quadril, joelho e tornozelo através do 
dinamômetro isocinético Biodex a 60 e 180°/s, normalizados pela massa. A capacidade reativa foi 
avaliada pelo Teste do Passo. A partir dos dados da plataforma de força quatro parâmetros 
temporais foram calculados: fase de início, de preparação, de balanço e tempo total. O 
treinamento multicomponente foi aplicado durante 12 semanas com 3 sessões semanais, com 
enfoque na potência muscular de membros inferiores. Utilizou-se ANOVA Modelos Mistos dois 
fatores (tempo e grupo) e calculou-se o efeito do tamanho, com p˂0.05. Resultados: As 
características físicas foram similares entre os grupos (p˃0.05). Houve efeito de interação para a 
fase de balanço (F(1,24)=8.221;p˂0.05;n²=0.255;d=0.72) e tempo total 
(F(1,24)=6.370;p˂0.05;n²=0.210;d=0.97) e efeito do tempo para a fase de preparação 
(F(1,24)=7.876;p˂0.05;n²=0.247;d˃0.5) apenas para o GE. Houve interação para pico de torque do 
GE dos flexores de quadril (F(1,24)=8.833;p˂0.05; n²=0.269;d=0.91) e plantiflexores 
(F(1,24)=8.167;p˂0.05;n²=0.254;d=-1.16), efeito do tempo para extensores de quadril 
(F(1,24)=14.773;p˂0.05;n²=0.381), joelho (F(1,24)=16.646;p˂0.05; n²=0.410) e flexores de joelho 
(F(1,24)=7.019;p˂0.05;n²=0.226). Para a potência média, houve interação para extensores 
(F(1,24)=5.600;p˂0.05;n²=0.1890;d=0.60) e flexores de quadril (F(1,24)=7.563; p˂0.05; n²=0.240; 
d=0.49), interação do tempo para extensores (F(1,24)=28.587; p˂0.05; n²=0.544; d=-0.91) e 
flexores de joelho (F(1,24)=13.358;p˂0.05;n²=0.358;d=-0.70). Conclusão: O efeito do treinamento 
sobre o aumento de torque e potência de flexores de quadril e plantiflexores parece ter sido 
preponderante para a melhor execução do passo, identificada particularmente pela redução do 
tempo da fase de balanço, a qual incorpora a execução motora da tarefa quando a perna é 
elevada do solo e move-se ao destino.  
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EFEITO DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E DA MASSA GORDA NO 
EQUILÍBRIO UNIPODAL EM IDOSOS 
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b Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). 
c Programa de Doutorado de Educação Física UEL/UEM. 

d Programa de Doutorado Ciências da Reabilitação UEL/UNOPAR. 
 
Evidências apontam que o índice de massa corporal (IMC) e a massa gorda podem influenciar o 
controle postural em diversas faixas etárias, porém são escassos estudos que investigaram os 
efeitos desses fatores em idosos de ambos os sexos durante a tarefa equilíbrio na posição 
unipodal. Com isso, este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do IMC e da massa gorda no 
controle postural em homens e mulheres idosos. A amostra total do estudo foi de 257 (homens = 
86) indivíduos idosos, com idade média de 68 anos e desvio padrão de 5 anos. Os participantes 
foram estratificados pelo índice de massa corporal (IMC) em quatro categorias: baixo peso, peso 
normal, sobrepeso e obesidade de acordo com os pontos de corte para idosos recomendados pela 
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS). No que diz respeito à massa de gordura, os 
indivíduos ainda foram classificados, em dois grupos: baixo e alto teor de gordura. Todos os 
grupos realizaram testes de equilíbrio na posição unipodal, com o membro inferior de preferência 
em uma plataforma de força (BIOMEC400). Foram realizadas três tentativas de 30 segundos, com 
repouso de 30 segundos entre cada. Para as análises estatísticas, utilizou-se as médias das 
tentativas. O protocolo foi padronizado para a tarefa: pés descalços, braços soltos e relaxados ao 
lado do corpo e com o segmento cefálico posicionado horizontalmente ao plano do solo. Cada 
participante direcionou o seu olhar para um alvo fixo posicionado na parede a uma distância de 
2.0 metros e na altura dos olhos. Os parâmetros de equilíbrio computados foram o centro de 
pressão (COP), velocidade e frequência de oscilação do COP, nas direções de movimento ântero-
posterior e mediolateral. Conforme as análises, não foram encontradas interações com 
significância dos efeitos dos grupos de IMC e de massa gorda, e sexos em todos os parâmetros do 
COP. Resultados similares foram encontrados entre os grupos para os parâmetros do COP 
conforme análise de variância (P > 0.05). No entanto, foram encontrados efeitos com significância 
estatística em relação aos sexos (P <0,01) independentemente do IMC e da massa gorda. As 
mulheres apresentaram melhor equilíbrio que os homens (COP área média = 14,2 cm² vs 19.5cm², 
respectivamente). Com os resultados obtidos a partir dessas análises, foi possível concluir que o 
IMC e a massa gorda não afetam o controle postural durante a posição unipodal em idosos de 
ambos os sexos, e que as mulheres apresentaram melhor equilíbrio postural que os homens. 
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EFEITO DO TREINAMENTO COM PESOS SOBRE A FORÇA  
MUSCULAR E A AUTONOMIA FUNCIONAL EM MULHERES IDOSAS 
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Introdução: O processo de envelhecimento é acompanhado pela diminuição da força muscular, 
que pode proporcionar decréscimos na autonomia funcional e dificultar o desempenho de 
atividades rotineiras. Por outro lado, o treinamento com pesos (TP) tem efeito significativo no 
aumento da força muscular, qual pode resultar na melhora da autonomia funcional em idosos. 
Contudo, nota-se a possibilidade da ocorrência de um platô nos ganhos das capacidades físicas. 
Objetivo: Verificar o efeito do TP sobre a força muscular e autonomia funcional de mulheres 
idosas treinadas (GT) e não treinadas (GNT). Métodos: A amostra foi composta por 45 mulheres 
idosas (GT: 68,3 ± 6,0 anos; 63,7 ± 9,9 kg; 154,4 ± 6,0 cm — GNT: 65,9 ± 3,7 anos; 63,2 ± 12,4 kg; 
154,7 ± 4,9 cm) ao qual foram submetidas a um programa de TP composto por 8 exercícios com 3 
séries de 10-15 repetições máximas, durante 24 semanas, 3 dias/semana. A força muscular total 
(FMT) foi avaliada mediante a somatória das cargas obtidas nos testes de uma repetição máxima 
nos exercícios supino vertical, cadeira extensora e rosca scott; a avaliação da autonomia funcional 
foi utilizando a somatória dos resultados nos testes funcionais (STF) de caminhar 10 metros, 
levantar da posição sentada, levantar da cadeira e se locomover pela casa e levantar da posição 
decúbito ventral, conforme descrito na literatura. Os dados foram obtidos antes e após 12 e 24 
semanas de intervenção. Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva para 
caracterização da amostra, teste de normalidade de Shapiro-Wilk, ANCOVA two-way para medidas 
repetidas, com as medidas basais como covariável e post-hoc de LSD para análise de comparações 
múltiplas, com significância estatística de 5%. Resultados: Após 12 e 24 semanas de TP, houve um 
aumento significante da FMT em ambos os grupos, porém sem diferença na magnitude dos 
ganhos (GT: pré: 116,2 ± 19,9 kg; 12 semanas: 132,4 ± 21,3 kg; 24 semanas: 143,6 ± 21,5 kg — 
GNT: pré: 97,3 ± 18,9 kg; 12 semanas: 116,9 ± 18,1 kg; 24 semanas: 130,9 ± 22,2 kg) e na 
autonomia funcional foi observada melhora apenas no GNT após 12 e 24 semanas (GT: pré: 62,4 ± 
8,0 s; 12 semanas: 62,2 ± 6,9 s; 24 semanas: 61,4 ± 5,0 s — GNT: pré: 68,8 ± 5,9 s; 12 semanas: 
64,2 ± 3,7 s; 24 semanas: 62,5 ± 3,3 s). Conclusão: Os resultados sugerem que o TP aumenta a 
força muscular de mulheres idosas após 12 e 24 semanas de intervenção e que a melhora na 
autonomia funcional se dá apenas em idosas iniciantes no treinamento.  
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EFEITO DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A GORDURA CORPORAL DE 
MULHERES IDOSAS COM CONTROLE DA INGESTÃO CALÓRICA TOTAL 
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Capes, CNPq e Fundação Araucária 

Introdução: O processo de envelhecimento é associado ao aumento da gordura corporal, que em 
excesso, pode causar diversas desordens metabólicas, como por exemplo: diabetes mellitus, 
hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer e uma baixa qualidade de vida. Por outro lado, o 
exercício físico é sugerido como uma estratégia de prevenção e tratamento da obesidade. No 
entanto, ainda há controvérsias sobre o efeito do treinamento resistido (TR) na redução da 
gordura corporal de mulheres idosas, sem alteração no consumo energético total. Objetivo: 
Verificar o efeito de 12 semanas TR na gordura corporal de mulheres idosas, com ajuste do 
controle da ingestão calórica total. Métodos: Cinquenta e uma mulheres idosas (68,8 ± 5,0 anos; 
67,9 ± 16,9 kg; 27,5 ± 5,0 kg/m2), fisicamente independentes, foram aleatorizadas em dois grupos: 
Grupo treinamento (GT; n = 26) e grupo controle (GC; n = 25). As idosas do GT realizaram 12 
semanas de TR, composto por oito exercícios, executados em três séries de 10-15 RM, enquanto 
as idosas do GC permaneceram sem a prática de exercícios físicos pelo mesmo período. 
Recordatórios de 24h foram utilizados para monitoramento dos hábitos alimentares das 
participantes nos diferentes momentos do estudo. As quantidades das kilocalorias ingeridas foram 
determinadas por meio do programa para avaliação nutricional Avanutri, versão 4.0. Todas as 
participantes foram orientadas para não modificarem seus hábitos alimentares diários durante 
todo o período de duração do estudo. Para análise da gordura corporal foi utilizado a 
quantificação do tecido gordo, por meio da Absortometria radiológica de dupla energia (DEXA) 
com os valores expressos em Kg. Os dados foram obtidos antes e após o protocolo de intervenção. 
Para análise dos dados, foi utilizado análise de covariância two-way para medidas repetidas, com 
os valores de ingestão calórica total como covariável, seguido do post hoc de Fisher. Resultados: 
Interação grupo vs. tempo (P < 0,001) foi observado para gordura corporal total em que apenas o 
GT apresentou diminuições (GT: pré = 26,7 ± 8,0 vs. pós = 25,2 ± 8,4 kg; GC: pré = 27,0 ± 6,5 vs pós 
= 27,7 ± 6,6 kg), mesmo com ajuste da covariável ingestão calórica total. Conclusão: Doze semanas 
de TR promovem redução sobre a gordura corporal em mulheres idosas, mesmo com o controle 
da ingestão calórica total. 
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A prática de exercício físico já é consagrada como elemento indispensável na forma de vida do ser 
humano. Embora a concepção de seus benefícios seja quase unânime entre os estudos, porém 
recomendá-los à população idosa exige alguns cuidados. Com isso, o objetivo desse estudo foi 
analisar os efeitos do exercício físico em algumas variáveis em idosos. Para tanto, utilizou-se um 
banco de dados extraído da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que foi realizada nas 27 
Unidades da Federação. Devido à amplitude dessa pesquisa, algumas variáveis foram retiradas, 
totalizando 5.930 indivíduos que atenderam as especificações, os quais representaram uma 
população de quase 15 milhões de pessoas, sendo que 71,48% informaram não terem praticado 
algum tipo de exercício físico ou esporte nos últimos 3 meses e 28,52% praticaram. Resultados 
deste estudo demonstraram impacto positivo em diferentes fatores como Índice de Massa 
Corporal (IMC), sendo que, dentre os praticantes, 17,04% apresentaram algum grau de obesidade, 
já entre os não praticantes, esse valor chegou a 27,34%, recomendando prática de exercício físico 
como hábito importante no controle da obesidade. A prática de exercício físico se demonstrou 
importante para manutenção da facilidade de locomoção, fator preponderante nos idosos, já que 
13,88% dos praticantes informaram possuir algum tipo de dificuldade na locomoção, contra 
23,41% dos não praticantes. Da mesma forma, ocorreu com as doenças, em que, dos não 
praticantes de exercícios, em média, mais pessoas informaram possuir hipertensão, asma, 
depressão, dor crônica na coluna e artrite, e 55,36% avaliaram a própria saúde como regular, ruim 
ou muito ruim, enquanto esse número foi de 33,29% para os praticantes. Verificou-se, ainda, que 
entre os praticantes de exercício físico, 55,98% possuíam um grau de escolaridade igual ou 
superior ao ensino médio, contra 31,84% dos não praticantes, indicando uma relação positiva 
entre a prática de exercício físico e o grau de instrução. Com base na análise de variância amostral, 
foram encontradas diferenças com significância (P < 0.001), quando analisado a prática de 
exercício físico com o IMC e a prática de exercício físico com a percepção do estado de saúde, 
demonstrando que a prática de exercício físico diminui o IMC e impacta positivamente a 
percepção do estado de saúde. Portanto, esta análise convergiu com os estudos correlatos, 
demonstrando que a prática de exercício físico apresenta muitos benefícios para a população 
idosa.  
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Introdução: A população mundial vem envelhecendo, de modo que é fundamental pensar nas 
estratégias de saúde pública que visam a melhoria do nível funcional e o incentivo à autonomia da 
população idosa. Por essa razão, no Chile criaram-se novos programas governamentais que 
incentivam a atividade física e o exercício na terceira idade. Entretanto, não há consenso sobre o 
tipo de treinamento que permite uma abordagem integral para os idosos, trabalhando diferentes 
dimensões do movimento como a força, capacidade aeróbica, flexibilidade, velocidade, equilíbrio 
e precisão. Também não se tem conhecimento sobre as diferenças funcionais entre idosos que 
pertencem ou não a uma organização social. Sabe-se que a realização do exercício em grupo 
incentiva não apenas a saúde física, mas também estimula a interação, a memória e reduz a 
depressão. Assim, um modelo de treinamento físico em grupo e em circuitos que permita 
trabalhar de forma individualizada as várias dimensões do movimento, poderia ser benéfico a essa 
população. Objetivo: Comparar os efeitos de um programa de exercício em circuitos funcionais na 
população idosa socialmente ativa (SA) e não-ativa (SNA). Metodologia: Foi realizado um estudo 
clínico não randomizado, com amostragem de 200 idosos antes e após um programa de 24 
sessões (2 sessões por semana) na comunidade de Requinoa do Chile. Eles foram avaliados com o 
teste “timed up and go” (TUG), “Health  ssessment Questionnaire 8-item” (H Q-8) e força de 
preensão manual com dinamometria. Foram também analisadas as diferenças entre idosos dos 
grupos SA e SNA. Resultados: Concluíram as 24 sessões 164 idosos, com idade média de 73±6 
anos. Destes, 127 (76%) eram mulheres e 123 (74,5%) eram socialmente ativos. Na avaliação 
inicial, o grupo SNA apresentou maior incapacidade de acordo com o HAQ-8-item em comparação 
ao grupo SA (SNA: 3 ± 2 pts vs SA: 2 ± 2 pts;  p< 0,0001). Após o programa, a incapacidade 
melhorou em ambos os grupos no HAQ-8-item (SNApre: 3±2 pts, SNApós:1±1 pts vs SApre:2±2 pts 
SApost:1±1 pts; p< 0,0001) e no TUG (SNApre:10±2 seg, SNApost:8±1 seg vs SApre:9±2 seg 
SApost:8±1 seg; p< 0,0001). A força de preensão manual aumentou somente no grupo SNA 
(SNApre: 25±9 kg, SNApós:27±9 kg vs SApre:23±6 kg SApost:24±6 kg; p< 0,0001). Conclusão: O 
modelo de treinamento com circuitos funcional de exercícios aumenta a capacidade funcional em 
ambos os grupos, destacando-se que tem maior resultado em idosos socialmente não ativos.  
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FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSAS COM 

OSTEOARTRITE DE JOELHO 

 
SABRINE NAYARA COSTA, FERNANDA DE MATTOS, ARTHUR PITTA, PAULO CESAR BARAUCE BENTO 

 scosta713@gmail.com 
 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

 
A osteoartrite (OA)é uma doença articular crônica comum em idosos e se caracteriza por dor, 
rigidez articular e progressiva redução da função, que pode comprometer a mobilidade e a 
qualidade de vida (QV) do idoso.O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de oito semanas de 
exercícios aquáticos (EA) na funcionalidade e na QV de idosas com OA de joelho. Participaram do 
estudo 14 mulheres(66±3,8anos, 1,55±0,07m e 75,4±14,1Kg) com diagnóstico de OA no joelho. As 
voluntárias foram alocadas em um único grupo e o estudo foi dividido em duas fases: controle e 
treinamento, em que as participantes foram submetidas a uma avaliação inicial (pré-controle) 
seguida de quatro semanas de controle mantendo a rotina de atividades diárias, uma nova 
avaliação antes da intervenção (pré-treino) e uma avaliação após o término do programa de 
exercícios (pós-treino). Foram coletados dados antropométricos e de desempenho físico por meio 
de uma bateria de testes funcionais: Short Physical Performance Battery Test(SPPB), TimedUpand 
Go(TUG), Testes de caminhada de 10m e de 6 min. A QV foiavaliadapeloquestionárioWestern 
Ontario and Mac Master Universities (WOMAC) e Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form 
Health Survey (SF-36). O programa de EA teve duração de 8 semanas, com duas sessões semanais 
de 60 min, compostas porexercícios de força muscular, corrida e caminhada na água realizados em 
alta velocidade. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade dos dados. Para 
os dados com distribuição normal foi utilizado o teste T de student pareado e para as variáveis 
discretas foi aplicado o teste de U de Mann-Whitney, considerou-se significativo o valorde p<0,05. 
Após o programa de exercícios aquáticos houve redução da circunferência abdominal (p=0,024) e 
aumento da força muscular de membros inferiores (p=0,013). Os índices de dor (p=0,001), rigidez 
articular (p=0,035) e funcionalidade (p=0,002)(WOMAC) foram reduzidos com o exercício 
aquáticoe a percepção da qualidade de vida relacionada à saúde apresentou melhora nos 
domínios da capacidade funcional (p=0,009), dor (p=0,035) e vitalidade (p=0,007)(SF-36). Com 
base nos resultados encontrados é possível concluir que a prática de exercícios aquáticos 
realizados em alta velocidade é uma alternativa eficaz no aumento de força muscular, redução dos 
sintomas da OA e melhora na percepção da QV de idosas com osteoartrite de joelho. 
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EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL VERSUS 
TREINAMENTO RESISTIDO NA MELHORA DA MARCHA EM INDIVÍDUOS 

COM DOENÇA DE PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO 

 
ISABELA ANDRELINO DE ALMEIDA, SUHAILA MAHMOUD SMAILI SANTOS,  

NATÁLIA MARIANO BARBOZA, ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA, AMANDA LATTARO LAZARI,  
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isabelaandrelino@hotmail.com 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
 
Introdução: O comprometimento da marcha é bem documentado nos indivíduos com doença de 
Parkinson (DP). Objetivo: Comparar a efetividade de dois protocolos de tratamento na melhora da 
marcha de indivíduos com DP. Métodos: Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, composto por 
40 indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson, divididos em dois grupos: Treinamento 
Resistido (TR) e Treinamento Equilíbrio (TE). Os pacientes foram avaliados antes e após a 
intervenção através dos seguintes instrumentos: Escala de Hoehn & Yahr modificada; Escala 
Unificada para Avaliação da doença de Parkinson; Teste de impressão plantar e Análise de marcha 
por vídeo. O programa de treinamento foi composto por 24 sessões de 60 minutos, 2 
vezes/semana. A intervenção TR envolveu atividades de fortalecimento e alongamento dos 
principais grupos musculares dos membros inferiores e tronco, fundamentais para o controle de 
equilíbrio e marcha. O protocolo de intervenção do TE se baseou em exercícios de equilíbrio, 
integração sensorial, agilidade e coordenação motora, limites de estabilidade, ajustes posturais 
antecipatórios e reativos, independência funcional e melhoria da marcha. As sessões, em ambos 
os grupos, foram divididas em três blocos, nos quais a complexidade de exercícios foi aumentada 
gradualmente. A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS 20. Resultados: Na 
comparação intragrupos, houve melhora estatisticamente significante para o comprimento 
passada (cm) para ambos os grupos, porém com maior tamanho do efeito (d) no grupo TE em 
relação ao TR (d = 3,2 vs 0,41). Nos desfechos que incluíram: tamanho do passo em cm (pré = 54,2 
vs pós = 73,3; d = 2.6), número de passos (pré = 15,3 vs pós = 12,5; d = -1,7), tempo da distância 
percorrida em seg (pré = 8,8 vs pós = 6,4; d = -2,2), velocidade em m/s (pré = 1,1 vs pós = 1,6; d = 
4,0) e cadência em passos/seg (pré = 1,7 vs pós = 2,0; d = -1,5) houve mudança significante apenas 
no TE (P<0,00). Na comparação entre os grupos, os coeficientes de variação entre os valores pré e 
pós-tratamento no TE foram estatisticamente superiores em todos os desfechos quando 
comparado ao TR (P<0,05). Conclusão: Houve melhora da marcha após realização de um 
treinamento direcionado e específico, como o aplicado no TE, pois os efeitos benéficos foram 
reportados em todos os desfechos derivados da análise de marcha. Esses resultados tem 
implicações na prescrição adequada de exercícios para a reabilitação da marcha nessa população. 
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Apoio: Capes, CNPq e Fundação Araucária. 
 

Introdução: O envelhecimento está associado ao declínio de inúmeras funções fisiológicas que 
podem afetar o estado nutricional (EN) e também a capacidade funcional, além das reduções da 
massa muscular, da densidade mineral óssea e o aumento da adiposidade. O EN de pessoas idosas 
é considerado um importante determinante da qualidade de vida e a inadequação nutricional 
(baixo peso e obesidade) é comumente observada nessa população. Desse modo, uma ferramenta 
de baixo custo para determinar o EN é o índice de massa corporal (IMC), que ajuda a predizer 
mortalidade, preservação do estado mental e da capacidade funcional. A capacidade funcional 
refere-se à condição de uma pessoa viver de maneira independente e de realizar as atividades 
diárias. Idosos com IMC maior apresentam músculos menores e mais fracos, especialmente nos 
membros inferiores, menor densidade mineral óssea e função cognitiva e cardiorrespiratória 
reduzidas. Assim pessoas com inadequação nutricional têm um risco aumentado de desenvolver 
doenças crônicas, incapacidades físicas e mentais. Objetivo: Comparar o desempenho de 
mulheres idosas nos testes funcionais de acordo com o estado nutricional. Métodos: A amostra foi 
composta por 51 mulheres idosas (68,8 ± 5,0 anos; 155,9 ± 5,5 cm, 67,9 ± 16,9 kg), fisicamente 
independentes, que foram categorizadas de acordo com o IMC em três grupos: grupo eutrófico 
(GE: < 18,5kg/m2), grupo sobrepeso (GS: 18,5 a 24,5kg/m2) e grupo obesas (GO: ≥ 25kg/m2). Para a 
avaliação da autonomia funcional foram realizados os seguintes testes: caminhar por 10m (C10m), 
levantar-se da posição de decúbito ventral (LPDV) e levantar-se da cadeira e locomover-se pela 
casa (LCLC). Para o tratamento dos dados foi utilizada estatística descritiva para caracterização da 
amostra, teste de normalidade de Shapiro Wilk e análise de variância (ANOVA one-way) seguido 
do post hoc de Bonferroni, com significância estatística de 5%. Resultados: Interação grupo vs. 
tempo foi observada para C10m (GE: 7,2±0,8 segundos; GS: 7,4±0,7 segundos; GO: 8,1±0,9 
segundos; P=0,01), LPDV (GE: 2,7±0,5 segundos; GS: 2,9±0,8 segundos; GO: 4,0±1,9 segundos; 
P<0,01) e LCLC (GE: 40,9±5,0 segundos; GS: 41,6±4,6 segundos; GO: 46,4±5,0 segundos; P=0,01) 
em que as idosas do grupo GO apresentaram os piores resultados em todos os testes. Conclusão: 
Os resultados mostraram que o estado nutricional influencia a capacidade funcional de idosas, 
sendo a obesidade a condição nutricional limitante ao bom desempenho nos testes. 
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Projeto Educação Física para a 3ª Idade 

 
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, caracterizado por 
modificações nas dimensões fisiológicas, morfológicas, físicas e psicológicas, podendo assim 
comprometer as condições de vida do indivíduo idoso. A prática regular de exercício físico pode 
atuar de modo positivo, tanto nos aspectos físicos do idoso, quanto nos psicológicos e cognitivos. 
Visando a diminuição da perda progressiva que ocorre com o envelhecimento, o Projeto Educação 
Física para a 3ª Idade da UFMG foi criado em 1992. Os fatores que induzem as pessoas a aderirem 
e permanecerem em programas de exercício físico são: fatores não modificáveis (idade, gênero, 
raça e etnias), e em fatores modificáveis (aprendizagem, as circunstâncias ambientais, as 
características da personalidade e o meio social). Estes aspectos modulam o comportamento e 
adesão dos idosos na prática de exercícios físicos, chamados de variáveis motivacionais. O 
conhecimento desses fatores de ingresso e permanência nos programas de exercício físico, de 
acordo com o gênero e a idade é uma informação essencial para que os professores de Educação 
física compreendam as expectativas dos idosos, planejando suas aulas de forma que motive os 
alunos a darem continuidade a esta prática de modo prazeroso e adequado ao objetivo e 
necessidade dos mesmos. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo investigar o que motiva 
os idosos do projeto educação física para a 3ª idade a praticarem exercícios físicos regularmente, 
quando comparadas as variáveis idade e sexo. Metodologia: A amostra do presente estudo foi 
composta por 94 idosos, sendo 85 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, com idade média de 
71 (± 7) anos, praticantes ou não de atividade física regular, participantes de um evento de 
extensão para promoção da saúde do idoso, II Jornada do Envelhecimento Saudável. Para a coleta 
de dados foi utilizado o Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade Física (IMPRAF-54). 
Foi realizada uma análise descritiva dos dados. Para verificar a influência da faixa etária no perfil 
motivacional dos voluntários, estes foram separados em dois subgrupos de acordo com as idades, 
sendo de 60 a 70 e 71 a 80, e também entre os sexos, masculino e feminino. Resultados: Em 
ambas as faixas etárias, a dimensão saúde foi o principal fator atribuído pelos idosos. Quando 
divididos por gênero, os idosos do sexo masculino mostraram sentir-se mais motivados quanto à 
dimensão controle do estresse, em contra partida, os idosos do sexo feminino mostram sentir-se 
mais motivados quanto à dimensão saúde. Conclusão: Dessa forma, torna-se possível que sejam 
criadas novas práticas e estratégias entre gêneros e grupos etários, que atendam as características 
e especificidade dos idosos, contribuindo assim para adesão e permanência nesses programas. 
 
  

mailto:viniciusgomesfreitas@gmail.com


ANAIS DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

80 

FATORES RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS USUÁRIOS 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÌPIO DE MATELÂNDIA, PR 

 
1DANIEL VICENTINI DE OLIVEIRA, 2ROBSON LAZZARI DE BRITO, 3JOSÉ ROBERTO A.N. JÚNIOR 

d.vicentini@hotmail.com  
1Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  

Faculdade Metropolitana de Maringá (FAMMA) 
2Faculdade Metropolitana de Maringá (FAMMA)  

3Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores relacionados à atividade física de idosos 
usuários das unidades básicas de saúde (UBS) do município de Matelândia, do estado do Paraná. 
Trata-se de uma pesquisa observacional e transversal. Para seleção da amostra foi realizado o 
cálculo amostral utilizando a fórmula de amostra finita com nível de confiança de 95%, erro de 
estimação de 5% e proporção esperada de 50%, sendo a amostra de 343 idosos. Foram incluídos 
idosos do ambos os sexos, usuários de umas das sete UBS do município. Foram excluídos idosos 
com déficits auditivos e visuais que impediam a realização dos questionários, assim como 
cadeirantes e que utilizam acessórios para marcha. Para caraterização do perfil sóciodemográfico 
e de saúde da amostra foi utilizado um questionário semiestruturado pelos próprios autores. O 
nível de atividade física foi avaliado por meio do International Physical Activity Questionaire (IPAQ 
- versão curta). Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial, 
adotando significância quando p<0,05. Os resultados indicaram que há 38 (23,3%) idosos 
sedentários/irregularmente ativos, 230 (67%) ativos e 75 (21,8%) muito ativos. Ao analisar a 
associação do nível de atividade física com as variáveis sócio demográficas dos idosos usuários das 
UBS de Matelândia, PR foi encontrada associação significativa com o sexo (p = 0,004), indicando 
que existe uma maior proporção de indivíduos ativos do sexo feminino (f = 163).  Houve também 
associação significativa do nível de atividade física com a percepção de saúde (p = 0,039), 
quantidade de doenças (p = 0,007), com a quantidade de medicamentos (p = 0,007), com o motivo 
para ir à UBS (p = 0,001), evidenciando uma maior proporção de idosos ativos/muito ativos que se 
percebem com boa/muito boa saúde (f  = 122), que possuem 2 ou mais doenças (f  = 125), que 
tomam 3 tipos ou mais de medicamentos (f  = 102) e que procuram a UBS para consulta 
médica/dentista (f  =114). Não foi encontrada associação significativa do nível de atividade física 
com o histórico de quedas nos últimos 6 meses (p = 0,744) e com a indicação de atividade física 
pela UBS (p = 0,064). Pode-se concluir que os idosos usuários das UBS do município de 
Matelândia, PR são, em sua maioria, ativos/muito ativos, sendo associado este nível de atividade 
física com o sexo feminino e demais fatores sóciodemográficos e de sáude. 
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Introdução: A osteoartrite (OA) é uma doença degenerativa que acomete cerca de 12,2% dos 
idosos entre 60 a 90 anos, causando dor, rigidez, alterações de equilíbrio e prejudicando a 
qualidade de vida. A utilização de programas de educação em saúde vem crescendo 
consideravelmente no tratamento de doenças crônicas e, assim como a fisioterapia aquática, tem 
sido amplamente aplicadas em pacientes com OA de joelho. Objetivos: Comparar as alterações na 
qualidade de vida promovidas pela educação em saúde e pela fisioterapia aquática em pacientes 
idosos com OA de joelho. Métodos: Quarenta pacientes com idade entre 60 e 85 anos e 
diagnóstico de OA de joelho foram avaliados quanto à qualidade de vida através do questionário 
SF-36 nos domínios capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Na sequência, foram gerados números 
aleatórios por tabela específica e ocultados por envelopes opacos e selados, sendo os pacientes 
divididos em grupos: (1) Fisioterapia Aquática ou (2) Educação em Saúde. No grupo 1 foram 
realizadas sessões individuais, duas vezes por semana, com duração de 60 minutos; no grupo 2 
foram realizados encontros semanais de duas horas com equipe multidisciplinar, ambos por 8 
semanas. Foi realizada análise por intenção de tratar, sendo considerada significância estatística 
de 5%. Resultados: O grupo 1 apresentou melhora nos domínios capacidade funcional (P =0,005), 
dor (P=0,027) e aspectos sociais (P=0,045); já no grupo 2 não foi observada melhora 
estatisticamente significante em nenhum dos domínios do questionário SF-36. Quando 
comparados os dois grupos de tratamento, apenas no domínio capacidade funcional foram 
encontradas diferenças estatisticamente significantes (P=0,012), sendo esta favorável à 
fisioterapia aquática. Conclusão: A fisioterapia aquática foi efetiva na melhora da capacidade 
funcional quando comparada a educação em saúde em pacientes idosos com OA de joelhos.  
Palavras-chave: Osteoartrite do Joelho; Hidroterapia; Educação em Saúde; Qualidade de Vida. 
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Com o processo de envelhecimento, diversas capacidades físicas do corpo humano sofrem 
declínio, dentre elas a força. Nesse contexto, a força de preensão manual (FPM) é um relevante 
indicador da sa de do idoso porque est  associada à autonomia para reali ação das atividades de 
vida di ria, como o manuseio de talheres, pegar copos e panelas, dirigir um carro ou segurar 
compras. Contudo, é necess rio analisar o declínio da FPM de idosas, direcionando os exercícios 
físicos para a melhoria desta capacidade física.  ssim, o objetivo do presente estudo foi comparar 
a FPM de idosas (I) e adultas jovens ( ). Num estudo transversal com uma amostra selecionada por 
conveniência contou com 21 idosas (72±8 anos), todas praticantes de exercício físico em uma 
instituição religiosa, e 21 adultas jovens (21±3 anos), universit rias alunas de educação física, 
todas da cidade de Londrina-Paran .  s participantes foram submetidas a medidas de FPM com 
um dinamômetro hidr ulico, sendo instruídas a sentar em uma cadeira com apoio de braço e 
reali ar flexão do cotovelo do braço preferido em um ângulo de 90º. Foram reali adas duas 
tentativas de preensão contínua m xima por três segundos, com intervalo de 30 segundos entre 
elas, sendo considerado o melhor desempenho.  pós confirmação de pressupostos paramétricos, 
a FPM foi apresentada por média e desvio padrão e comparada entre os grupos com o teste t 
independente, com significância de 5% (P≤0,05).   diferença média (Δ) e o tamanho do efeito (d de 
Cohen) também foram reportados. Os resultados indicaram que as idosas apresentaram FPM 
menor que as adultas jovens (I: 24,8±4,5 vs.  : 31,4±4,4 kgf; P= 0,001; Δ= 6,6 *3,7; 9,3+ kgf; d= 
1,46).  ssim, a FPM apresentou declínio com a idade, no entanto, quando considerados os valores 
de referência para faixa et ria (I:17,2kgf e  :27,2kgf) constata-se que a pr tica de exercício físico 
contribuiu para que os grupos atingissem valores médios de FPM superiores às médias de 
referência, quando comparados com os grupos analisados. Com isso, estratégias de prescrição 
devem focar em exercícios de força, para que as idosas consigam reali ar suas atividades di rias 
com êxito e de maneira independente. Sugere-se a comparação entre idosas antes e após 
intervenções, com a finalidade de verificar o efeito do exercício físico na FPM. 
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FUNCIONAMENTO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
MULTICOMPONENTE PARA ADULTOS E IDOSOS EM UMA 

UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA 

 
MARIANA LUCIANO DE ALMEIDA1, LETÍCIA PERTICARRARA FEREZIN2,  

ATILA ALEXANDRE TRAPÉ2, RICARDO BISSARO DE SOUZA3, JONATAS EVANDRO NOGUEIRA3,  
ANA BEATRIZ PERTICARRARA CANIVALORO3; GUILHERME DA SILVA RODRIGUES1,  

THIAGO CORREA PORTO4, CAMILA DE PAULA MONTEIRO3, CARLOS ROBERTO BUENO JÚNIOR3 
marialmeida_18@yahoo.com.br  

1. Núcleo de Estudos em Saúde, Genética e Educação Física, USP Ribeirão Preto; 2. Programa de 
Pós-Graduação Enfermagem Fundamental, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (USP); 3. 

Escola de Educação Física e Esporte, USP Ribeirão Preto. 4. Programa de Pós-Graduação em Clínica 
Médica, USP Ribeirão Preto. 

 
Introdução: É válido implementar programas que promovam a saída do sedentarismo na 
envelhescência e na velhice, e entender o funcionamento e as práticas mais adequadas ao público 
que envelhece, pois discussões acerca do assunto são escassas. Objetivo: descrever o 
funcionamento de um programa de exercício físico. Método: No ano de 2013 o Núcleo de Estudos 
em Saúde, Genética e Educação Física (NESGEF) deu início ao Programa de Educação Física para 
Idosos (PEFI), que visa a promoção de um programa de educação física multicomponente para 
pessoas com idade igual e/ou superior a 40 anos, de ambos os sexos. O PEFI consiste em duas 
aulas por semana de 90 minutos cada, compostas por 15 minutos iniciais de aquecimento, 35 
minutos de força muscular, 35 minutos de atividades aeróbias e cinco minutos finais de 
relaxamento. O controle da intensidade das atividades é realizado por meio da escala de Borg e 
frequencímetros. Em 2015, o PEFI iniciou o programa de treinamento concorrente para idosas 
fisicamente ativas em uma academia, realizado três vezes por semana, em dias alternados, com 
sessões de aproximadamente uma hora (8 exercícios de musculação: 2 séries de 5 a 7, 10 a 12 ou 
15 a 17 repetições máximas; esteira ou bicicleta ergométrica: 30 minutos a 50, 60 ou 70% da 
frequência cardíaca de reserva).  A entrada dos participantes no PEFI acontece de janeiro a 
setembro e as reavaliações são realizadas a cada três meses após a avaliação inicial (análises 
sanguíneas, capacidades físicas, antropometria, composição corporal, pressão arterial e 
questionários de sono, estresse, depressão, qualidade de vida e desempenho cognitivo). Para 
ingressar no PEFI o participante interessado deve possuir um atestado médico liberando-o a 
realizar atividade física. Profissionais de Educação Física, gerontólogas e graduandos (Educação 
Física e Nutrição) participam atuando na gestão, no treinamento, nas avaliações e na pesquisa. 
Resultados: Há cerca de 80 indivíduos treinando regularmente. Os projetos de pesquisa realizados 
envolvem genética, periodização ondulatória diária flexível e não flexível, treinamento em jejum, 
variabilidade da frequência cardíaca e análise da importância do treinamento de flexibilidade. 
Conclusão: Trata-se de um programa recente e com perspectiva de ser permanente. Os desafios 
futuros dizem respeito ao manejo de dores e lesões osteomioarticulares e à busca ativa por idosos 
sedentários utilizando diferentes estratégias, inclusive visitas domiciliares.  
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IDADE E FORÇA DE PREENSÃO MANUAL DE IDOSAS PRATICANTES DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS: UM ESTUDO CORRELACIONAL 

 
BRUNO GIOVANINI, PEDRO HENRIQUE MARTINS MONTEIRO, BRUNA MARTINS CANONICI, DEBORA 

CRISTIANE FAGUNDES, MAYARA IMAIZUMI, NICOLAS CARDOSO, YGOR HENRIQUE QUADROS,  
LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, ALESSANDRA BEGGIATO PORTO 

brunogiovanini@outlook.com 
Programa de Educação Tutorial da Educação Física (MEC/SESu) 

Universidade Estadual de Londrina 
 
Na terceira idade, há uma perda gradual de força global e funcionalidade, indicadas pela força de 
preensão manual (FPM), devido a alguns fatores como inatividade física ou problemas de saúde. 
Problemas como esses podem ser prevenidos com exercícios físicos adequados, uma vez que estes 
são capazes de melhorar diversas capacidades físicas, inclusive a força. Diante disso, o objetivo do 
presente estudo foi verificar a relação entre a idade e a força de preensão manual de idosas 
praticantes de exercício físico. Participaram do estudo 21 idosas com idade média de  ̅=72 DP=8 
anos, com tempo de prática semanal de exercícios físicos de  ̅=3,82 DP=1,57 horas, participantes 
de um programa de exercício físico oferecido pela Paróquia Coração de Maria e Igreja 
Presbiteriana Central, da cidade de Londrina-PR. As participantes, com a mão preferida e um 
posicionamento corporal seguindo o protocolo da ASHT, sentaram-se em uma cadeira com braço, 
com o ombro neutro e o cotovelo flexionado a 90º. O maior escore alcançado de duas medidas 
para cada participante foi analisado. As idosas foram incentivadas verbalmente à fazerem a maior 
força possível. Utilizou-se um dinamômetro hidráulico Saehan®. A FPM média foi de  ̅=24,85 
DP=4,55 kgf. O teste de correlação de Pearson demonstrou uma fraca e negativa correlação entre 
a idade e a FPM (r= −0,26; P= 0,25; IC95%*−0,61;0,10+). Portanto, o avanço da idade parece não 
influenciar a força de idosas praticantes de exercício físico, podendo ser o exercício físico um fator 
contribuinte para que isso não aconteça. Além disso, o fato de essas idosas ainda realizarem 
diversas tarefas domésticas e artesanais, pode caracterizar uma menor perda de força por desuso, 
ainda que haja uma importante limitação da funcionalidade na terceira idade. 
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IDENTIFICAÇÃO DO IMC E EQUILÍBRIO DINÂMICO EM IDOSAS 
PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO  

DE UMA UNIVERSIDADE EM TOLEDO - PR 

 
GILBERTO CARLOS PEREIRA DA SILVA, MARCELO PAGLIARI LAZAROTTO,  

FERNANDA SALVALAGGIO, CLEITON FRANDOLOSO, ALINE CAMARGO,  
ELISANDRA TERESINHA TOMALACK, REGINA ALVES THON 

gilbertosilva@unipar.br  
Universidade Paranaense- UNIPAR, Toledo - PR, Brasil 

 
Introdução: O envelhecimento é um processo natural do ser humano ao longo da vida. Mesmo a 
literatura reconhecendo os inúmeros benefícios associados à atividade física que vão desde o 
aumento da longevidade até a redução dos riscos de incapacidades físicas, este é o grupo etário 
menos ativo fisicamente. Objetivo: O estudo teve por objetivo identificar o IMC e o equilíbrio 
dinâmico em idosas participantes de um projeto de extensão em uma Universidade em Toledo 
Paraná. Metodologia: A pesquisa foi do tipo descritiva. A amostra foi intencional e não 
probabilística, tendo como população 11 idosas sem restrição osteoarticular, residentes de um 
asilo e participantes do grupo de hidroginástica de um projeto de extensão de uma Universidade 
em Toledo Pr. O grupo apresentou média de idade 66,73 ± 3,3 anos. Foram aferidos dados 
antropométricos como massa corporal (kg) e estatura (m) para o cálculo do IMC. O teste de 
equilíbrio dinâmico foi o Time up go (TUG, 1991). Resultados: Os dados evidenciam que a média 
do índice de massa corporal (IMC) do grupo foi de 27,47 ± 1,76 Kg/m2 indicando obesidade leve, 
segundo classificação sugerida pela Organização Mundial da Saúde. O tempo de execução do teste 
Time up go do grupo avaliado foi de 8,9 ± 0,75 segundos. Segundo Podsiadlo e Richardson (1991) 
acima de 10 segundos indica possiblidades e risco de quedas para idosos, considerando como um 
problema relacionado ao equilíbrio. Conclusão: Concluiu-se a importância de identificar tanto o 
IMC que está um pouco acima dos valores estimados quanto o equilíbrio dinâmico deste grupo de 
idosas, pois, a atividade física deve melhorar e prevenir possíveis problemas venha a ter com o 
equilíbrio, e ao longo do tempo pode auxiliar na qualidade de vida dessas idosas e minimizar o 
risco de queda, trabalhando com a prevenção e fortalecimento muscular do idoso e o auxiliando 
na sua vida diária. 
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IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADES DE AVENTURA NA NATUREZA 

 
VALDO VIEIRA12, ELZIR MARTINS DE OLIVEIRA1, RAYZA SILVA DE SOUZA1,  

AMANDA AFFONSO1, ILZA PEREIRA SILVA1  
valdovieira@gmail.com  

Centro Universitário Augusto Motta1; Universidade Veiga de Almeida2 
 
Hodiernamente encontramos, em número expressivo, idosos praticando exercícios físicos em 
praças públicas, orlas, projetos sociais e em academias de ginástica. O que temos observado na 
cidade do Rio de Janeiro é que cada vez mais idosos buscam os ambientes naturais para a 
realização de atividades de aventura na natureza, preponderantemente o trekking. Neste trabalho 
objetivamos investigar o contexto que envolve essa participação dos idosos nas práticas corporais 
de aventura (anuência familiar, obstáculos, motivações e benefícios percebidos). A amostra, 
caracterizada como não probabilística intencional, foi composta por 20 idosos, na faixa etária 
entre 60 e 75 anos, que realizavam, com regularidade, práticas corporais de aventura na natureza. 
Esses praticantes responderam, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
a um questionário estruturado com nove questões. Entre as respostas encontradas, podemos 
destacar que o motivo assinalado para a prática das atividades físicas no ambiente natural é o 
contato com a natureza (40,0%), o desafio pessoal (20,0%) e a fuga da rotina (20,0%). Em relação 
aos familiares, 50,0% não incentivam que realizem essas atividades no meio natural (mas isso não 
interfere em suas decisões de praticar), 30,0% incentivam e 20,0% são indiferentes. Entre as 
mudanças pessoais percebidas e atribuídas a essas práticas, 35,0% apontaram sentir-se jovial e 
40,0% assinalaram ter obtido uma maior autonomia nas atividades de vida diária. Dentre as 
dificuldades encontradas para a prática (múltiplas respostas), 85,0% assinalaram as limitações 
físicas, 40,0% as financeiras e 35,0% as críticas que são passíveis de receber. Os resultados 
encontrados, confrontados com a literatura, mostram que os idosos estão rompendo mais uma 
barreira frente à sociedade, pois essas atividades de aventura na natureza eram consideradas 
exclusivas para jovens. E ao realizá-las, mesmo sem a aquiescência familiar, esses idosos obtêm, 
além dos múltiplos benefícios advindos da prática regular de exercícios físicos, elementos 
revigorantes para a sua vida, como o contato com a natureza, a superação de limites, os desafios 
vencidos, as conquistas obtidas e as novas e diferentes experiências. 
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IMPACTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL DE APOSENTADOS RESIDENTES NO  

MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP 

 
POLLYANNA NATALIA MICALI, RAIANA FUKUSHIMA, JOSÉ LUIZ RIANI COSTA 

micalipolly@gmail.com  
Universidade Estadual Paulista “J lio de Mesquita Filho” 

Agradecimento: CAPES 
 
 
Introdução: O Brasil passou por uma transição de industrialização/urbanização muito rápido, 
provocando um impacto na dinâmica populacional, cultural e sanitária do país. Neste processo, 
houve queda da fecundidade e da mortalidade, aumentando a expectativa de vida da população. 
Por outro lado, a inserção de novos processos de trabalho determinou mudanças no estilo de vida 
das pessoas. Esses fatores podem refletir de forma significativa no quadro sanitário do país, 
elevando a prevalência de doenças e agravos não transmissíveis. Justificativa: A atividade física 
(AF) regular e o bom hábito alimentar são considerados os fatores modificáveis mais importantes 
para a promoção da saúde e para a prevenção e/ou controle do risco de doenças. Objetivo: 
Analisar o impacto do nível de AF sobre o índice de massa corporal (IMC) de aposentados 
residentes no município de Rio Claro. Métodos: Caracteriza-se como um estudo coorte, onde a 
amostragem foi realizada em cinco etapas de acordo com os seguintes procedimentos: 1- 
Listagem de todos os setores censitários urbanos da cidade de Rio Claro, catalogados no IBGE 
(n=200); 2- Sorteio dos setores censitários (n=100); 3- Listagem de todos os domicílios nos setores 
sorteados; 4- Sorteio dos domicílios, proporcionalmente à área do setor; 5- Inclusão na amostra de 
todos os participantes do estudo realizado em 2008. Para verificar o nível de AF foi utilizado o 
Questionário Internacional de Atividade Física e para o índice de massa corporal foi utilizada as 
informações de peso corporal e estatura recordadas pelos participantes. Resultados: Conforme a 
análise descritiva a amostra foi composta por 205 aposentados, sendo 47,3% mulheres e 52,7% 
homens com média de idade de 72,7 anos. As diferenças entre grupos foram calculadas utilizando 
o teste da Anova paramétrica com P valor< 0,05 onde as mulheres ativas apresentaram IMC de 28 
Kg/m² enquanto os homens 25.8 Kg/m², com P valor <0,003, já as mulheres inativas apresentaram 
IMC de 28.8 Kg/m² enquanto os homens 26.2 Kg/m², com p valor < 0,05. Conclusão: Os resultados 
do presente estudo corroboram com outros estudos presentes na literatura, evidenciando que em 
geral as mulheres apresentam IMC superior quando comparadas aos homens, porém,  ambos os 
sexos foram classificados como sobrepeso. Assim, torna-se imprescindível à implantação de 
programas que ofereçam práticas regulares de AF e orientações nutricionais a fim de promover a 
saúde e prevenir doenças crônicas não transmissíveis. 
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INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE IDOSOS: EFEITOS DO PROGRAMA DE 
EXTENSÃO CELARI NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

NATANIELLE SILVA DUTRA, WAGNER ALBO, ANDRÉA KRUGER GONÇALVES  
andreakg@ufrgs.br, naty_dutra02@hotmail.com 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

O Centro de Estudos de Lazer e Atividade Física do Idoso (CELARI), sediado na Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) na UFRGS, atende, atualmente, 250 pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos, oferecendo atividades físicas, com alongamento, musculação, equilíbrio, 
dança, hidroginástica, oficinas culturais, entre outros. Com o avanço da idade ocorrem 
modificações fisiológicas na função neuromusculoesquelética que podem levar a déficits de 
equilíbrio e alterações na marcha e aumentar à predisposição a quedas. Todos esses fatores 
podem influenciar negativamente o desempenho funcional, o qual se manifesta na independência 
para a realização das atividades de vida diária (AVDs). O nível de atividade física é capaz de 
minimizar ou evitar o declínio funcional em função da melhora da aptidão física e outros 
resultados psicossociais resultantes. No CELARI, duas modalidades oferecidas (musculação e 
equilíbrio) tem se destacado pelos seus benefícios na capacidade funcional. Essas modalidades são 
desenvolvidas duas vezes por semana. As oficinas seguem um planejamento, respeitando a 
individualidade e especificidade dos idosos, o qual é readaptado a cada dois meses. São utilizados 
materiais diversos como bolas, cordas, discos proprioceptivos, cones, steps, halteres, caneleiras e 
equipamentos de musculação.  A partir desse contexto foi realizado um estudo qualitativo e 
descritivo com o objetivo de investigar a influência da oficina de musculação e da oficina de 
equilíbrio na realização das AVDs de idosos do CELARI. Foram realizadas entrevistas com os idosos 
(20% dos alunos em cada modalidade, perfazendo aproximadamente 25 pessoas) sobre tempo de 
participação no projeto, resultados obtidos com a participação, percepção de resultados nas AVDs. 
Os resultados indicam uma melhora em atividades, tais como subir e descer escadas, equilibrar-se 
frente à obstáculos, melhorar o padrão de marcha, carregar compras, andar sobre superfícies 
instáveis, agachar-se, dentre outras. Também foram relatadas melhorias no campo psicossocial, 
como aumento da autoestima, melhora nas relações pessoais e sentimentos mais positivos quanto 
à vida e as mudanças com o passar do tempo. Os idosos perceberam a importância do exercício 
físico no seu dia a dia para a realização de diferentes atividades diárias, destacando a importância 
dessas modalidades, diminuindo a insegurança relacionada às quedas, bem como as queixas de 
dores musculoesqueléticas e articulares decorrentes. 
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INFLUÊNCIA DA BASE DE SUPORTE EM UMA TAREFA DE CONTROLE 
POSTURAL ENTRE IDOSAS PRATICANTES DE DANÇA,  

MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA  
 

ANGELA CRISTINA AGUILERA, EDSON GONSALES DA CRUZ FILHO,  
PAMELA DE CASTRO E SOUZA, JULIANA BAYEUX DASCAL 

angela.aguilera@hotmail.com  
Universidade Estadual de Londrina – UEL 

Fundação Araucária – Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná  
 
O aumento da população idosa vem crescendo de forma muito rápida nos últimos anos e é 
importante garantir uma qualidade de vida para esses idosos no futuro. Dentre os aspectos 
relacionados à qualidade de vida destaca-se o equilíbrio. A deterioração do equilíbrio aumenta a 
probabilidade do idoso cair e gerar consequências para sua vida. O controle postural é 
dependente da geração de atividade muscular necessária para regular a relação entre o centro de 
massa do corpo e a sua base de suporte pelo sistema nervoso central (SNC) através da utilização 
das informações dos sistemas sensoriais e musculoesqueléticas. Neste sentido, este estudo teve o 
objetivo de avaliar o controle postural, com alteração na base de suporte entre idosas ativas, 
praticantes de diferentes tipos de modalidades (dança, musculação e ginástica). Participaram 
deste estudo 34 idosas com idade superior a 60 anos, sendo 10 praticantes de dança (média de 
idade de 68,4 anos ± 6,97), 12 praticantes de musculação (média de idade de 68,6 anos ± 6,48) e 
12 praticantes de ginástica (média de idade de 69,5 anos ± 6,40). A tarefa realizada consistia em 
permanecer sobre a plataforma de força (AMTI, AccuGait, Watertown, MA, EUA), olhando para 
um ponto fixo a 2m de distância, durante 36 segundos. Duas condições de base de suporte foram 
realizadas: base confortável (pés distantes na largura dos ombros) e semi-tandem (parte interna e 
anterior do pé da frente encostada na parte interna e posterior do pé de trás). As variáveis 
avaliadas foram amplitude de oscilação corporal na direção médio-lateral e antero-posterior. Os 
dados da pesquisa foram analisados e processados através de programas escritos em linguagem 
MATLAB (versão 7.8.0, R2009a) e as análises estatísticas foram analisadas com programa SPSS (v. 
23). Como os dados das variáveis investigadas não atenderam os pressupostos para uso de 
análises paramétricas (teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de variâncias 
de Levene), utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis de amostras independentes para 
avaliar a diferença entre os grupos avaliados. O nível de significância adotado foi p<0,05. Os 
resultados deste estudo demostraram que não houve diferença significativa entre os grupos 
avaliados. Podemos concluir, portanto, que o tipo de prática realizado não apresentou influência 
sobre o controle postural e sobre a alteração da base de suporte entre as idosas avaliadas.  
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Capes, CNPq e Fundação Araucária 

Introdução: O processo de envelhecimento está ligado a perdas de funções fisiológicas. Desse 
modo, observa-se que no envelhecimento, ocorre a perda gradual de massa muscular ao longo do 
tempo, fenômeno denominado de sarcopenia. Além disso, nota-se que há uma redução da 
ingestão alimentar, principalmente proteica, o que pode agravar tal fenômeno já que a proteína é 
um nutriente essencial para a manutenção da massa muscular com grande importância em 
diversas funções orgânicas. Esses problemas afetam praticamente todas as pessoas ao redor do 
mundo e aumentam em grande escala os riscos de quedas e fraturas. Nesse sentido, as 
capacidades funcionais dos idosos em geral dizem muito sobre sua saúde e permitem que a 
pessoa com idade avançada seja mais independente e consiga realizar, ao menos, as tarefas 
cotidianas de forma satisfatória. Objetivo: Observar a relação da ingestão proteica com um teste 
de capacidade funcional em mulheres idosas fisicamente ativas. Materiais e métodos: Setenta e 
quatro mulheres idosas, fisicamente independentes, foram selecionadas (68,6 ± 5,0 anos; 66,48 ± 
14,0 Kg; 7,07 ± 4,9 Kg/m2), as quais foram submetias ao teste funcional de Levantar-se da Posição 
Sentada (LPS). Para a determinação do consumo proteico foi utilizado recordatório 24h (R24), 
utilizando-se dos dias: segunda-feira, quinta-feira e domingo. As quantidades das proteínas 
ingeridas foram determinadas por meio do programa para avaliação nutricional Avanutri v. 4.0. 
Após obtenção dos dados, as idosas foram categorizadas em dois grupos, a saber: grupo de baixa 
ingestão proteica (≤ 0,8g ptn. Kg peso corporal) e grupo de adequada ingestão proteica (> 0,8g 
ptn. Kg peso corporal). Para verificar a correlação entre as variáveis, realizou-se a correlação de 
Spearman bivariada com significância estabelecida em 5%. Resultados: Observou-se uma 
correlação negativa entre o consumo de proteínas e o desempenho no teste LPS (r= -0,30; p < 
0,01). O consumo de proteínas acima do recomendado foi observado em 53% das mulheres.  
Conclusão: A ingestão de proteínas demonstrou estar inversamente correlacionada ao 
desempenho no teste de LPS em mulheres idosas fisicamente independentes.  
 
Palavras chave: SAÚDE DO IDOSO, PROTEÍNAS EM IDOSOS, REGISTRO ALIMENTAR, R24 
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JULIANO ARAÚJO DUARTE, VALÉRIA FEIJÓ MARTINS, ANDREA KRUGER GONÇALVES  
juliano.nsf@gmail.com 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva (PPGCOL) e Escola de Educação Física,  

Fisioterapia e Dança (ESEFID), Programa de Extensão Vidas em Movimento/UFRGS/PROEXT 

 
O envelhecimento é um fenômeno biológico e irreversível que ocasiona mudanças nos aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais. A atividade física contribui no desenvolvimento destes aspectos, 
diminuindo o impacto dos mesmos e promovendo a saúde do idoso. A prática regular, com 
variações no volume e intensidade do treinamento, traz novas adaptações aos praticantes. 
Podendo ser vista como uma das formas de prevenção dos fatores de risco à saúde (diabetes, 
doenças do sistema cardiovascular, perdas de força muscular, flexibilidade, coordenação e 
equilíbrio), além de uma otimização dos benefícios. Na perspectiva da interação social, a 
continuidade da atividade física traz uma maior interação social com o meio, fortalecendo a 
adesão do indivíduo. O objetivo deste estudo é verificar a influencia do recesso na aptidão física 
de idosos praticantes e não praticantes de atividade física. Estudo descritivo, com amostra de 60 
idosos praticantes de atividade física que passaram por um período de  11 semanas de recesso. 
Foram avaliados antes e depois deste período com a bateria de testes proposto por Rikli e Jones. 
Para a análise estatística foi utilizado teste-t e analise descritiva. A amostra foi dividida em 2 
grupos, GR1: 25 alunos com média de idade de 70 anos (55-93 anos) que realizaram atividade 
física no recesso (não foi controlado o tipo de atividade, somente se era supervisionada por 
profissional capacitado) e GR2: 35 alunos com média de idade de 72 anos (56-91 anos) que não 
realizaram atividade física no recesso. Como resultados GR1: 72% são mulheres e 28% são 
homens; 32% casados e 28% viúvos; 36% secundário completo; 32% com renda de 2-4 salários 
mínimos. GR2: 86% são mulheres e 14% são homens; 37% viúvos e 34% casados; 31% superior 
completo; 42% com renda de 2-4 salários mínimos. Quanto as capacidades da aptidão física a 
Força de membros inferiores (GR1 e GR2) e a Força de membros superiores (GR2) apresentaram 
diferença estatística significante, demonstrando que o tipo de atividade não está sendo suficiente 
para manter os ganhos obtidos no período de aula, sendo necessário um estudo mais detalhado 
quanto ao tipo de atividade realizada. Os grupos se mostraram com características parecidas, com 
algumas características mostrando maior variação. Com isso, percebe-se que é necessário ter uma 
preocupação com o período de recesso. Necessitando de um acompanhamento das atividades 
neste período para que não haja perda nos ganhos obtidos ao longo do ano.  
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INFLUÊNCIA DOS PONTOS DE CORTE PARA MENSURAR E CLASSIFICAR O 
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS 

FERNANDA CHRISTINA DE SOUZA GUIDARINI, FRANCISCO ROSA NETO, CARLA ELANE SILVA DOS 
SANTOS, FABIANA CRISTINA SCHERER, LUCIA MARIA ANDREIS, CASSIANA LUIZA PISTORELLO 

GARCIA, TÂNIA ROSANE BERTOLDO BENEDETTI.  
fernandaguidarini@yahoo.com.br 

Universidade do Estado de Santa Catarina e Universidade Federal de Santa Catarina 
 
A atividade física, quando realizada em quantidade e intensidade apropriadas, proporciona 
benefícios à saúde. O acelerômetro mede a intensidade de maneira indireta, tornando 
fundamental a escolha do ponto de corte. O ponto de corte para intensidade moderada e vigorosa 
de ≥ 1952 counts está disseminado em estudos com idosos, apesar dos critérios para definição das 
intensidades terem sido reali ados com indivíduos jovens. Por outro lado, o ponto de corte de ≥ 
1041 counts, que foi desenvolvido com idosos, apresenta limitações devido ao fato do teste 
ergométrico não ter sido realizado em velocidade de esforço máximo. O objetivo deste estudo foi 
comparar a atividade física semanal de idosas utili ando os pontos de corte de ≥ 1952 counts e de 
≥ 1041 counts. Métodos: a amostra foi composta por 108 idosas que participavam do grupo baile 
(n=69) e do grupo bingo (n=39) regularmente nos centros comunitários. As idosas utilizaram 
acelerômetros durante cinco dias, 10h/dia. Foram utilizadas estatísticas descritivas e inferenciais 
(teste qui-quadrado e teste t-student). Resultados: A prevalência de idosas ativas variou conforme 
ponto de corte, passando de 56,9% com ≥1952 counts para 94,5% com ≥1041 counts no grupo 
baile (p<0,05); enquanto no grupo bingo passou de 35,9% para 74,4% respectivamente (p<0,05). 
Diferenças foram encontradas entre os grupos em passos por dia (baile: 12.989,6 vs bingo: 
9.305,4; p=0,05) e em horas de atividades por dia (baile: 9,7h vs bingo: 7,6h; p=0,005). Conclusão: 
faz-se necessária a padronização do ponto de corte em acelerômetros para uso de pesquisas com 
idosos devido às diferenças encontradas neste estudo para um mesmo grupo.  
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JOGOS ESPORTIVOS PARA IDOSOS: A EXPERIÊNCIA DO 
PROCERE/DEF/UEM 

 
GUSTAVO HENRIQUE BENTO GILBERTO, BRUNO NICOLAU CERINE DA CRUZ, RENATA GUIMARÃES 

MELO, JOSÉ ALÍPIO GARCIA GOUVÊA, TELMA ADRIANA PACIFICO MARTINELI 
gustavohgilberto@gmail.com 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
 
O objetivo é apresentar e analisar a experiência de organização e realização dos I Jogos da Terceira 
Idade do Projeto: “Cultura Corporal para Idosos” do DEF/UEM, vinculado a Universidade  berta à 
Terceira Idade (UNATI) e ao Programa Centro de Referência do Envelhecimento (PROCERE) para os 
idosos e para a formação acadêmica em Educação Física. O evento visou promover a sociabilização 
entre os idosos participantes do projeto, por meio de atividades esportivas adaptadase aconteceu 
nas instalações do DEF com a participação de 36 idosos o projeto e alunos da UNATI. Os mesmos 
foram divididos aleatoriamente e sem diferenciação de sexo em quatro (4) grupos: três (3) grupos 
com seis (6) pessoas, nomeados de equipe verde com média de idade ± 68,3; equipe azul ± 66,4; 
equipe amarela ± 67,1 e equipe vermelha com sete (7) pessoas ± 65,5. O planejamento ficou a 
cargo de uma equipe de 11 acadêmicos em Educação Física. A equipe realizou uma ampla 
pesquisa bibliográfica e a partir disso elaborou 10 modalidades para a prática, sendo elas:1) Chute 
ao gol; 2) Bocha adaptada; 3)Arremesso de bambolê; 4)Arremesso à cesta; 5)Boliche; 6)Dança das 
cadeiras; 7)Corrida da colher; 8)Revezamento; 9)Jogo de interpretação; e 10)Lançamento de bola. 
As modalidades seguiram algumas regras previamente estabelecidas e as equipes foram sorteadas 
para interação dos participantes. Ao início foram realizadas: atividade de motivação, aquecimento, 
modalidades propostas, confraternização e encerramento. Algumas modalidades não tiveram a 
participação de todos os integrantes dos grupos, a saber: dança das cadeiras, lançamento de bola 
e revezamento e a partir da somatória dos pontos a classificação foi a seguinte: 1º Lugar: Equipe 
Verde, 2º Vermelha, 3º Amarela, 4º Azul, que pode ser ter sido determinada por fatores como 
idade, experiências esportivas anteriores ou nível de desenvolvimento das capacidades dos 
integrantes, hipóteses estas que abrem possibilidades de investigação da aptidão física, fatores 
motivacionais e suas possíveis relações. Concluímos que o evento foi bastante satisfatório tanto 
para os idosos que se integraram de forma lúdica, quanto para os acadêmicos, ao proporcionar 
uma experiência valiosa para a formação acadêmica de organização e realização de evento, 
articulando ensino e extensão.  
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MAIOR NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA É BENÉFICO PARA A COGNIÇÃO E 
FATORES ASSOCIADOS A DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS 
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RODRIGUES PEREIRA1, JOSÉ LUIZ RIANI COSTA1, RUTH FERREIRA SANTOS-GALDURÓZ1,4 

angelica_stein@yahoo.com.br 
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3 Programa de Pós Graduação em Educação Física,  
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FAPESP (2013/19729-0), CAPES, LAFE, PRO-CDA.  

 
Introdução: A inatividade física e outros fatores que causam doenças cardiovasculares, e pré 
disposição a diabetes tipo II tem sido considerados fatores de risco ao desenvolvimento da doença 
de Alzheimer. Objetivo: Comparar a cognição, perfil lipídico e índices de glicemia e insulina 
segundo o nível de atividade física de idosos cognitivamente saudáveis. Metodologia: Inicialmente 
participaram do estudo 41 idosos. Após análise do nível de atividade física, a amostra foi dividida 
em quartil de acordo com o escore obtido no questionário Baecke modificado para idosos. 
Portanto, os dados a seguir são referentes a 20 idosos, sendo 10 idosos classificados com menor 
nível de atividade física (primeiro quartil; Q1/4=2,92) e 10 idosos classificados com maior nível de 
atividade física (quarto quartil Q4/4 = 6,88). Os idosos apresentaram média de idade de 73,85 ± 5,1 
anos, escolaridade de 7,6 ± 5,6 anos. Colesterol total, LDL, HDL, VLDL, triglicérides, glicemia e 
insulina foram obtidos a partir de análises sanguíneas. Para as funções cognitivas, foi utilizado o 
Mini Exame do Estado Mental. A fim de comparar os grupos menor e maior nível de atividade 
física, foi utilizado o teste T para amostras independentes. No caso de distribuição não normal, os 
dados foram padronizados em Z escore para utilizar a estatística paramétrica. Foi adotado um 
nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Foram verificadas diferenças significativas entre 
os grupos com menor nível de atividade e maior nível de atividade física no colesterol total (p 
=0,00*), LDL (p=0,00*), HDL (p=0,03) e glicemia (p=0,03). Também foi observado uma tendência 
em relação ao escore do MEEM (p= 0,05). Destas, o grupo com maior nível de atividade física 
apresentou melhor desempenho na cognição, valores mais baixos de colesterol total e LDL. 
Porém, o grupo com menor nível de atividade física apresentou maiores índices de HDL e menores 
de glicemia. Conclusão: Foi observado que um maior nível de atividade física pode ser importante 
para a função cognitiva, colesterol total e LDL de idosos cognitivamente saudáveis. Portanto, 
programas que propiciem atividade física para essa população podem ser importantes para 
prevenir o aparecimento de quadros demenciais, controlando sobretudo fatores de risco 
associados à doença de Alzheimer.                                             
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 Introdução: O processo de envelhecimento está associado a inúmeras alterações, dentre elas o 
declínio da aptidão física que reflete negativamente na qualidade de vida de quem envelhece. A 
prática de exercícios físicos mostra ser uma alternativa para amenizar estes declínios. Contudo, a 
associação entre aptidão física e qualidade de vida de idosos após um período de intervenção com 
exercícios multicomponentes necessita de mais investigação. Objetivo: Analisar a melhora da 
aptidão física e qualidade de vida de idosos após a prática de exercícios multicomponentes. 
Método: Estudo longitudinal realizado com participantes do Programa de Educação Física para 
Idosos (PEFI) da EEFERP -USP, avaliados antes de iniciarem as atividades no PEFI e após 12 
semanas de treinamento. Foi analisado medidas antropométricas (circunferência da cintura, 
massa corporal, altura, IMC, bioimpedância), aptidão física por meio dos testes de coordenação, 
sentar e alcançar, agilidade e equilíbrio, teste de caminhar 6 minutos e também foi aplicado o 
Questionário de qualidade de vida SF-36. Depois de calculadas as médias da avaliação inicial (AI) e 
avaliação final (AF) de cada teste, realizou-se o teste t a fim de obter o nível de significância dos 
dados encontrados, considerando p<0.05. Resultado: Foram avaliados 41 idosos (7 homens e 34 
mulheres), média de idade de 60 (±9,09) anos, massa corporal de 77,44 (±10,32) Kg, altura 1,60 
(±0,07) m, IMC 30,10 (±4,95) kg/m2, pressão arterial sistólica 126 (±26) mmHg, pressão arterial 
diastólica 80 (±15,70) mmHg. Em relação à aptidão física houve melhora nos seguintes testes: 
sentar e alcançar (AI: 2,28±8,73 cm, AF: -0,010±8,42 cm, p=0,02), teste de agilidade equilíbrio (AI: 
27,01±6,19 s, AF: 25,39±4,69 s, p=0,008) e teste de caminhar 6 minutos (AI: 533,99±71,14 m, AF: 
556,51±66,11 m, p=0,016). Em relação à qualidade de vida houve uma melhora significativa no 
score mental (AI: 53,69±9,62 AF: 58,30±6,21 p=0,001). Conclusão: Os resultados encontrados 
mostraram associação entre a melhora em componentes da aptidão física e na qualidade de vida 
dos idosos participantes do programa que pareceu ser uma alternativa favorável de exercício. 
Quanto à qualidade de vida destacam-se os aspectos relacionados à vitalidade, atividade social e 
saúde mental, que envolve questões sobre a ansiedade, depressão, perda, controle 
comportamental, emocional e bem-estar psicológico, o que pode refletir positivamente na 
autonomia e independência desta população. 
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MELHORIA NO TESTE DE AUTONOMIA FUNCIONAL APÓS O 
TREINAMENTO COM PESOS EM MULHERES IDOSAS SE RELACIONA  

COM AS MODIFICAÇÕES NA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
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GABRIEL KUNEVALIKI DE MORAES1, VANDRÉ SOSCIARELLI DALCIN1,  
MÁRCIA MARQUES DID1, EDILSON SERPELONI CYRINO1. 

edilainefungari@gmail.com  
1Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício (GEPEMENE) - Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), Londrina/PR, Brasil;  
Capes, CNPq e Fundação Araucária.  

Introdução: O processo de envelhecimento vem acompanhado por modificações na composição 
corporal, como a redução de massa magra e o aumento de gordura corporal, as quais podem 
trazer prejuízos na autonomia funcional do idoso. Por outro lado, o treinamento com pesos (TP) 
tem sido amplamente recomendado para esta população, pelos diversos benefícios que a prática 
regular e adequada pode trazer. Objetivo: Verificar o efeito do TP sobre a autonomia funcional em 
mulheres idosas, e analisar a associação entre as alterações nos parâmetros da composição 
corporal com as alterações no teste de autonomia funcional. Métodos: Cinquenta e uma mulheres 
idosas e fisicamente independentes foram aleatorizadas em dois grupos, a saber: GT (grupo 
treinamento; n = 26; 69,5 ± 5,5 anos; 65,8 ± 11,1 kg; 155,7 ± 5,6 cm; 27,1 ± 4,4 kg/m²) que foi 
submetido a um programa de 12 semanas em TP, composto por oito exercícios executados em 
três séries de 10-15 repetições máximas; e GC (grupo controle; n = 25; 67,8 ± 4,4 anos; 70,2 ± 11,3 
kg; 156,2 ± 5,6 cm; 28,0 ± 5,6 kg/m²) que permaneceu sem a prática de exercícios físicos pelo 
mesmo período. Todas as participantes foram avaliadas antes e após o período de intervenção. 
Medidas de composição corporal foram realizadas pela densitometria radiológica de dupla energia 
(DEXA), seguindo as recomendações do fabricante. O programa forneceu a quantificação do tecido 
gordo. Já a massa muscular esquelética foi estimada de acordo com Kim et al (2002). Para avaliar a 
autonomia funcional foi utilizado o teste de levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV), 
conforme o protocolo descrito na literatura. ANOVA two-way para medidas repetidas foi utilizada 
para verificar o efeito do treinamento sobre o teste funcional, seguido do post hoc de Fisher. 
Correlação de Pearson foi utilizada para investigar a análise bruta entre a variável dependente e as 
variáveis independentes e regressão linear para comparações multíplas. Resultados: Interação 
grupo x tempo foi identificado para o teste funcional em que o GT apresentou reduções após 12 
semanas de TP comparado com o GC (GT = 3,3 ± 1,6  vs. 2,9 ± 1,2 segundos; GC = 3,0 ± 1,9 vs. 3,4 ± 
1,0 segundos). Observou-se uma relação negativa significante (P < 0,02) entre o teste de LPDV e 
massa magra (β = - 0.91; P < 0,02), mesmo ajustando pela gordura corporal. Conclusão: Doze 
semanas de TP proporciona melhoria para realização do teste funcional de LPDV, e a alteração na 
composição corporal está relacionada.  
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MOTIVOS DE ADESÃO E ADERÊNCIA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS 
FÍSICOS DE IDOSAS DE LONDRINA-PR 
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Programa de Educação Tutorial (PET) – MEC/SESu 
 
A prática de exercício físico para promoção de saúde está se tornando cada vez mais comum. 
Contudo, entre a população idosa, a procura ainda é escassa, uma vez que o processo de 
envelhecimento tende a ser acompanhado por um estilo de vida inativo. Para proporcionar maior 
autonomia e qualidade de vida dos idosos, recomenda-se a prática de exercício físico regular. No 
entanto, apenas reconhecer a importância do exercício físico para a vida do idoso não é suficiente. 
É necessário, também, identificar os fatores que motivam essa população à aderirem e à 
permanecerem nessa prática regular, pois é importante para que profissionais da área orientem e 
direcionem adequadamente os idosos aos exercícios físicos, tornando essa prática efetiva e 
prazerosa. Dentro desse contexto, o presente estudo identificou os motivos de adesão e aderência 
para a prática de exercícios físicos regulares em um grupo de idosas da cidade de Londrina-PR. 
Participaram do estudo 30 mulheres idosas ( ̅=72 DP=7 anos) praticantes regulares de exercício 
físico (  ̅ =3,82 DP=1,57 horas/semana). As idosas responderam a um questionário, 
especificamente desenvolvido para a pesquisa, contendo perguntas sobre os motivos de adesão e 
aderência para a prática regular de exercício físico. Variáveis numéricas foram descritas por média 
e desvio padrão. Variáveis categóricas foram reportadas por frequência absoluta (n) e relativa (%) 
e a análise dos motivos de adesão e aderência foi efetuada por meio de Frequência de Múltiplas 
Respostas. Os resultados indicaram que 59,4% das idosas aderem exercícios físicos por iniciativa 
própria, 21,9% por problemas de saúde com recomendação médica, 9,4% por indicação de amiga 
ou conhecida, 6,3% por problemas de saúde sem recomendação médica e apenas 3,1% por 
socialização. Em adição, 59,5% das idosas permanecem na prática do exercício físico por aspectos 
cognitivos e psicossociais, 23,8% por aspectos físico-motores e 16,7% por aspectos terapêuticos. 
Assim, verificou-se que a maioria das idosas iniciam a prática de exercícios físicos com foco na 
manutenção da saúde e permanecem devido às melhoras cognitivas e psicossociais, como bem-
estar, disposição, autoestima e convívio social. Portanto, sugere-se que os programas de exercício 
físico voltados para a população idosa atendam tantos as necessidades físico-motoras, quanto as 
sociais, a fim de ampliar a adesão e aderência à prática. 
 
 
  

mailto:mayara.imz@hotmail.com


ANAIS DO XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A TERCEIRA IDADE 
 

 

98 

NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA: UM RECORTE ACERCA 
DA NECESSIDADE DE ESCUTA E DO VÍNCULO 

ELIANE MATTANA GRIEBLER, ANDRÉA KRUGER GONÇALVES 
eliane.griebler@ufrgs.br, andreakg@ufrgs.br 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Escutar as necessidades da população é um passo importante no planejamento das atividades 
elaboradas pelas equipes de saúde, ainda mais no que se refere aos idosos. Essas atividades 
podem ser um meio de aproximação entre a equipe e a comunidade, promovendo a articulação e 
o envolvimento entre ambas. O objetivo dessa pesquisa foi identificar a necessidade de escuta e o 
vínculo de idosos atendidos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), do Distrito 
Glória/Cruzeiro/Cristal em Porto Alegre - RS, a partir da percepção dos idosos e do gestor. O 
estudo foi de caráter qualitativo e utilizou como instrumentos entrevistas compreensivas, 
questionários abertos e diários de campo. Entrevistou-se um idoso por estratégia e aplicou-se o 
questionário com os gestores das estratégias. No total, fizeram parte do estudo dez idosos e oito 
gestores. A amostragem foi delimitada pelo critério de saturação. A análise dos resultados baseou-
se na análise de conteúdo com categorias temáticas. As categorias estão relacionadas às 
entrevistas, aos questionários e aos diários de campo em conjunto. As categorias encontradas 
foram: Ações: o que acontece – ou não – nas ESFs; Percepções de saúde; Forever Young: para 
sempre jovem?; Vínculo e Necessidade de escuta. As categorias escolhidas para a realização desse 
recorte foram: Necessidade de escuta e Vínculo. Foi bastante comentado por eles o sentimento de 
valorização e reconhecimento ao terem a oportunidade de falar e opinar sobre o assunto, 
reforçando a pertinência em se dar voz a essas pessoas. Além de se dar a oportunidade de falar 
sobre o assunto, salienta-se a relevância de se ouvir o que os idosos têm a dizer sobre seu 
território e como isso pode ser útil para identificação de problemas e soluções para esse cenário. 
Todos os relatos sobre vínculo foram positivos, caracterizando sua relação como parte de um 
atendimento humanizado, que tem como prioridade o cuidado e a atenção, não considerando 
apenas o tratamento de doenças. Não houve, aparentemente, queixas ou questões negativas 
relacionadas aos profissionais, o que houve, no entanto, foram críticas à estrutura das estratégias. 
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NÍVEL ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS COM DOENÇA DE ALZHEIMER DO 
PROJETO MOVIMENTE  

 
KARINA DE FIGUEIREDO, BRUNO NAVES FERREIRA, FLÁVIA GOMES DE MELO COELHO, AMANDA 

MORAIS PÁDUA, CAMILA BOSQUIERO PAPINI 
karinadefigueiredo@msn.com   

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM 
 

INTRODUÇÃO: A importância e benefícios da atividade física (AF) para idosos estão bem 
documentadas, adicionalmente, estudos com idosos com a Doença de Alzheimer (DA) estão sendo 
realizados. A DA, considerada uma doença neurodegenerativa, progressiva, heterogênea 
ocasionada por atrofias e lesões no cérebro, acomete a população idosa e compromete a sua 
capacidade física, cognitiva e social, implicando em uma situação de dependência parcial ou total 
aos cuidados, diminuindo as atividades da vida diária (AVD) e o nível de atividade física (NAF). O 
número de idosos no Brasil está aumentando o que torna a demência um importante problema de 
saúde pública. Faz-se necessário utilizar dos instrumentos validados que mensuram o NAF para 
estudar essa população e poder promover intervenções que diminuam os níveis de 
comportamento sedentário e assim melhorar o quadro clínico da demência. OBJETIVO: Avaliar o 
NAF de idosos com DA por meio de aplicação do Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ). METODOLOGIA: Este estudo foi do tipo transversal com amostra de 10 idosos 
(média=76,3) sendo 2 homens e 8 mulheres. Os idosos são diagnosticados com DA nos estágios 
leve e moderado mediante declaração do médico e participantes do Projeto de Extensão 
MoviMente do Departamento de Ciências do Esporte da UFTM. O IPAQ – Adaptado para idosos – 
versão longa foi aplicado aos cuidadores primários dos idosos com DA face a face por um único 
avaliador. A análise dos dados foi feita em minutos por semana (min/sem) da soma dos domínios: 
trabalho, transporte, atividades domésticas e lazer. Separadamente o tempo de tela/semana e 
tela/finais de semana foram calculados, assim, compreendendo o NAF total dos idosos. Os 
resultados estão apresentados em média e desvio-padrão. RESULTADOS: Nenhum dos idosos 
possui ocupação remunerada ou trabalho voluntário fora de casa. O NAF total dos pacientes é de 
450 min/sem (±372,44), sendo 144 minutos realizados em atividades domésticas, 141 minutos no 
transporte e 165 minutos em atividades de lazer. Eles gastam em média 441 min (±115,80) em 
tempo de tela por semana e 420 min (±104,88) no fim de semana. CONCLUSÃO: Concluímos que 
os idosos com DA participantes do projeto MoviMente são fisicamente ativos. Esse resultado se 
deve ao baixo estágio do desenvolvimento da DA desses pacientes, o que não compromete, nesse 
momento, a realização das AF. No entanto, foi observado valores muito elevados do tempo de tela 
de final de semana. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE IDOSOS DA ZONA URBANA E RURAL DE 
UM MUNICÍPIO DO NOROESTE PARANAENSE 

 
DANILO FRANCISCO DA SILVA MARÇAL; EDUARDO GAUZE ALEXANDRINO; JULIANA MARIA DE 

OLIVEIRA; ADRIANE BEHRING BIANCHI; ROSE MARI BENNEMANN 
danilofsm@msn.com 

 
Introdução: As diversas consequências do envelhecimento individual e populacional requerem a 
adoção de ações interdisciplinares e integração de conhecimentos. Atividade física (AF) é definida 
como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que promovam gasto 
de energia acima do nível de repouso. Nesse contexto, é cada vez mais discutida e analisada como 
o nível de AF pode interferir na capacidade funcional, influenciando qualidade de vida e saúde 
durante o processo de envelhecimento. Idosos sedentários apresentam reduzida qualidade de 
vida quando comparados àqueles praticantes de exercícios físicos regulares. Objetivo: identificar o 
nível de atividade física de idosos das zona urbana e rural do município de Porto Rico – PR. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, com coleta de dados 
primários, abordagem descritiva e analítica. A amostra foi composta por 180 idosos, com idade de 
60 anos ou mais, residentes na área urbana e rural do município. Para identificação do Nível de AF 
utilizou-se o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão 8, forma longa, adaptado 
para idosos. A análise estatística foi realizada utilizando-se o pacote estatístico Statistical Software 
Analisys – SAS e o resultados foram descritos por meio de percentis, média e desvio padrão. O 
estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Unicesumar, CAAE: 
51923615.8.0000.5539. Resultados: A média de idade dos participantes foi de 70 (±7,98) anos, 
sendo que 48,9% (88), 38,4% (69) e 12,7% (23) estavam nos grupos etários de 60-69, 70-79 e 80 
anos ou mais, respectivamente. Dos 180 idosos pesquisados, 83,3% (150) residem na área urbana 
e 16,7% (30) na área rural. Do total 39,45% (71) eram do sexo masculino e 60,55% (109) do sexo 
feminino. Na região urbana 58,6%(88) dos idosos foram classificados como “mais ativos”, pois 
somando o tempo gasto com AF no trabalho; como meio de transporte; em casa, tarefas 
domésticas e de atenção à família; recreação, esporte, exercício e lazer foi maior que 150 minutos 
durante uma semana usual. Enquanto que 41,4% (62) foram classificados em “menos ativos” 
(menos que 150min/sem). Já na região rural, 70% (21) dos idosos foram classificados como “mais 
ativos” e 30% (9) como “menos ativos”. O percentual de idosas classificadas em “mais ativas” 
(69%) foi maior que o percentual de homens idosos (53,5%), em ambas regiões. Conclusão: A 
maioria dos idosos de ambas regiões foram classificados como “mais ativos”. Os idosos da região 
rural são mais ativos que os idosos da região urbana, principalmente pelo fato da atividade física 
no trabalho, em casa, tarefas domésticas e atenção à família. As mulheres de ambas regiões são 
mais ativas que os homens, essas idosas participam mais de grupos da terceira idade que 
incentivam a prática esportiva. 
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E A QUALIDADE DO SONO DE ADULTOS E 
IDOSOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE 

 
RAIANA LÍDICEMÓR FUKUSHIMA, JOSÉ LUIZ RIANI COSTA, FABIANA DE SOUZA ORLANDI 

r_fukushima@live.com 
Universidade Estadual “Paulista” J lio de Mesquita (UNESP), campus de Rio Claro 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
 
A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um grave problema de saúde pública com 
prevalência e incidência crescentes. É caracterizada pela perda, progressiva e irreversível, dos rins 
exercerem suas funções básicas. Há evidências na literatura que a prática regular de atividade 
física (AF) tende à contribuir com a atenuação das possíveis alterações físicas e psicológicas 
advindas da DRC. Dentre os sinais e sintomas frequentes na DRC, encontram-se os distúrbios do 
sono. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi correlacionar o nível de AF e a qualidade do 
sono de pacientes com o diagnóstico de DRC submetidos à hemodiálise. Trata-se de um estudo 
correlacional, de corte transversal, com abordagem quantitativa. Participaram do estudo 84 
pacientes que realizavam hemodiálise em duas Unidades de Terapia Renal Substitutiva do interior 
de São Paulo. Os instrumentos utilizados foram: o Questionário Internacional de AF (IPAQ) versão 
longa, para avaliar o nível de AF e a Escala de Sonolência de Epworth (EPW), para rastrear o grau 
de sonolência diurna excessiva dos pacientes. Foi calculado o coeficiente de correlação de 
Spearman (r) entre os escores totais do IPAQ e EPW. Todos os preceitos éticos foram respeitados. 
Com relação aos resultados, a maioria dos participantes era do sexo masculino (69%), com 
predominância de até o 2º grau completo (52,4%) de escolaridade e idade média de 52,56 
(±14,27) anos. O escore médio obtido na EPW foi de 8,04 (±4,66) pontos, sendo que os escores 
acima de 10 tendem à indicar possível sonolência diurna excessiva. Em relação ao nível de AF, 
mensurado pelo IPAQ, verificou-se que 43 dos respondentes eram ativos e 41 inativos. Quanto à 
correlação entre o nível de AF e a sonolência diurna excessiva, observou-se correlação direta e 
significativa entre os dois aspectos analisados, com r = 0,237 e p-valor = 0,030. Isto sugere que a 
prática de AF está diretamente relacionada com a qualidade do sono dos pacientes com DRC em 
hemodiálise. Dessa forma, devido à crescente prevalência e incidência de pessoas com DRC, face 
aos resultados obtidos, sugere-se o incentivo da prática regular e orientada de AF, a fim de 
atenuar os possíveis distúrbios de sono diurno em excesso, e otimizar a qualidade de vida desta 
população.  
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NÍVEIS DE FLEXIBILIDADE, APTIDÃO AERÓBIA E CAPACIDADE  
FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS 

HERIBERTO COLOMBO1,3, BERNADETE DE LOURDES DA SILVA FERREIRA STADLER1,3, CLEUZA MARIA 
IRINEU1, ARLI RAMOS DE OLIVEIRA1,2.  

heribertocolombo@gmail.com  
1Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 

2Bolsista PQ2/CNPq   
3Centro Universitário Filadélfia 

Agradecimento: ao Centro Universitário Filadélfia pelo financiamento deste projeto. 
 
Introdução: A inatividade física pode provocar a diminuição da funcionalidade em idosas, tendo 
como consequência a perda da sua independência e capacidade de manter-se integrada em 
grupos sociais, refletindo no seu estado psicológico e bem estar, e aumentando sua 
vulnerabilidade a doenças crônico-degenerativas. Mas, evidências indicam que a prática de 
exercício físico protege contra a incidência dessas doenças. Objetivo: Investigar os níveis de 
flexibilidade, aptidão aeróbia e capacidade funcional de mulheres idosas. Métodos: Participaram 
do estudo 60 mulheres, divididas em 5 faixas etárias: F1(60–64), F2(65–69), F3(70–74), F4(75–79) 
e F5(>80) anos, que realizavam exercício físico 2-3 vezes/semana, com duração de 45 
minutos/sessão. Foram coletadas medidas antropométricas: massa corporal, estatura e 
perímetros; nível de atividade física (IPAQ), nível socioeconômico (IBOPE) e capacidade funcional 
( VD’s e  IVD’s); e mensurada a flexibilidade: flexão de tronco na cadeira, alcançar as costas, 
flexão e extensão de ombro, flexão e abdução do quadril; e a aptidão aeróbia: teste de caminhada 
de 6 minutos. A análise dos dados envolveu estatística descritiva e ANOVA one-way entre os 
grupos, com post hoc de Tukey. Resultados: A amostra foi constituída preponderantemente pelas 
classes C1 e C2 (56,7%) e classes B1 e B2 (31,6%), onde 30,0% dos indivíduos foram classificados 
como ativos e 70,0% como irregularmente ativos. Nas  VD’s 100% foram categori ados como 
independentes e para  IVD’s 83,3% como independentes e 16,7% parcialmente dependentes. 
Quanto ao IMC, todos os grupos foram classificados como normais. Para a RCQ os grupos F1, F3 e 
F4 (0,85-0,87) apresentaram um risco elevado para doenças cardiocirculatórias. Nos testes de 
flexibilidade e aptidão aeróbia não ocorreram diferenças significativas entre os grupos (p > 0,05). 
Somente no teste de flexão de tronco na cadeira ocorreram diferenças significativas entre os 
grupos F1 e F4, e entre F2 e F4 (p < 0,05). Conclusão: Normalmente há uma perda da flexibilidade 
e aptidão aeróbia com envelhecimento, entretanto, os dados não demonstraram diferenças 
significativas entre os grupos, exceto na flexão de tronco na cadeira, sugerindo que o exercício 
físico realizado poderia estar atenuando essas perdas. Na avaliação da capacidade funcional, a 
maioria foi classificada como independente. 
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O EQUILÍBRIO ESTÁTICO E A FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS 
INFERIORES INFLUENCIAM A OCORRÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSAS 
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Introdução: O processo de envelhecimento é crescente no Brasil e no mundo, e é acompanhado 
de degeneração física de vários sistemas, entre eles, o sistema musculoesquelético, 
comprometendo o equilíbrio e a independência física dos idosos. Tais alterações podem predispor 
à ocorrência de quedas, que é um problema frequente entre idosos, levando a várias 
complicações como hospitalizações, fraturas, dependência parcial ou total e até mesmo o óbito. 
Objetivo: Avaliar a ocorrência de quedas em mulheres idosas residentes na comunidade e a 
relação com o equilíbrio estático e a força muscular de membros inferiores. Metodologia: Estudo 
clínico, analítico e transversal, com uma amostra composta de mulheres idosas entre 60 e 65 anos 
residentes na comunidade, da cidade de Londrina-PR. As coletas foram realizadas no Ambulatório 
de Fisioterapia do Centro de Atendimento Social Ágape, por meio de um questionário 
socioeconômico e dados sobre a ocorrência de quedas. O equilíbrio estático foi avaliado por meio 
da estabilometria com a plataforma de força FootWork e a força muscular de membros inferiores 
pelo teste de sentar e levantar. Os dados foram processados no Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). Para a análise estatística foram aplicados o Teste de Mann-Whitney e Teste T de 
Student. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Londrina conforme o parecer 257/2014. Resultados: Participaram do estudo 104 mulheres, entre 
60 e 65 anos, média de 62,3 (±1,66). Foi observado que 33 (31,7%), sofreram quedas no último 
ano, sendo a rua o local de maior ocorrência (63,6%). Na comparação dos grupos com e sem 
quedas observou-se que quanto ao equilíbrio estático, o grupo com quedas apresentou maior 
deslocamento látero-lateral (p=0,041), ântero-posterior (p=0,034), e a área total de deslocamento 
(p=0,036) com olhos abertos, e maior deslocamento látero-lateral (p=0,050), ântero-posterior 
(p=0,001), e a área total de deslocamento (p=0,007) com olhos fechados. Não foi observada 
diferença estatística na força de membros inferiores entre os grupos (p=0,051). Conclusão: Os 
dados desse estudo demonstram prevalência importante de quedas entre mulheres idosas. A 
ocorrência de quedas foi associada à maior oscilação corporal com olhos abertos e fechados o que 
reflete pior equilíbrio estático avaliado por meio da estabilometria. A força muscular de membros 
inferiores não foi associada a quedas em mulheres idosas da comunidade. 
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Está estabelecido na literatura que o aumento da expectativa de vida é um fenômeno mundial, e 
que o processo natural de envelhecimento acompanha o enfraquecimento de aspectos físicos, 
mentais e cognitivos, o que pode refletir diretamente na qualidade de vida de idosos. Nesse 
sentido, muita atenção é dada aos declínios físicos que o aumento da idade causa, sendo 
importante ressaltar que aspectos psicológicos e psicossociais podem causar danos à saúde física 
tanto quanto a inatividade física pode causar, como alguns estudos têm implicado. Sendo assim, o 
objetivo do presente estudo foi descrever o perfil de idosos nos diferentes domínios do 
questionário SF-36, que praticam ou não praticam exercícios físicos. Participaram do estudo 281 
idosos selecionados aleatoriamente, dos quais 54 (70±7 anos) eram praticantes de exercícios 
físicos (19,2%), e 227 (72±8 anos) relataram não praticar exercícios físicos (80,8%). Para avaliação 
da qualidade de vida, foi utilizado o questionário SF 36-item Short Form Health Survey (SF-36), 
composto por 36 questões que abrangem oito domínios referentes a qualidade de vida e aspectos 
de saúde, e que tem confiabilidade reconhecida pela literatura. Para avaliação da atividade física 
foi utilizado uma das questões do questionário de Baecke, um instrumento amplamente utilizado 
em estudos epidemiológicos, em que o indivíduo deve responder se pratica ou não algum tipo de 
exercício físico. A comparação da média entre os escores dos domínios de qualidade de vida entre 
os idosos praticantes e não praticantes de atividade física foi realizado pelo teste t de student por 
meio do software SPSS versão 15.0. Os participantes apresentaram os seguintes resultados nos 
diferentes domínios do questionário utilizado: Funcionamento Físico: ativos (25,54±4,42) inativos 
(22,80±5,95) p<0,001, Limitações Físicas: ativos (7,33±1,33) inativos (6,71±1,78) p=0,005, 
Percepção Geral de Saúde: ativos (20,41±2,57) inativos (18,37±4,14) p<0,001, Vitalidade: ativos 
(19,65±2,73) inativos (18,35±4,10) p=0,006 e Saúde Mental: ativos (25,07±2,96) inativos 
(24,02±4,81) p=0,042. De acordo com os achados do presente estudo, idosos que relataram 
praticar algum tipo de exercício físico regularmente, apresentaram melhores escores em cinco dos 
oito domínios avaliados pelo questionário SF-36. Conclui-se que os resultados apresentados 
apontam o impacto positivo que o exercício físico representa na percepção de saúde e satisfação 
em relação à qualidade de vida da população idosa.  
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Introdução: Envelhecimento é considerado a fase de declínio do desempenho fisiológico e 
funcional, havendo uma limitação das capacidades de adaptações do indivíduo. Síndrome 
Metabólica (SM) consiste na associação de três dos cinco fatores de risco: obesidade abdominal, 
hipertensão arterial sistêmica, hiperglicemia, resistência insulínica e dislipidemia. Relaciona-se a 
este último os fatores comportamentais: atividade física, tabagismo e etilismo que associados às 
alterações advindas do envelhecimento contribuem para acentuação da SM predispondo os 
indivíduos aos riscos cardiometabólicos. Objetivo: Identificar a presença e analisar os riscos da SM 
e doenças cardiometabólicas em idosos. Metodologia: Coletaram-se informações referentes à 
prática de atividade física, uso de tabaco e álcool, medidas antropométricas, pressão arterial 
sistólica e diastólica, dosagens de lipídeos plasmáticos e glicemia, dos 37 indivíduos idosos que 
procuram os serviços do laboratório municipal de análises clínicas de Jacarezinho-PR e 
concordaram em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Análise estatística realizou-se mediante o pacote computadorizado SPSS, versão 13.0. Resultados: 
A média de índice de massa corporal e idade da amostra foi 27,9 (sobrepeso) e 65 anos 
respectivamente. Com relação aos fatores de risco da SM, as alterações glicêmicas foram as mais 
incidentes, 90% dos indivíduos diagnosticados com SM apresentaram altos níveis glicêmicos e 60 
vezes mais chances de desenvolver doenças cardiometabólicas. Estas chances caem para 30 vezes, 
em indivíduos com redução da lipoproteína de alta densidade (HDL-C), presente em 83% dos 
sindrômicos. Para os fatores comportamentais, verificou-se que o tabagismo foi o fator mais 
incidente na amostra de sindrômicos (73,3%), com um risco cardiometabólico de 3,3; seguido da 
atividade física (respectivamente 66,0% e 1,8) e etilismo (55,9%, 1,5). Conclusão: Verificou-se a 
relevância do processo de envelhecimento diante da SM e seus fatores comportamentais bem 
como sua estreita relação com os riscos cardiometabólicos. A SM esteve presente em mais da 
metade da amostra (73%) e os fatores de riscos cardiometabólicos mais significantes foram às 
alterações glicêmicas e diminuição do HDL-C. Os fatores comportamentais não se mostraram 
relevantes na amostra analisada.  
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Extensão Vidas em Movimento/UFRGS/PROEXT 

 
As modificações na pirâmide etária são reflexos do aumento da expectativa de vida, da diminuição 
das taxas de fertilidade, além de um possível controle das doenças infecciosas, proporcionando 
um aumento das doenças crônicas. Esta situação demanda um preparo e adequação dos serviços 
de saúde, exigindo mudanças na estrutura e na formação dos profissionais para suprir as novas 
necessidades. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB) lançado pelo Ministério da Saúde em 2011, mostra-se inserido em um contexto, no 
qual, o Governo Federal se compromete a desenvolver ações voltadas para a melhoria do acesso e 
da qualidade no Sistema Único de Saúde. O objetivo do trabalho é caracterizar o perfil do usuário 
idoso frequentador de Unidades Básicas de Saúde no Brasil. O PMAQ-AB teve como população as 
equipes de Atenção Básica em uma abrangência nacional, nestas equipes foram entrevistados 
quatro usuários do SUS; a amostra do estudo foi composta por 26.746 usuários idosos que 
responderam esta entrevista. Os dados foram analisados a partir da analise descritiva e 
apresentados em frequência (n) e percentual de ocorrência (%) em relação ao total. Como 
resultados da amostra, a idade média foi de 68,20 (±6,41) com idade mínima de 60 e máxima de 
128 anos; o grupo etário que teve maior destaque foi o de 60-69 anos com 63,4% (16.967), 
seguido pelo grupo etário 70-79 com 30,4% (8.128); as mulheres representaram 63,7% (17.037) e 
os homens 36,3% (9.709); quanto à cor/raça declaram ser: branca 43,6% (11.649), parda/mestiça 
37,4% (10.013), preta 12,9% (3.438); já a escolaridade ficou dividida em três grupos: ensino 
fundamental incompleto 41,7% (11.144), não é alfabetizado 19,3% (5.173), é alfabetizado 17,7% 
(4.738); declararam estar trabalhando somente 11,9% (3.179), destes somente 9,4% (2525) 
sabiam o valor recebido, sendo 6,3% (1687) de 1 a 3 salários mínimos. Percebe-se, nos resultados, 
que a um reflexo dos números da população nos atendimentos, demonstrado nas idades e na 
caracterização. Através desta avaliação é possível conhecer o perfil da população brasileira, 
possibilitando prever políticas públicas que atendam a totalidade da população.  
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PERFIL QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES IDOSAS PARTICIPANTES DE 
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profvaltermariano@gmail.com  
1Universidade Norte do Paraná; 2Centro Universitário de Votuporanga;  

3Universidade Estadual de Londrina  
 
O processo de envelhecimento vem sendo cada vez mais alvo de pesquisas e estudos indagando o 
seu impacto na qualidade de vida, saúde e bem-estar. Desta forma, o presente estudo teve como 
objetivo identificar o perfil de qualidade de vida de mulheres idosas participantes de programas 
de exercícios físicos. Participaram do estudo 41 mulheres idosas, com 69±6,2 anos, fisicamente 
independentes, vinculadas a programas de exercícios nas unidades básicas de saúde (UBS) do 
município de Votuporanga – SP. Os dados foram coletados mediante a aplicação de três 
questionários, sendo um direcionado para as informações sócio demográficas e estado de saúde, e 
dois para identificar o nível de qualidade de vida sendo o Whoqol-Bref e Whoqol-Old validados 
pela Organização Mundial da Saúde. De maneira geral, os resultados indicaram que as mulheres 
idosas avaliadas possuem uma baixa percepção de qualidade de vida, tanto nos aspectos gerais da 
qualidade de vida quanto nos aspectos mais específicos relacionados ao envelhecimento. Dos 100 
pontos máximos possíveis em cada dimensão avaliada na qualidade de vida que indica melhor 
qualidade de vida, as pontuações giraram em torno dos 50 pontos. Nos aspectos gerais da 
qualidade de vida avaliados pelo Whoqol-Bref, as idosas apresentaram pontuação total de 58,6 
pontos e nas suas dimensões, 54,8 para a física, 64,1 para a psicológica, 56,3 para a relações 
sociais e 60,2 para os fatores ambientais. Em relação aos aspectos específicos do envelhecimento 
na qualidade de vida, avaliada pelo Whoqol-Old, as idosas obtiveram 46,6 pontos no escore geral, 
59,5 na dimensão intimidade, 38,8 nos aspectos que avaliam a morte e morrer, 49,8 na 
participação social, 49,5 na percepção sobre atividades passadas, presentes e futuras, 35,3 no 
funcionamento sensorial e 52,5 na autonomia. Concluímos que as mulheres idosas participantes 
do estudo possuem uma baixa percepção de qualidade de vida apesar de estarem inseridas em 
programas de atividade física regular. Acreditamos que fatores não controlados neste estudo 
como o nível socioeconômico e co-morbidades podem ter exercido influências nessa percepção. 
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PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, INCIDÊNCIA DE COMORBIDADES E 
AUTOPERCEPÇÃO DE SAÚDE DE MULHERES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
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Universidade Estadual de Londrina 
 
Pessoas com deficiência visual podem apresentar baixos níveis de atividade física devido a uma 
série de fatores socioeconômicos e relacionados a deficiência.  A prática regular de atividade física 
pode contribuir no controle da obesidade, surgimento e progressão de doenças crônicas 
relacionadas ao envelhecimento e minimizar as mudanças de distribuição de gordura corporal, 
especialmente no período do climatério. Indivíduos com deficiência visual podem apresentar 
dificuldades de formação da sua imagem corporal, o que pode influenciar na percepção das 
mudanças corporais e na saúde da mulher na menopausa. Assim, este estudo avaliou a prática de 
atividades físicas, incidência de comorbidades e auto percepção de saúde física e mental de 
mulheres com deficiência visual no climatério e pós-menopausa. Para isso dezenove mulheres 
com deficiência visual no climatério ou menopausa responderam a três questionários: a versão 
curta do IPAQ, o Questionário de Saúde da Mulher e um questionário de incidência de 
comorbidades elaborado pelos pesquisadores. Os dados foram analisados por meio de estatística 
descritiva, teste Qui-quadrado e teste ”t” de student para verificar diferenças entre mulheres 
ativas e insuficientemente ativas, com significância p<0,05. As comorbidades mais frequentes 
entre as mulheres pesquisadas foram hipertensão arterial (57,9%), diabetes (47,4%) e 
hipercolesterolemia (42,1%). Os resultados do questionário IPAQ indicam que 84,2% (N=16) das 
participantes praticam o mínimo de 150 minutos de atividades físicas semanais. O Questionário de 
Saúde da Mulher indica que 78,9% (N=15) percebem sua saúde como ótima e 21,1% (N=4) como 
boa. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos insuficientemente ativas e 
ativas na autopercepção de saúde (p=0,191) e incidência das doenças. Comorbidades associadas 
ao estilo de vida sedentário e hábitos alimentares ruins foram as mais frequentes, o que leva a 
crer que apenas o cumprimento das recomendações mínimas de pratica de atividade física pode 
não ser suficiente para compensar a inatividade ao longo do dia. Ainda, a superestimação do nível 
de atividade física e alimentação inadequada podem justificar a alta incidência de comorbidades. 
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PREVALÊNCIA DE DOR EM IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE 
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IEPÊ 
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amadeu_cavichiolli@yahoo.com.br  
Prefeitura do Município de Iepê 

 
Resumo: Atualmente as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), são elevadas na população 
brasileira. Com o aumento da expectativa de vida e a queda da mortalidade e fecundidade, o 
numero de idosos tem aumentado expondo a população por maior tempo as DCNT (BRASIL, 
2005). O município de Iepê conta 1.182 pessoas com mais de 60 anos que representa 15,5% da 
sua população, no Estado de São Paulo esta participação é de 11,6% (Fundação SEADE, 2010). O 
objetivo desta pesquisa foi analisar a quantidade e a intensidade da dor em idosos, e compara-las 
em um período de 16 semanas de intervenção no ano de 2014. Participaram da pesquisa 51 
alunos de ambos os sexos com a média de idade de 64,25 anos engajados em um programa de 
atividade física permanente da Secretaria de Saúde do município. O programa funciona com 
caminhadas três vezes na semana e exercícios físicos planejados duas vezes. O instrumento para 
coleta de dados foi o questionário de topografia e intensidade da dor proposto por Leite (1992). O 
teste descritivo foi empregado na analise estatística dos dados. Os resultados pré e pós-avaliação 
indicaram em 71% da amostra 82 pontos de dores em 11 regiões corporais, 29% não tinham 
nenhuma dor. As regiões mais acometidas na primeira avaliação foram ombros 20,7%; coluna 
lombar 17,1% e joelhos 12,2%. Mantiveram-se na segunda avaliação com porcentagens menores, 
ombros (19,3%) coluna lombar (16,9%), joelhos também se manteve, mas com valor maior 
(15,7%). A coluna dorsal teve maior redução de acometimento de 11% para 8,4%. Já os valores 
médios de intensidade da dor nas regiões dos punhos e mãos não ouve diminuição, e o pescoço 
ouve aumento, porem nas demais regiões corporais ouve declínio, sendo menor para cotovelos, 
quadril e joelhos com baixa de 1 e coluna dorsal e lombar com baixa de 0,9 na média da escala de 
intensidade da dor. Conclui-se que atividades físicas regulares podem ser um dos caminhos para 
redução das dores corporais, desta forma oferecendo melhor qualidade de vida para população, 
especialmente em adultos mais velhos. Contudo ações de promoção, prevenção e educação em 
saúde devem ser sempre realizadas para conscientização dos hábitos de vida saudáveis. 
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INTRODUÇÃO: O conhecimento dos problemas de saúde e das barreiras relacionadas às práticas 
de atividade física (AF) em idosos pode contribuir para o planejamento de 
estratégias/intervenções a serem desenvolvidas para a promoção da saúde. OBJETIVO: Descrever 
os problemas de saúde e as barreiras para a prática de AF em pessoas idosas participantes de 
intervenções de AF na atenção básica à saúde do estado de Pernambuco. METODOLOGIA: Estudo 
transversal de abrangência estadual, intitulado SUS+ tivo, reali ado com idosos (≥60 anos) de 72 
municípios de Pernambuco, distribuídos em 11 gerências regionais de saúde. Os dados referentes 
aos problemas de saúde e as barreiras relacionadas às práticas de atividade física foram obtidos 
mediante duas questões de um questionário desenvolvido para o projeto SUS+Ativo. Para a 
análise dos dados foi utilizada a distribuição de frequências. RESULTADOS: Dos 287 usuários 
avaliados, 87,8% eram do sexo feminino. A média de idade foi de 67,3±5,8 anos. Verificou-se que 
os principais problemas de saúde referidos pelos idosos foram doença no coração (96,5%), 
pressão alta (65,9%) e reumatismo (31,5%). Observou-se, ainda, que os principais fatores que 
podem impedir ou dificultar a participação nas atividades que são oferecidas pelo 
programa/intervenção foram às condições de saúde (42,5%), clima desfavorável (26,1%) e 
obrigações familiares (25,4%). CONCLUSÃO: Identificou-se que as doenças cardiovasculares e às 
condições de saúde foram às barreiras para a prática de AF, respectivamente, mais citadas pelos 
idosos. Estes resultados reforçam a importância de ações de promoção da saúde para prevenção 
de doenças e para adoção de um estilo de vida ativo. Sugere-se que os programas/intervenções 
para a promoção da AF estabeleçam estratégias para minimizar as barreiras para a prática AF e 
para identificar as condições de saúde dos usuários. 
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PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS MULTICOMPONENTES  
PROMOVE MELHORAS NOS PARÂMETROS DE SAÚDE EM MULHERES 
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Introdução: A literatura aponta que o estilo de vida ativo está relacionado ao processo de 
envelhecimento saudável. Entretanto, é importante ressaltar que a atividade física (AF) é um 
termo genérico, relacionada a movimentos cotidianos gerais, enquanto o exercício físico (EF) é um 
tipo de AF controlada, sistematizada e com objetivo final. Desta forma, será que a prática de EF 
pode promover um efeito adicional mesmo em praticantes de AF? Ainda, vale destacar que o 
processo de envelhecimento promove alterações nas diversas capacidades motoras, e assim, a 
intervenção multicomponente surge com uma proposta adequada neste contexto. Objetivo: 
Analisar e comparar as respostas da intervenção de um programa de EF multicomponentes nos 
parâmetros de saúde relacionados à aptidão física e fatores de risco para doenças 
cardiovasculares (FRDCV) em mulheres com diferentes níveis habituais de atividade física 
(NHAF). Método: Estudo epidemiológico de intervenção, com acompanhamento longitudinal de 
94 mulheres com idade entre 50 e 80 anos. A duração da intervenção foi de 12 semanas (2x/sem, 
90 min/sessão, intensidade de 13 a 15 na escala de Borg) envolvendo exercícios de força, 
resistência aeróbia, equilíbrio, flexibilidade e coordenação. As participantes realizaram as 
seguintes avaliações: IPAQ (versão curta) - divididas em três grupos de acordo com o NHAF: muito 
ativas (MA; n=17), ativas (AT; n=41) e irregularmente ativas/sedentárias (IAS; n=36); aptidão física 
- bateria de testes motores; e, variáveis relacionadas aos FRDCV - pressão arterial (PA) e variáveis 
antropométricas. Resultados: Em relação à aptidão física, após a intervenção, os três grupos 
apresentaram melhora no teste de agilidade. Nos testes de sentar e levantar e caminhada de seis 
minutos somente os grupos AT e IAS apresentaram melhora enquanto no teste de flexão de 
cotovelo somente os grupos MA e IAS. Ainda, nos testes de coordenação e sentar e alcançar 
somente as IAS apresentaram melhora enquanto no teste de alcance funcional somente as AT. 
Quanto às variáveis antropométricas, tanto as MA quanto as AT apresentaram redução na 
circunferência da cintura enquanto somente as AT na porcentagem de gordura corporal. Em 
relação à PA, somente o grupo AT apresentou diminuição da PA sistólica. Conclusão: Os três 
grupos apresentaram potencial de melhora nas variáveis estudadas, mostrando que uma 
intervenção de EF multicomponentes pode melhorar a condição de saúde independente do NHAF 
inicial da praticante.  
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PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS: EFEITO 
NOS NÍVEIS DE QUALIDADE DE VIDA 
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nível de doutorado e mestrado. 

 
Introdução: a prática regular de atividade física pode promover um envelhecimento saudável e 
com boa qualidade de vida. Objetivo: analisar o efeito de dois programas de promoção de 
atividade física na qualidade de vida de idosos usuários de Centros de Saúde de Florianópolis, 
Santa Catarina, Brasil. Metodologia: participaram do estudo 55 idosos (68.75 ± 6.91 anos) 
cadastrados em seis CS, randomizados em três grupos: 1) Mudança de Comportamento (n=11) - 
programa visando à promoção da AF, 2) Exercício Físico Tradicional (n=23) - programa com aulas 
de ginástica; ambos durante três meses e 3) Controle (n=21) - não houve intervenção. Para avaliar 
a qualidade de vida foram aplicados os questionários WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD no baseline, 
três, seis e 12 meses, após o término dos programas. Resultados: observou-se efeito isolado do 
grupo para a Qualidade de Vida Geral (F=4.34; p=0.02; Grupo de Mudança de Comportamento e 
Grupo Controle p=0.02) e domínio Meio Ambiente (F=3.51; p=0.04; Grupo de Mudança de 
Comportamento e Grupo Controle p=0.04) no WHOQOL-BREF e para o domínio Intimidade 
(F=5.62; p=0.01; Grupo de Mudança de Comportamento e Grupo de Exercício Físico Tradicional 
p=0.01) no WHOQOL-OLD. Verificou-se o efeito isolado do momento no domínio Físico (F=5.25; 
p=0.00 - baseline vs. três e 12 meses) no WHOQOL-BREF e para o domínio Intimidade (F=3.77 e 
p=0.01 - baseline vs. três meses) no WHOQOL-OLD. Conclusão: os programas testados não foram 
capazes de promover modificações na percepção da qualidade de vida de idosos.  
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O projeto “Cultura Corporal para Idosos” do Departamento de Educação Física da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) é vinculado a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e ao 
Programa do Centro de Referência do Envelhecimento (PROCERE). Criado em 2014, o programa 
atende gratuitamente a comunidade idosa de Maringá e região e é integrado por nove áreas de 
atuação. O projeto atua por meio da cultura corporal com foco no envelhecimento ativo, 
oferecendo atividades físicas regulares, avaliações periódicas, palestras e eventos que visam 
contribuir para o desenvolvimento das capacidades físicas, funcionais e das relações sociais e 
afetivas desta população. Visa favorecer a formação de acadêmicos para a atuação cientIfica e 
pedagogicamente fundamentada, contribuir com a produção científica sobre questões relativas ao 
idoso e ao envelhecimento. O objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento do Projeto 
e dados preliminares até o momento de atuação. Iniciando suas atividades de ginástica e de 
musculação no ano de 2014 em dois turnos, o projeto atendeu em seu primeiro ano, um total de 
45 idosos, com a participação de 8 acadêmicos de graduação em Educação Física e 2 docentes. No 
ano seguinte o projeto buscou qualificar a equipe de trabalho, por meio de cursos de formação e 
acompanhamento pedagógico aos acadêmicos. No primeiro semestre deste ano houve um 
aumento expressivo para 92 idosos cadastrados (±65 ± IMC 26,91), diversificando e ampliando a 
estrutura do projeto com aulas em Circuito Físico Funcional, Ritmos e Prática Esportiva. As 
avaliações físicas, passaram a ter maior rigorosidade científica, a partir de: Antropometria, bateria 
de testes físicos e funcionais, avaliação cognitiva, questionário alimentar e sociodemográfico, a 
fim de subsidiar o trabalho desenvolvido e progressões. A título de conclusão, as coletas 
preliminares indicaram que os índices de capacidade funcional dos idosos participantes do projeto 
estão acima da média esperada, neste momento os dados ainda estão em fase de análise para 
possíveis estudos. A partir da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, nos últimos  
semestres de desenvolvimento, o Projeto “Cultura Corporal para Idosos” vem alcançando os seus 
objetivos propostos e continuando  a progredir, oferecendo subsídios de atuação no que se refere 
à pessoa idosa. O trabalho integrado entre as áreas pertencentes ao PROCERE tem auxiliado o 
intercâmbio de informações e uma atuação de maior qualidade interdisciplinar.  
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PROJETO ATIVA IDADE: ATIVIDADE FÍSICA PARA ADULTOS E IDOSOS NO  
MUNICÍPIO DE ARARAS/SP 

 
1REISA CRISTIANE DE PAULA VENANCIO, 2ALEXANDRE LOPES EVANGELISTA 

reisacristiane2@hotmail.com 
1Mestranda na Universidade Estadual Paulista “J lio de Mesquita Filho,  

2Prof. Dr. na Universidade Nove de Julho 
 
 
Introdução: O envelhecimento populacional demanda ajustes de políticas publicas que favoreçam 
o envelhecimento ativo, a prática de atividade física regular pode beneficiar a saúde e a qualidade 
de vida em qualquer fase do ciclo de vida, no envelhecimento essa prática contribui para a 
manutenção da capacidade funcional dos idosos. Objetivo: Compartilhar a experiência de uma 
professora de educação física, no processo de gestão do Projeto Ativa Idade (PAI), no município de 
Araras/SP, durante oito anos de desenvolvimento. Metodologia: Estudo descritivo, tipo relato de 
experiência, apresenta informações sobre as fases de iniciação, planejamento, 
desenvolvimento/controle e conclusão do PAI, nos anos 2002 a 2010 Resultados: Foram 
desenvolvidas atividades de alongamento, ginástica localizada, natação, hidroginástica, dança, 
ginástica aeróbia; voleibol adaptado, jogos de mesa, participação em eventos festivos, 
competitivos, culturais e de lazer. As atividades ocorriam em sessões de dois e três dias semanais, 
com duração de uma hora cada sessão. Os participantes eram munícipes de Araras/SP, maiores de 
45 anos de idade, sendo prevalente a participação de idosas, a maioria dos participantes 
apresentava pelo menos um problema de saúde, destacando hipertensão, diabetes e problemas 
osteoarticulares. A aderência dos participantes era aproximada a 1.250 pessoas em atividades 
físicas semanais. Os locais das atividades eram espaços públicos (ginásios de esportes) e privados 
do munícipio (salões de igrejas, clube, ginásio de escolas, cedidos gratuitamente para realização 
das atividades). Conclusão: O PAI proporcionou melhora da qualidade de vida dos participantes, 
além de oferecer novas aprendizagens, aumento da rede de suporte social, empoderamento e a 
inserção dos mesmos como atores sociais capazes de modificar a realidade da sua comunidade.  
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QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS USUÁRIOS DE UNIDADES  
BÁSICAS DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

 
VANESSA DIAS POSSAMAI, GUILHERME DROESCHER DE VARGAS,  

PRISCILLA CARDOSO DA SILVA, ANDREA KRUGER GONÇALVES 
vanessa.possamai@ufrgs.br , guilhermedevargas@gmail.com, andreakg@ufrgs.br  

UFRGS 
 
Nos últimos anos, tem-se observado uma transição demográfica que se reflete numa mudança 
epidemiológica no Brasil, determinando uma nova realidade social que implica a adoção de novas 
estratégias, visando um envelhecimento satisfatório. A qualidade de vida está relacionada com 
experiências e valores individuais e coletivos, com a busca de conforto e bem-estar, variando com 
a época, valores, espaços e histórias diferentes. Conhecer a qualidade de vida do idoso revela-se 
importante e necessário para nortear condutas, tratamentos e políticas, uma vez que a avaliação é 
multidimensional. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo analisar a qualidade de vida de 
usuários idosos de unidades de saúde de Porto Alegre-RS, participantes de um programa de 
aconselhamento à prática de atividade física regular. A amostra foi composta por 28 participantes, 
sendo 19 mulheres (67,9%) e 9 homens (32,1%) com idade igual ou superior a 60 anos, integrantes 
do programa de extensão ‘Vidas em Movimento’ (ESEFID/UFRGS). Para a avaliação da qualidade 
de vida utilizou-se o SF-12 (Short Form-12) e análise estatística descritiva com média e desvio 
padrão. Os domínios com maior pontuação foram ´saúde mental´ (78,75±15,49), seguido de 
´aspectos emocionais´ (69,64±41,58) e ´capacidade funcional´ (67,86±34,59). Os domínios com 
menor pontuação foram ´aspectos físicos´ (60,71±45,86), ´estado geral de saúde´ (58,04±22,62), 
´aspectos sociais´ (45,54±35,39). Esses resultados demonstram uma qualidade de vida satisfatória 
nos aspectos relacionados às questões cognitivas e emocionais, porém também naquelas 
relacionadas com as atividades diárias. Já as pontuações mais baixas indicam uma maior limitação 
quanto à realização de tarefas no dia a dia por problemas físicos ou sociais, corroborando com a 
avaliação geral de saúde. Ressalta-se que essas pessoas não possuem a prática de atividade física 
regular, já que essa avaliação foi realizada no início do programa. Acredita-se que a proposta do 
programa Vidas em Movimento possa influenciar de modo satisfatório a qualidade de vida dessas 
pessoas, reforçando a importância do oferecimento de estratégias para a comunidade, além dos 
muros universitários. 
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RELAÇÃO ENTRE HABILIDADES FUNCIONAIS E AMPLITUDE DO 
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE JOELHO EM PACIENTES  

IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO 

 
THAMIRES MARQUES RUIVO1,2, GEOVANE SAWCZUK1,2, CELITA SALMASO TRELHA3, DANIELA 

WOSIACK DA SILVA3, FERNANDA CRISTIANE DE MELO 3, MARCELO TAGLIETTI 2, JEFFERSON ROSA 
CARDOSO 2,3, LIGIA MARIA FACCI 2,3 

1Discente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina;  
2Grupo de Pesquisa Paifit da UEL;  

3Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina.  
Agradecimentos: Fundação Araucária-PR/SESA-PR/MS-Decit/CNPQ/  

Edital PPSUS edição 2012/ chamada 04/2013. 
 
Introdução: A osteoartrite (OA) é a doença articular mais frequente, sendo a sua prevalência mais 
elevada com o avanço da idade. O joelho é a região mais acometida pela OA, sendo que diversos 
fatores podem influenciar a capacidade funcional desses indivíduos, entre eles a amplitude de 
movimento de flexão. Objetivos: Analisar a relação entre habilidades funcionais e a amplitude do 
movimento de flexão de joelho em idosos com OA de joelhos. Métodos: Estudo transversal, 
sessenta pacientes com OA de joelhos na faixa etária de 60 a 80 anos. Os mesmos foram 
submetidos à avaliação da amplitude de movimento de flexão do joelho através da goniometria e 
análise das habilidades funcionais por meio do questionário WOMAC (Western Ontario and 
McMaster Universities Index) e o teste Timed “Up and Go”. Resultados: Verificou-se que 68,3% 
(n=41) dos indivíduos eram do gênero feminino, 31,7% (n=19) do masculino, com média de idade 
de 68 anos. O coeficiente de Pearson revelou correlação negativa fraca das medidas da amplitude 
de flexão de joelho direito com WOMAC total (r= - 0,201; P= 0,123), função (r= - 0,237; P= 0,068), 
dor (r= -0,178;P= 0,173) e TUG (r= - 0,177; P= 0,175); assim como da amplitude flexão de joelho 
esquerdo com WOMAC total (r= - 0,267; P= 0,039), função (r= - 0,304; P= 0,018), dor (r= - 0,339; P= 
0,008) e TUG (r= - 0,345; P= 0,007). Na análise do WOMAC rigidez pelo coeficiente de Spearman, 
encontrou-se correlações negativas com os valores de ADM de flexão direita (r= -0,257; P= 0,047) 
e ADM de flexão esquerda (r= -0,400; P=0,002). Conclusões: Foram encontradas correlações fracas 
e muito fracas entre amplitude de movimento de flexão de joelho e habilidades funcionais em 
pacientes idosos com OA de joelhos. 
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RELAÇÃO ENTRE IDADE CRONOLÓGICA E DESEMPENHO EM TESTE DE 
AGILIDADE E EQUILÍBRIO DINÂMICO DE IDOSAS PRATICANTES DE 

EXERCÍCIOS FÍSICOS 

 
¹BRUNA MARTINS CANONICI, BRUNO GIOVANINI, DÉBORA CRISTIANE FAGUNDES,  

MAYARA IMAIZUMI, NICOLAS DOS SANTOS CARDOSO, PEDRO HENRIQUE MARTINS MONTEIRO, 
YGOR HENRIQUE QUADROS, LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, ALESSANDRA BEGGIATO PORTO 

¹ bruhm.canonici@hotmail.com   
Universidade Estadual de Londrina.  

Programa de Educação Tutorial da Educação Física (MEC/SESU) 
 
 
O processo de envelhecimento reduz as capacidades funcionais, impossibilitando o idoso de 
exercer suas atividades de vida diárias. Evidências apontam que exercícios físicos reduzem esse 
efeito e melhoram os componentes de aptidão física, como agilidade e equilíbrio dinâmico, sendo 
limitados os estudos que abordam os efeitos do envelhecimento na agilidade/equilíbrio. Dessa 
maneira, o presente estudo verificou o relacionamento entre a idade cronológica e o desempenho 
em teste de agilidade e equilíbrio dinâmico de idosas praticantes de exercícios físicos. Em um 
estudo ex post facto, 35 idosas (  =72 DP=7 anos), que realizam exercícios físicos regularmente 
(  =3,8 DP=1,6 horas/semana), foram submetidas ao teste de agilidade e equilibro dinâmico 
(AGIL) da bateria de aptidão funcional da AAHPERD. Para a tarefa, foi posicionada uma cadeira em 
um local demarcado com dois cones fixados a 1,50m para trás e 1,80m para cada lado da cadeira. 
O avaliado iniciava o teste sentado na cadeira com ambos os pés fora do solo, e ao comando “j ”, 
se movimentava para a direita circulando o cone e em seguida sentava na cadeira, levantando os 
pés e imediatamente o participante se levantava circundando o cone da esquerda e retornando à 
cadeira novamente. O cronômetro foi parado após conclusão dos dois circuitos completos. Foram 
realizadas duas tentativas, com intervalo de 30 segundos, sendo analisado o menor tempo, em 
segundos. O tempo médio de realização do teste foi de   =28,13 (DP=4,19) segundos, sendo assim 
classificado fraco de acordo com os valores normativos de aptidão funcional em idosas. O 
coeficiente de correlação de Pearson demonstrou uma força moderada (r=0,56, P<0,01, IC95% 
[0,27;0,75]) entre o tempo de realização do AGIL e a idade. Portanto, 31,4% da variabilidade do 
tempo no teste de agilidade/equilíbrio dinâmico pode ser explicado pela variabilidade na idade. 
Diante disso, a idade é um fator que pode contribuir para a perda da agilidade/equilíbrio dinâmico 
de idosas, entretanto, outros fatores também merecem ser investigados. Sabendo-se que a 
agilidade e o equilíbrio dinâmico são importantes para realização de atividades diárias e evitar 
quedas, a prática de exercícios físicos pode trazer benefícios para esses componentes físicos, 
promovendo uma melhor qualidade de vida para os idosos. 
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RELAÇÃO ENTRE IDADE E TEMPO DE REAÇÃO DE ESCOLHA DE IDOSAS 
PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

 
ALESSANDRA BEGGIATO PORTO, DÉBORA CRISTIANE FAGUNDES, MAYARA IMAIZUMI,  

NICOLAS DOS SANTOS CARDOSO, YGOR HENRIQUE QUADROS,  
PEDRO HENRIQUE MARTINS MONTEIRO, BRUNA MARTINS CANONICI,  

BRUNO GIOVANINI, LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA.  
porto_ale@hotmail.com 

Universidade Estadual de Londrina  
Programa de Educação Tutorial da Educação Física (MEC/SESu) 

 
Introdução: O tempo de reação corresponde ao intervalo de tempo entre um estímulo e o início 
de uma resposta. Com o envelhecimento, ocorre um declínio das capacidades funcionais, levando 
a um aumento no tempo de processamento de informação e, consequentemente, na latência de 
resposta em atividades que exigem tempo de reação. Contudo, as alterações das capacidades 
funcionais podem variar de acordo com a idade a partir dos 60 anos, podendo acarretar uma 
maior perda na capacidade de reagir a estímulos. Objetivo: Analisar a relação entre a idade e o 
tempo de reação de idosas praticantes de exercício físico. Método: Participaram do estudo 35 
mulheres (idade  ̅= 72 e DP= 7 anos), praticantes de exercícios físicos em grupo (tempo de prática 
 ̅= 3,8 e DP=1,6 horas/semana) realizados na Paróquia Coração de Maria e na Igreja Presbiteriana 
Central, da cidade de Londrina-PR. As participantes se posicionaram sentadas em uma cadeira em 
frente a um computador e realizaram o teste de tempo de reação de escolha no software Reaction 
Time Task v.2.0. O teste consistia em pressionar os botões “F” ou “H” do teclado, no menor tempo 
possível quando uma dessas letras aparecia na tela do computador de forma aleatória. Para 
familiarização, foram realizadas três tentativas e, em seguida, cinco tentativas para coleta de 
dados, com 15 segundos entre uma tentativa e outra. Calculou-se o coeficiente de Spearman para 
verificar a correlação entre a idade das participantes e o tempo de reação médio. Resultados: O 
tempo de reação foi expresso por mediana e intervalo interquartil ( ̅=0,915 Q1=0,730; Q3=0,477 
segundos). As análises indicaram fraca correlação entre os valores de tempo de reação e idade 
(r=0,30; P=0,03; IC95% *−0,036;0,575+). Conclusão: O processo de envelhecimento após os 60 anos 
não parece ser um fator que aumenta o tempo de reação de escolha. Contudo, apesar de os 
idosos se tornarem naturalmente mais lentos no processamento de informações, a prática de 
exercício físico pode ter sido um fator importante para que o tempo de reação dessas idosas não 
tenham sofrido influência da idade.  
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RELAÇÃO ENTRE MEDIDAS POSTURAIS DO PÉ E OS PARÂMETROS DA 
PLATAFORMA DE FORÇA DURANTE DUAS CONDIÇÕES  

DE EQUILÍBRIO EM JOVENS E IDOSOS 
 

CARLOS E. CARVALHO1; RUBENS A. DA SILVA2,4; ANDRÉ W. O. GIL3,4; MARCIO R. OLIVEIRA2,4; 
JULIANA A. NASCIMENTO4; DEISE A. A. PIRES-OLIVEIRA2 

1carlos.carvalho@sercomtel.com.br 
1Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).  

2Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências da Reabilitação UEL/UNOPAR, LAFUP, UNOPAR. 
3Programa de Doutorado em em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

4Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, LAFUP, UNOPAR. 
 
Diferentes métodos clínicos têm sido desenvolvidos para avaliar as dimensões do pé no intuito de 
melhorar a relevância clínica nas tomadas de decisões quanto à postura, às deformidades do pé e 
o equilíbrio e prevenção de quedas. O objetivo do presente trabalho foi comparar as diferenças na 
idade quanto às medidas antropométricas posturais do pé e os parâmetros de equilíbrio e 
determinar a relação entre as medidas dos indivíduos jovens e idosos. 68 idosos (68±5 anos) e 42 
jovens (21±2 anos), ambos do sexo feminino, recrutados por conveniência, participaram do 
estudo. A postura do pé (direito e esquerdo) foi testada em quatro domínios: 1) amplitude 
articular do hálux em flexão e extensão (goniômetro); 2) altura do dorso do pé; 3) comprimento 
do pé (paquímetro); e 4) imagem plantar (plantígrafo) para calcular: largura do antepé, índice do 
arco e o hálux valgo. Foram executadas 3 repetições para cada domínio e a média foi utilizada. A 
performance de equilíbrio foi testada na plataforma de força em duas condições durante 3 
repetições para cada: bipodal em 60 segundos de postura estática, e unipodal em 30 segundos de 
postura estática. Um período de repouso de aproximadamente 30 segundos entre cada repetição 
foi acordado. A média de três repetições em cada condição de equilíbrio foi retida para análise da 
área elipse do centro de pressão (COP) e da velocidade de oscilação do COP nas direções do 
movimento: Anteroposterior e Médio lateral. Os resultados apontaram que idosos demonstram 
significantemente (P<0,01) pior equilíbrio do que os jovens somente para condição unipodal e 
tanto para área quanto velocidade de oscilação do COP. Idosos e jovens apresentaram diferenças 
nas medidas posturais do pé (P<0,05), sendo o idoso com menor mobilidade do hálux e maior 
largura do antepé e do índice do arco transverso do que os jovens, caracterizando assim, como 
idosos de pé plano. As correlações entre todas as medidas posturais do pé e os parâmetros COP 
para as duas condições de equilíbrio variou de fraca à moderada (r -0,01 a -0,46). Nenhuma 
vantagem sistemática de uma medida postural do pé (goniometria, paquímetro, plantígrafo) foi 
encontrada na relação com os parâmetros de equilíbrio entre os grupos, embora a menor 
mobilidade do hálux correlacionou de forma significativa com os valores do COP no grupo de 
idosos. Esses resultados têm implicações clínicas e de pesquisa para programas de reabilitação de 
equilíbrio em idosos e programas preventivos associados às desordens posturais do pé e déficits 
de equilíbrio em ambos os grupos (jovens e idosos). 
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RELAÇÃO ENTRE USO DE MEDICAMENTOS CONTÍNUOS PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS 

 
MATHEUS JACOBS DE ALBUQUERQUE, PABLO PASQUALOTTI,  

FHAIRA PETTER DA SILVA, ADRIANO PASQUALOTTI 
matheusjacobsdealbuquerque@gmail.com  

Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo 
 
Introdução: O envelhecimento é considerado um evento natural, dinâmico e crescente na 
população mundial. Atualmente os países em desenvolvimento encontram-se em um acelerado 
processo de transição demográfica. O Brasil também está envelhecendo rapidamente e, não se 
observa apenas o aumento em número absoluto de indivíduos idosos, mas também um 
importante incremento na expectativa de vida da população (FERNANDES et al., 2012; BUONANI, 
2013). As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 
morbimortalidade em indivíduos com idade acima de 60 anos, tanto em países desenvolvidos 
quanto em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Essas condições crônicas tendem a se 
manifestar de forma expressiva com o envelhecimento e, frequentemente, estão associadas a 
comorbidades que levam à perda da autonomia e da qualidade de vida (GOTTLIEB; MORASSUTTI; 
CRUZ, 2011). As doenças crônicas de maior prevalência em idosos são: câncer, doenças 
cardiovasculares, hipertensão (LOPES, et al., 2014), diabetes e câncer (BRASIL, 2011). Objetivo: 
Verificar a relação entre prática de atividade física e uso de medicamento contínuo para doenças 
crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes, depressão, cardiopatias e câncer. 
Metodologia: A pesquisa é do tipo transversal, descritivo/analítico e populacional. A população foi 
composta por 850 idosos participantes de grupos de convivência da Coordenadoria de Atenção ao 
Idoso (DATI) de Passo Fundo/RS. Para análise dos dados utilizou-se o teste de qui-quadrado. O 

nível de significância adotado foi de  = 0,05. Resultados: Dentre os 850 idosos avaliados, 794 
praticam atividades físicas de forma regular. Deste montante, 296 (37,3%) não usam 
medicamento contínuo para hipertensão, 586 (73,8%) não usam para diabetes mellitus, 583 
(73,2%) não usam para depressão, 576 (72,5%) não usam para problemas cardíacos, e 722 (90,9%) 
não usam medicamento contínuo para câncer. Conclusão: A prática de atividade física, o consumo 
de alimentos saudáveis e a prevenção do uso do tabaco e do álcool pode auxiliar na diminuição da 
incidência de doenças crônicas não transmissíveis. 
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RELACIONAMENTO ENTRE SINTOMA DA FADIGA E PARÂMETROS DO 
ANDAR EM IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON 
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paulocezarr@hotmail.com  

1Universidade Estadual Paulista, UNESP – Rio Claro. 
2Universidade Estadual Paulista, UNESP – Bauru. 

 
Introdução: Idosos com doença de Parkinson (DP) apresentam exacerbado sintoma da fadiga 
quando comparados com seus pares neurologicamente sadios. A alta percepção da fadiga, 
avaliada pelo Multidimensional Fatigue Inventory (MFI), tem sido associada a comprometimentos 
no andar. Alterações no controle do andar são característicos de idosos com DP, podendo estas 
alterações estarem relacionadas com o sintoma de fadiga. No entanto, tem uma lacuna na 
literatura no que diz respeito ao entendimento da relação existente entre fadiga e andar. 
Objetivo: Verificar o relacionamento entre as dimensões do MFI (sintoma da fadiga) e parâmetros 
cinemáticos do andar em idosos com DP. Metodologia: Participaram deste estudo 30 idosos com 
DP (Idade: 70,46 ± 7,56 anos, Massa: 70,13 ± 10,26 kg, Estatura:161,11 ± 9,92 cm). Para avaliar o 
sintoma da fadiga, foi utilizado o MFI, que avalia a fadiga nas dimensões: Geral, Física, Mental, 
Nível de atividade reduzido e Baixa motivação e total (somatória das dimensões). Para o andar, os 
idosos com DP foram convidados a andar em velocidade preferida uma distância retilínea de 6 
metros, sobre um carpete com sensores (GAITRite®). Três tentativas do andar foram realizadas, 
sendo a média considerada para análise. Os seguintes parâmetros da passada central foram 
considerados para análise: Comprimento, Largura, Duração, Tempo de balanço, Tempo em 
suporte simples, Tempo em duplo suporte e Velocidade. Teste de correlação de Person foi 
empregado para verificar a relação entre as dimensões do MFI e os parâmetros do andar (p<0,05). 
Resultados: Foi revelado relação inversamente proporcional entre as dimensões Geral e Física e 
total com Tempo em suporte simples (p<0,01, p<0,02 e p<0,02). Além disso, a dimensão Geral se 
correlacionou de maneira inversa com Duração da passada (p<0,03).  Houve ainda correlação 
inversa entre Baixa motivação e comprimento do passo (p<0,03). Conclusão: Os resultados 
indicam que o sintoma da fadiga está relacionado com o controle do andar, sendo que, quanto 
maior o sintoma da fadiga pior é o controle de movimento. Idosos com DP que apresentam 
exacerbado sintoma da fadiga apresentam principalmente pior capacidade de manter-se em 
suporte simples, indicando a necessidade de maior estabilidade e segurança durante o andar. 
Assim, estudos que buscam comparar indivíduos que apresentam sintoma da fadiga fazem 
necessários.  
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RESPOSTAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS HIPERTENSOS MEDICADOS 
SUBMETIDOS AO TESTE DE PREENSÃO PALMAR 
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BRANDE RANTER ALVES SOARES2, MILTON ROCHA MORAES2.  

luizhrsouza21@yahoo.com.br  
Curso de Educação Física, UNEB – DEDC/Campus XII – Guanambi, BA1; Programa de Pós-

Graduação em Educação Física, Universidade Católica de Brasília, DF2. 
 
A hipertensão arterial (HA) é uma doença que acomete muitos idosos brasileiros. O exercício 
isométrico de força de preensão palmar (FPP) tem mostrado resultados satisfatórios no controle 
da HA. No entanto, dados relacionados à FPP e a segurança cardiovascular em testes de 
contrações voluntárias isométricas máximas (CVIM) em idosos institucionalizados não foram 
verificados. Os objetivos desse estudo foram: 1º mensurar a FPP; 2º verificar os ajustes 
cardiovasculares após as CVIM. Foram avaliados 22 idosos hipertensos medicados (♂=11; ♀=11), 
fisicamente independentes, com idade média de 75,7±6,3 anos. O estudo ocorreu em uma 
Instituição de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal. A PA e freqüência cárdica (FC) 
foram mensuradas por oscilometria (Microlife, BP3AC1-1PC). Após 10 minutos de repouso na 
posição sentada, mensurou-se a pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e a FC. 
Posteriormente, solicitou-se que os idosos realizassem a CVIM no dinamômetro de preensão 
palmar (Jamar, IL, USA), sustentando-a por 3 segundos, com três tentativas e 2 minutos de 
intervalo, em ambas as mãos. Imediatamente após as tentativas foram mensurados os parâmetros 
cardiovasculares. Para analisar os dados, utilizou-se ANOVA para medidas repetidas (SPSS 19.0); os 
dados foram apresentados em média±desvio padrão. Os valores para a PA foram expressos em 
milímetros de mercúrio (mmHg). PAS: repouso (130,8±23,3); pós 1ª CVIM (134,3±22,6); pós 2ª 
CVIM (132,5±23,1); pós 3ª CVIM (132,4±24,8) com p=0,46. PAD: repouso (81,0±20,2); pós 1ª CVIM 
(81,1±16,5); pós 2ª CVIM (80,5±16,8); pós 3ª CVIM (79,8±17,2) com p=0,78. Os valores da FC 
(bpm) foram: repouso (80,5±12,3); pós 1ª CVIM (81,5±12,5); pós 2ª CVIM (80,7±12,7); pós 3ª CVIM 
(80,4±11,8) com p=0,56. Os resultados da força isométrica (KgF) da 1ª, 2ª e 3ª CVIM, na mão 
esquerda e direita, respectivamente, foram: 18,1±6,5 e 18,4±5,4; 19,6±6,1 e 19,0±5,7; 19,9±5,1 e 
20,3±5,4. Verificou-se que os testes de  CVIM executadas pelos voluntários não provocaram 
alterações significativas nos parâmetros cardiovasculares. Os valores de preensão palmar, em KgF, 
deste grupo de idosos hipertensos institucionalizados encontra-se abaixo do esperado para esta 
população. Sendo assim, sugere-se que o teste de CVIM,  aplicado corretamente, apresente uma 
boa segurança cardiovascular em idosos hipertensos controlados, e que o aumento da força 
isométrica seja estimulada em  idosos institucionalizados. 
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RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DURANTE EXERCÍCIO SUBMÁXIMO EM 
ADULTOS COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS: COMPARAÇÕES  

ENTRE O ESTADO ALIMENTADO E JEJUM 
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Introdução: Recentemente, o exercício realizado em jejum tem sido considerado uma estratégia 
para a manutenção ou redução da massa corporal. Entretanto, as respostas fisiológicas neste tipo 
de exercício ainda não são bem elucidadas, especialmente em indivíduos com idade avançada.  
Objetivo: investigar respostas ventilatórias e frequência cardíaca (FC) durante um esforço de 
intensidade moderada em dois momentos, alimentado e em jejum em indivíduos com idade acima 
de 40 anos. Métodos: Participaram do presente estudo 11 pessoas com idade entre 40 e 60 anos 
(4 homens e 7 mulheres, 59,1 ± 9,1 anos, 71,6 ± 14,3 Kg, 1,60 ± 0,1 m), praticantes regulares de 
atividade física. Os participantes realizaram dois esforços em esteira com duração de 15 minutos e 
inclinação fixa a 1%. A intensidade foi 80% da velocidade média observada no teste de caminhada 
de 6 minutos. Os esforços foram separados por 48 h, sendo realizados após um jejum de 12 horas 
(JE) ou após alimentação prévia realizada 2h antes do esforço (AL). Amostras sanguíneas foram 
coletadas no repouso pré-teste e logo após para a determinação da glicemia. As variáveis 
ventilatórias foram monitoradas durante todo o esforço, sendo utilizada para as análises a média 
do último minuto de esforço. Resultados: A glicemia foi significativamente superior na situação AL 
(105,1 ± 34,6 mg/dl) em relação à JE (71,5 ± 12,1 mg/dl; p = 0,005). O consumo de oxigênio não foi 
diferente entre as situações (AL: 16,2 ± 3,1 ml.kg-1.min-1; JE: 15,5 ± 2,6 ml.kg-1.min-1; p = 0,13). 
Entretanto, o consumo de carboidratos ao final do exercício foi significativamente superior ao final 
da situação AL (71,1 ± 13,7%) em relação ao JE (57,1 ± 9,9%; p = 0,02), o que também foi 
observado para o coeficiente respiratório (AL: 0,91 ± 0,1; JE: 0,87 ± 0,1; p = 0,02). O consumo de 
gordura ao final do exercício foi inferior durante o esforço AL (30,5 ± 12,3%) em comparação ao JE 
(43,4 ± 9,9%; p = 0,02).  O exercício AL apresentou valores de FC final (media do último minuto) 
significativamente superior ao JE (AL: 114,3 ± 13,6 bpm; JE: 109,1 ± 10,1 bpm; p = 0,02). 
Conclusão: O exercício JE foi eficaz em aumentar o consumo de gordura durante o exercício 
moderado em pessoas com idade acima de 40 anos, representando uma estratégia promissora 
para a manutenção ou diminuição da massa corporal.  
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SAÚDE PERCEBIDA E PREVALÊNCIA DE CO-MORBIDADES DE MULHERES 
IDOSAS PARATICIPANTES DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS  
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VALTER MARIANO DOS SANTOS JUNIOR¹ ², MARIELI RAMOS STOCCO²,  

DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA³ 
profvaltermariano@gmail.com  

1Centro Universitário de Votuporanga;  
²Universidade Norte do Paraná  

3Universidade Estadual de Londrina  
 
Vários são os fatores que implicam na saúde, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, que vão desde 
a incidência de doenças até os relacionados ao ambiente onde o indivíduo está inserido. Quando 
se trata de indivíduos idosos, tais fatores podem ser ainda mais nocivos, visto que este já se 
encontra num estado de vulnerabilidade e a probabilidade de adquirir diversas doenças. Este 
estudo teve como objetivo identificar a percepção de saúde e a prevalência de co-morbidades de 
mulheres idosas participantes de um programa de exercícios. Participaram do estudo 37 mulheres 
com idade média de 69±5,3 anos, inseridas regularmente em um programa de exercícios físicos 
realizado duas vezes por semana em quatro Unidades de Saúde do município de Votuporanga – 
SP. O levantamento das informações se deu por meio da aplicação de um questionário mediante 
entrevista com perguntas pertinentes ao estado de saúde, presença de co-morbidades e 
percepção de saúde. Os resultados indicaram que as idosas possuem um baixo nível de 
escolaridade (4±3,2 anos) e em relação à percepção de saúde, 2,7% a avaliam como excelente, 
8,1% a classificam como muito boa, 43,2% como boa, 40,5% como ruim e 5% como muito ruim. 
Em relação às co-morbidades, as idosas auto-refereriam uma média de 6,1 (±3). As mais 
prevalentes foram coluna vertebral (94,5%), hipertensão (91,8%), diabetes (83,7%) e doença 
vascular (70,2%). De acordo com os dados obtidos, é possível concluir que as idosas entrevistadas 
que participam de um programa de exercícios físicos possuem um alto número de co-morbidades 
e que forma equilibrada, possuem percepções positivas e negativas a respeito da sua saúde. O 
número de co-morbidades parece influenciar na sua percepção de saúde. 
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Introdução: O Trabalho Social com Idosos (TSI) em conjunto com o Esporte para Idosos do Sesc SP, 
desenvolvem todos os anos um trabalho de conscientização sobre a importância da prevenção de 
quedas para idosos e a prática regular de atividade física. Visando o aumento na quantidade de 
idosos que sofrem quedas, vimos propor uma ação, tendo como foco fazer os idosos refletirem, 
interagirem e evitarem as possíveis causas das quedas. A campanha desse ano abordou o tema 
relacionado aos perigos encontrados dentro do ambiente domiciliar. O objetivo do estudo foi fazer 
uma reflexão sobre o idoso, o seu meio e como ele convive com o ambiente e os perigos que os 
cercam. Método: Participaram cerca de 200 idosos do Sesc Jundiaí, com faixa etária entre 
cinquenta e noventa anos, que atuam nos programas existentes na unidade. Destacaram-se como 
temas os objetos presentes dentro da própria casa (tapetes, escadas, pisos escorregadios, 
calçados, luminosidade). O tema foi dividido em três dias: bate papo e circuito multifuncional, aula 
de ritmos e “Jogo da Vida”. No primeiro dia houve um bate papo com reflexões sobre o tema 
assim como a apresentação de assuntos relacionados à qualidade de vida, o envelhecimento e 
benefícios da atividade física. No circuito multifuncional puderam vivenciar de maneira lúdica e 
interagir em grupos exercícios para a prevenção de quedas. No segundo dia, abordamos os 
benefícios da prática da atividade física por meio da dança. Já no terceiro dia realizou-se o “Jogo 
da Vida”, em formato de tabuleiro com dimensões maiores, em que os idosos – divididos em 
grupos, deveriam responder questões sobre os temas trabalhados anteriormente, realizando 
exercícios físicos dentro de um ambiente planejado – como uma grande casa – com possíveis 
objetos que pudessem levá-los às quedas. Conclusão: As reflexões proporcionaram aos idosos 
serem os sujeitos dentro da atividade, bem como conscientizando-os sobre os riscos a que estão 
expostos na interação com os ambientes. Partindo das premissas da instituição, as atividades 
buscaram proporcionar a vivência de novas experiências, tendo como resultados, uma integração 
maior entre esses grupos. Buscamos com isso, a prática inclusiva e prazerosa da atividade física, 
possibilitando a melhoria das capacidades físicas, funcionais e psicossociais, permitindo a 
transferência do aprendizado para o cotidiano, favorecendo a sua autonomia, com o objetivo de 
aprimorar sua qualidade de vida e minimizar os riscos de sofrerem quedas. 
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Programa de Educação Tutorial da Educação Física (MEC/SESu) 
 
O envelhecimento está associado a várias deficiências sensoriais e motoras, incluindo perda 
auditiva, deficiência visual, força muscular reduzida e aumento do tempo de reação (TR). Este 
fenômeno implica, também, redução das capacidades funcionais do indivíduo, podendo alterar o 
TR em algumas tarefas diárias que exigem resposta rápida. No entanto, é limitado o conhecimento 
sobre a influência do exercício físico no TR de escolha. Com isso, o objetivo do estudo foi analisar o 
TR de escolha de idosas praticantes (IP) e não praticantes de exercícios físicos (INP). Em um estudo 
ex post facto, 15 praticantes exercícios físicos ( ̅= 73 e DP= 6 anos) com prática semanal de treino 
de 3,83 (DP=1,57) horas e 15 não praticantes de exercícios físicos ( ̅= 73 e DP=10 anos) da cidade 
de Londrina-PR participaram do estudo. Para a realização da tarefa foi utilizado o software 
Reaction Time Task v.2.0. As participantes sentaram-se em uma cadeira em frente a um 
computador colocado sobre uma mesa. A tarefa consistia em apertar as teclas “F” ou “H”, com o 
dedo indicador de cada mão, conforme o estímulo visual (F ou H) aparecesse aleatoriamente na 
tela do computador. Foram realizadas três tentativas de familiarização e, em seguida cinco para 
coleta de dados, com intervalo de 15 segundos entre cada tentativa. O TR foi apresentado por 
média e desvio padrão e comparado entre os grupos com o teste t independente, após os 
pressupostos paramétricos serem assumidos. Os resultados indicaram que não houve diferença 
entre IP (TR= 1,049 e DP=0,45 segundos) e INP (TR= 1,039 e DP=0,44 segundos), P= 0,956. É 
evidente que o fato de não apresentar diferença no TR das IP e INP é devido ao comprometimento 
sensorial e psicomotor, diminuindo a reação, apresentando uma certa lentidão no processamento 
da informação como na percepção, na memória, na atenção e no raciocínio, explicando a demora 
em solucionar os problemas e em desempenhar determinadas atividades como no teste aplicado. 
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Introdução: Idosos com a doença de Alzheimer (DA) apresentam baixa expressão do fator 
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no tecido cerebral. A redução do BDNF é um dos fatores 
que contribui para a progressão do declínio cognitivo na doença. Estudos recentes sugerem que o 
exercício físico, em especial o exercício aeróbio, é eficaz para aumentar as concentrações de BDNF 
em idosos. Entretanto, nenhum estudo investigou os efeitos crônicos do exercício físico sobre as 
concentrações de BDNF em idosos com DA. Objetivo: Investigar os efeitos do treinamento aeróbio 
sobre os níveis plasmáticos de BDNF e a capacidade aeróbia em idosos com DA. Metodologia: 
Trata-se de um estudo controlado, cego e não randomizado. Trinta e um idosos com diagnóstico 
de DA participaram do estudo. Os idosos foram alocados em dois grupos - grupo treinamento (GT; 
n = 16 - treinamento aeróbio moderado na esteira, três vezes por semana, durante doze semanas) 
e grupo controle (GC; n = 15, sem atividade física sistematizada). Para obter os níveis plasmáticos 
de BDNF, a coleta de sangue foi realizada em repouso. A capacidade aeróbia foi determinada no 
teste incremental, utilizando as seguintes variáveis: inclinação da esteira, tempo de permanência 
na esteira e VO2. Para análise dos dados foi utilizado a ANOVA Two-Way para verificar a interação 
entre grupos e momentos ou efeito principal e o effect size para verificar a magnitude da 
diferença. Foi adotado um nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: Foi encontrado um 
efeito principal de grupo (p = 0,02; F = 6,07), ou seja, o GT apresentou um aumento significativo 
nos níveis plasmáticos do BDNF e o tamanho do efeito foi moderado para o grupo de treinamento 
(0,42). O GT melhorou a capacidade aeróbia, em todas as variáveis analisadas - inclinação na 
esteira (p <0,001), tempo de esteira (p <0,001) e VO2 (p <0,001) - quando comparado com o grupo 
de controle. Conclusão: O treinamento aeróbio moderado foi eficaz para aumentar os níveis 
plasmáticos de BDNF e melhorar a capacidade aeróbia em idosos com DA. 
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TREINAMENTO COM PESOS E FORÇA MUSCULAR DE IDOSOS COM 
DOENÇA DE ALZHEIMER - DADOS PRELIMINARES 
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Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa que tem como 
principal característica a perda progressiva da memória. Com o avanço da doença ocorre a perda 
da mobilidade, esta perda compromete a capacidade funcional, resultando em diminuição de 
massa e da força muscular, o que torna os idosos mais dependentes para as atividades de vida 
diária. Objetivo: Analisar a força muscular dos membros superiores e inferiores de idosos com DA 
após 12 semanas de treinamento com pesos. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal 
realizado com idosos vinculados ao Projeto MoviMente, (Programa de Exercícios Físicos para 
Idosos com DA da UFTM). O treinamento com pesos foi realizado durante 12 semanas com 
frequência semanal de 3 vezes por semana. Os exercícios selecionados para a realização deste 
protocolo foram: Leg Press/Quadríceps, Peck Deck/Peitoral, Pulley/Tríceps, Puxador/Pegada 
Pronada e Fechada/Grande Dorsal, Pulley/Bíceps. Os idosos foram avaliados através do teste de 
levantar-se e sentar-se na cadeira em 30 segundos e o teste força de preensão manual. Para o 
teste de preensão manual foi seguiu-se as recomendações da American Society of Hand Therapy, 
sendo utilizado o dinamômetro Jamar®. Uma análise descritiva foi realizada para variáveis 
quantitativas (média e desvio padrão). Foram avaliados três participantes, de ambos os sexos, a 
idade de 71,3 anos, escolaridade de 11,6 anos e estado cognitivo global de 16,6 pontos. 
Resultados: Em relação a força muscular de membro inferior, os idosos apresentaram no 
momento pré: 10,3 ± 9,0 repetições e no momento pós: 14 ± 5,7 repetições. Para a força muscular 
de membro superior, os idosos apresentaram no momento pré: 20,9 ± 10,7 Kg e no pós de 23 ± 
9,8kg. Referente ao aparelho leg press, o valor médio da carga no momento pré foi de 30 ± 18,7 
Kg e no pós foi de 52,6 ± 22,4 Kg. No aparelho peck deck o valor médio da carga no momento pré 
foi de 13 ± 9,9 Kg e no pós foi de 17,3 ± 15,3 Kg. Conclusão: Este estudo está em andamento e, 
apesar do número limitado de pacientes, mostrou que, idosos com DA submetidos ao treinamento 
com pesos durante 12 semanas apresentaram um aumento no número de repetições avaliado 
pelo teste de levantar-se e sentar-se na cadeira em 30 segundos e teste de preensão manual e 
incremento de carga demonstrado pelos exercícios avaliados.  
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O envelhecimento mundial é um fenômeno recente, sendo necessário descobrir estratégias que 
possam ser efetivas para proporcionar qualidade aos anos de vida. A atividade física 
supervisionada e realizada de forma regular contribui para a promoção da qualidade de vida, já 
que é de grande importância para a manutenção na independência das atividades de vida diárias 
(AVD’s). Este estudo tem como objetivo comparar os efeitos do treinamento de força e o 
treinamento de equilíbrio na independência das atividades de vida di ria ( VD’S) em idosos. Trata-
se de uma pesquisa intervencionista com amostra de 34 idosos divididos em três grupos de 
estudo: grupo força, grupo equilíbrio, grupo controle. Os idosos dos grupos força e equilíbrio eram 
participantes do programa de extensão ‘Centro de Estudos do La er e  tividade Física do Idoso – 
‘CEL RI´ da UFRGS. Os instrumentos utili ados foram: sentar e levantar, flexão de cotovelo, 
equilíbrio e agilidade, ´Time up and go´ (TUG), apoio unipodal e escala de Berg. Para análise dos 
resultados quantitativos utilizou-se a ANOVA e o teste ‘t’ para amostras pareadas, além do c lculo 
do delta e do efeito da magnitude com d de Cohen (α=0,05). Os resultados indicaram que ocorreu 
diferença estatisticamente significante nos testes de força de membros inferiores e superiores, 
além da escala de Berg, entre o pré e o pós-teste nos grupos força e equilíbrio. O grupo controle 
não indicou melhora em nenhuma das avaliações do estudo. Através dos resultados é possível 
indicar que os dois tipos de treinamento (força ou equilíbrio) produzem resultados efetivos na 
melhora da força (superior e inferior) e equilíbrio (baseando-se na escala de Berg), com 
repercussões positivas na qualidade de vida e realização de AVD´S. 
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Com a premissa de que o envelhecimento é a soma de todas as alterações biológicas, psicológicas 
e sociais que ocorrem com o passar dos anos, vários efeitos deletérios podem prejudicar uma boa 
qualidade de vida desta população. Entre os vários acometimentos da população idosa, a queda 
talvez seja um dos mais incapacitantes e preocupantes, pois um único evento pode trazer 
relevantes consequências. Podendo desenvolver a chamada “Síndrome pós-queda”, gerando 
assim um sentimento de medo e insegurança. Considerando que a queda pode ter consequências 
drásticas na vida do idoso e o fato de que o medo de quedas, por si próprio, e um fator de risco 
para quedas, tornam-se importantes estudos que verifiquem a eficácia ações preventivas quanto 
às quedas em idosos. O Programa “Vida  tiva” tem por objetivo oferecer à população idosa, 
conveniada à UNIMED e residente na área de abrangência da Unidade Básicas de Saúde Região IV 
de Ourinhos, programas de exercícios físicos voltados à manutenção ou melhora da aptidão 
funcional de maneira a contribuir com a promoção da saúde e estilo de vida ativo. O Projeto 
iniciou-se no ano de 2008, desde então vem aumentando o número de Idosos atendidos e de 
discentes no projeto de extensão. As atividades são realizadas na Academia no Núcleo de Práticas 
da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, no qual foram reservadas aos horários referentes às 
atividades do projeto. A avaliação clínica, física, motora e funcional tem um papel chave para a 
avaliação inicial e para o acompanhamento da intervenção, bem com na aquisição de dados para 
fins de pesquisa e didática de ensino. O projeto tem a participação de 50 idosos residentes na 
cidade de Ourinhos – SP, com idades entre 60 a 78 anos, (média de 65 anos), de ambos os sexos, 
(13 homens e 37 mulheres). Especificamente, os resultados apontam que o programa de 
exercícios físicos proposto foi eficaz em melhorar os níveis de equilíbrio para 35% dos 
participantes, 15% tiveram um declínio e 50% mantiveram os resultados nas coletas pré e pós as 
atividades. Na avaliação do item mobilidade, 85% melhoraram após os exercícios e 15% tiveram 
declínio. Na agilidade 80% teve melhoras, 2,5% mantiveram os resultados e 17,5% tiveram um 
declínio. Nos testes de Resistência Muscular de Membros Superiores (RMMS), 95% obtiveram 
melhoras e 5% mantiveram os resultados. E no teste de Resistência Muscular de Membros 
Inferiores (RMMI), todos os participantes obtiveram melhoras. Os resultados apurados através da 
escala de eficácia de quedas (FES-I-BRASIL) demonstraram que a prática de exercícios físicos é uma 
importante ferramenta para minimizar o medo de quedas em idosos.  Conclui-se que atividade 
física influenciou positivamente sobre o medo de queda em idosos ativos, tanto na sua 
manutenção quanto na diminuição do medo de queda. 
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa caracterizada não 
apenas pelos declínios cognitivos, mas também funcionais, que prejudicam a realização das 
atividades de vida diária. Desta forma, programas que atenuem esses declínios e visem à melhoria 
e/ou manutenção do quadro clínico do idoso com DA são importantes. Objetivo: Analisar os 
efeitos do treinamento funcional e do convívio social na funcionalidade de idosos com DA. 
Metodologia: Participaram do estudo 57 idosos, nos estágios leve e moderado da DA, que foram 
recrutados no Programa de Cinesioterapia Funcional e Cognitiva em Idosos com Doença de 
Alzheimer (PRO-CDA) e distribuídos em 3 grupos: Grupo Controle (GC) com 14 idosos (média de 
idade:79.2±5.6 anos; escolaridade:5.5±5.4 anos; Mini Exame do Estado Mental-MEEM:17.7±5.4 
pontos), Grupo Treinamento Funcional (GTF) com 22 idosos (média de idade:77.6±6.2 anos; 
escolaridade:5.5±5.5 anos; MEEM:18.0±5.7 pontos) que realizaram exercícios físicos funcionais, e 
o Grupo Convívio Social (GCS) com 21 idosos (média de idade:78.0±5.6 anos; escolaridade:4.5±3.3 
anos; MEEM:18.3±5.1 pontos) que realizaram atividades que visavam interação social. O período 
de duração dos protocolos foi de 12 semanas, com atividades realizadas três vezes por semana, 
em dias alternados e duração de 60 minutos por sessão. Para avaliar a funcionalidade foi utilizada 
a Direct Assessment of Functional Status-Revised (DAFS-R). As análises preliminares revelaram a 
normalidade das variáveis (Shapiro-Wilk). Para analisar as diferenças entre os grupos no momento 
pré foi aplicado ANOVA One Way, e para verificar os efeitos das intervenções foi aplicado o teste t 
Student para medidas repetidas, admitindo nível de significância de p<0.05 para todas as análises. 
Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significativas após o período de intervenção 
no desempenho do teste DAFS-R: GC (Pré:58.0±19.2; Pós:55.1±22.2); GTF (Pré:59.7±20.1; 
Pós:60.4±21.0); GCS (Pré:57.6±17.3; Pós:59.5±15.7). Conclusão: Apesar de não apresentar 
diferenças estatística observa-se que ambas as intervenções promoveram manutenção da 
funcionalidade de idosos com DA, e a estatística descritiva indica uma tendência de melhora, 
sendo estes dados interessantes, já que a DA é uma doença progressiva e irreversível. Palavras-
Chave: Treinamento Funcional. Convívio Social. Idosos. Funcionalidade. Doença de Alzheimer.  
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Introdução: A incontinência urinária (IU) é prevalente na população idosa e acarreta uma série de 
efeitos negativos na qualidade de vida das mulheres. O treinamento dos músculos do assoalho 
pélvico (TMAP), realizado por fisioterapeutas, é um tratamento eficaz na melhora da IU. Porém, 
buscam-se outras formas de tratamento interdisciplinares, como a prática de exercícios físicos. 
Estudos que associaram o TMAP à ginástica encontraram resultados positivos nos episódios de 
perdas urinárias. No entanto, são escassas intervenções sistematizadas com o treinamento 
resistido (TR). Objetivo: Verificar se o TR associado ao TMAP é eficaz no tratamento da IU quando 
comparado ao TMAP isoladamente. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado 
duplo cego, realizado durante 12 semanas, com frequência de dois encontros semanais. A amostra 
foi composta por 26 idosas com IU de esforço. Os instrumentos utilizados foram: questionário 
para caracterização das participantes e o International Consultation on Incontinence Questionnaire 
– Short Form (ICIQ-SF). O Grupo Intervenção (GI=12) recebeu TMAP associado ao TR de 
intensidade moderada, no qual eram fortalecidos os grandes grupos musculares, enquanto o 
Grupo Controle (GC=14) recebeu apenas o TMAP. Na análise dos dados, foi realizado o teste de 
Qui-Quadrado para comparação das taxas de cura entre os grupos e o teste t pareado ou teste de 
Wilcoxon (conforme distribuição dos dados) para comparação intragrupos da força muscular. 
Resultados: A média de idade das participantes do GI foi de 64,8 anos (SD= 4,7 anos), a maioria 
era casada (75%) e tinham mais de 11 anos de escolaridade (83,3%). No GC, a média de idade das 
participantes foi de 66,5 anos (SD= 5,5 anos), a maioria era casada (57,1%) e tinham entre 5 e 8 
anos de escolaridade (50,0%). As taxas de cura foram significantemente maiores no GI (58,3%) 
comparado ao GC (14,8%) após 4 semanas (p= 0,02). Ao final do tratamento (12 semanas) a taxa 
de cura dos sintomas foi de 75,0% no GI comparado a 35,7% no GC (p= 0,05). No GI houve 
melhora da força muscular de todos os grupamentos musculares. Conclusão: O TR associado ao 
TMAP proporcionou melhora precoce nos sintomas de perda urinária, demonstrando ser um 
método eficaz para tratamento de idosas com perdas urinárias.  
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Diversas evidências associam o envelhecimento ao declínio na massa muscular, fenômeno 
conhecido como sarcopenia, que afeta diretamente a arquitetura muscular, reduz a secção 
transversa anatômica, o comprimento da fibra, reduz por sua vez a capacidade de produção de 
força por unidade muscular (BAPTISTA, 2009). A capacidade de desenvolver força muscular é um 
componente fundamental no desenvolvimento de diferentes atividades diárias, atividades laborais 
ou recreacionais nesta população.  O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do 
treinamento resistido em idosos do Projeto de extensão Cultura Corporal para Idosos do 
Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, vinculado ao Programa 
do Centro de Referencia do Envelhecimento (PROCERE) Universidade Aberta à Terceira Idade da 
UEM que é um programa multidisciplinar, que integra as áreas da Medicina, Odontologia, 
Educação Física, Pedagogia, Psicologia, Direito, Enfermagem, Nutrição, com o objetivo de 
contribuir para a saúde e integração de idosos de Maringá e região. As aulas de fortalecimento 
muscular atendem idosos de Maringá e região duas vezes por semana com duração de 60 
minutos, no centro de excelência de atividade física (CEAF) UEM são 12 idosos sendo 7 mulheres,  
5 homens. Nas sessões de treinamento é feito fortalecimento de membros superiores e inferiores. 
A prescrição do treinamento e baseado no teste de Repetição Máxima (RM) nos aparelhos a 
serem utilizados, os exercícios são executados inicialmente com 65% da RM e vai sendo 
aumentado progressivamente conforme percepção subjetiva de esforço. Cada idoso tem sua ficha 
de treino com  a carga adequada a sua aptidão física. É realizado teste de força de membros 
superiores como dinamômetro palmar e inferiores como teste de sentar e levantar da cadeira e é 
perceptível uma melhora na capacidade de produzir força desses idosos. Concluímos que o 
treinamento resistido tem grande importância sobre o sistema musculo-esquelético,  como 
demonstra alguns estudos, desenvolve, mantém força, massa muscular e resistência em idosos 
praticantes de musculação, o que interfere diretamente nas capacidades funcionais dos idosos 
como andar, subir escadas, sentar, levantar dentre outras o que garante uma melhor qualidade de 
vida e gera menos dependência.  
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O processo de envelhecimento é caracterizado por reduções da massa e força muscular, que 
dependendo da sua magnitude, poderão trazer importantes prejuízos à saúde e qualidade de vida 
do idoso, como dificuldades na realização das atividades cotidianas, vulnerabilidade às quedas e 
perda da independência física. Desta forma, a avaliação da força de membros inferiores em idosos 
é de extrema relevância. Um dos testes mais utilizados para avaliar essa variável na prática clínica 
em idosos é o teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos (TSL), porém, não há valores 
de referência para a população idosa brasileira. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 
estabelecer valores de referência no TSL para idosos brasileiros fisicamente independentes, 
utilizando a curva de valores percentílicos com o método LMS, considerando a idade e o IMC. 
Participaram do estudo 508 idosos, de ambos os sexos, fisicamente independentes, com estado 
mental normal, e com ausência de comorbidades que poderiam impedir a realização do teste. Os 
dados foram mensurados por meio da massa e estatura corporal para a determinação do IMC, 
informações sociodemográficas e a força de membros inferiores pelo teste de sentar e levantar da 
cadeira em 30 segundos proposto por Jones, Rikli e Beam (1999). Para a análise da influência do 
IMC nos valores de referência foi utilizado o ponto de corte de 27kg/m2, seguindo as 
recomendações de Lipschitz (1994). Para a análise foram considerados três grupos de acordo com 
a faixa etária (<70 anos, 70 a 80 anos e >80 anos). Os resultados mostraram que os idosos 
obtiveram desempenhos no TSL que variaram  entre quatro a 17 repetições, apresentando 
variações entre os sexos e faixas etárias. Os valores percentílicos indicaram redução no 
desempenho do teste à medida que a idade avança e o IMC acima e abaixo de 27 kg/m2 não 
exerceu influências no desempenho dos idosos de ambos os sexos nas faixas etárias <70 anos e 
70-80 anos. O IMC influenciou somente no desempenho dos idosos com mais de 80 anos, sendo 
que os homens com IMC > de 27 kg/m2  possuem desempenho pior no TSL do que os com IMC 
menor e as mulheres ao contrário, as com IMC > de 27 kg/m2  apresentam desempenho melhor do 
que as com IMC menor.  Concluímos que o desempenho no TSL diminui à medida que a idade 
avança e que o IMC não exerce influências no desempenho dos idosos até os 80 anos, mostrando-
se mais importante no desempenho daqueles com idades mais avançadas. 
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O objetivo do estudo foi elaborar tabelas de valores normativos para aptidão funcional e índice de 
aptidão funcional geral em idosas do município de Guarapuava-PR. A amostra foi composta por 
150 mulheres entre 60 e 70 anos de idade (73,2±12,8 kg; 156,4±7,8 cm; 29,9±4,7 kg/m2) que 
realizavam atividades físicas sistematizadas (2 x/sem, 60 minutos) há mais de 6 meses em 
Unidades Básicas de Saúde. A aptidão funcional foi determinada por meio da bateria de testes da 
AAHPERD com testes indicadores das capacidades flexibilidade, coordenação, resistência aeróbica 
geral, agilidade e força/resistência muscular. Foi utilizado o cálculo de percentis para obtenção de 
um escore percentil (pontos) de acordo com o resultado obtido em cada teste motor. A soma dos 
escores-percentis dos cinco testes poderão ser empregados para a estimativa do índice de aptidão 
funcional geral (IAFG). Adicionalmente, os pontos de corte dos percentis 20, 40, 60 e 80 permitirão 
classificar o IAFG individual em muito fraca, fraca, regular, boa e muito boa, respectivamente. 
Considerando as condições do município quanto ao relevo (1100 m altitude localizada no 3º 
planalto), ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH=0,731), a diversidade étnica e cultural 
(origem alemã, Catarinense e Gaúcha) e o clima (frio) que contrastam com outras regiões do 
estado e até do País, as tabelas de valores normativos para os componentes da capacidade 
funcional e para a classificação do IAFG, servirá como uma ferramenta útil em programas de 
atividade física de idosas da região.  
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Introdução: Embora o treinamento resistido (TR) seja reconhecidamente uma das principais 
estratégias para a manutenção e melhora da força muscular em idosos, estudos recentes tem 
sinalizado a existência de uma ampla variação individual em resposta a este tipo de exercício 
sobre diferentes desfechos em saúde. A identificação de sujeitos responsivos e não responsivos à 
um dado programa de TR torna-se portanto, relevante, para o estabelecimento de estratégias 
diferenciadas de modo que ambos possam atingir respostas clinicamente significativas. Objetivo: 
Verificar as variações individuais em resposta a oito semanas de TR sobre a força muscular de 
membros superiores em idosas. Métodos: Cinquenta e sete idosas (70,2 ± 6,2 anos; 65,0 ± 11,4 kg; 
155,5 ± 5,8 cm; 26,8 ± 4,5 kg/m2), fisicamente independentes, foram submetidas a oito semanas 
de TR (1-3 séries; 8-12 repetições; 8 exercícios; 2-3 sessões semanais). Medidas antropométricas 
(massa corporal, estatura) e força muscular (teste de 1RM) no exercício rosca scott foram obtidas 
antes e após o período e intervenção. Para a determinação de responsivos e não-responsivos, 
adotou-se arbitrariamente o ponto de corte “0”.  ssim, indivíduos os quais obtiveram valores ≤ 0 
na variável avaliada foram consideradas não responsivas à intervenção. A comparação entre 
valores pré e pós-intervenção foi reali ada mediante teste “t” pareado com significância estatística 
de 5%. Resultados: Diferença estatisticamente significante foi observada entre os momentos pré e 
pós-intervenção (20,7 ± 3,4 kg vs. 23,3 ± 3,8 kg, P < 0,05) com aumento médio de (2,3 ± 1,8 kg, 
11,3 ± 9%). A heterogeneidade das respostas foi ampla, com variações de -13,6 à +37,5%. A 
proporção de não-responsivos à intervenção foi de 17,5%. Dentre as não-responsivas, três 
participantes obtiveram respostas adversas (-5,5; -7,4 e -13,6%) e sete apresentaram valor “0” 
quando da comparação entre pré e pós-intervenção. Conclusão: O programa de oito semanas de 
treinamento resistido foi capaz de aumentar a força de membros superiores para a maioria das 
participantes com alta variação individual (heterogeneidade), alta proporção de não-responsivos e 
presença de respostas adversas ao treinamento. 
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Os padrões de marcha da população idosa são afetados pelo processo biológico de 
envelhecimento. Estas alterações no ciclo da marcha podem levar a eventos indesejados, como 
por exemplo, as quedas. A acelerometria é um dos métodos utilizados para análise da marcha e 
vem sendo utilizada em diversos estudos, por possibilitar a identificação do ciclo de marcha em 
ambientes não laboratoriais além de análises com números maiores de ciclos em comparação a 
outros métodos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi testar a consistência da detecção do 
ciclo da marcha pelo acelerômetro embutido no Trigno Wireless System da DELSYSᵀᴹ. Foram 
analisados dez ciclos completos de marcha (cinco ciclos de cada membro), de uma idosa saudável. 
Foram utilizados o sistema Vicon® com nove câmeras (100Hz), uma plataforma de força AMTI 
(1000H ) e dois acelerômetros triaxiais DELSYSᵀᴹ (50H ) fixados nos maléolos laterais direito e 
esquerdo, todos sincronizados. A identificação do primeiro contato e saída do pé deu-se através 
da plataforma de força. Obteve-se o próximo contato do mesmo membro através do algoritmo do 
sistema Vicon®, que considera o instante de mesma altura do maléolo no primeiro contato 
(coordenada do marcador reflexivo). A detecção dos mesmos eventos (contato inicial (CI) e 
contato final (CF) do pé e próximo contato do pé (CI2)) no sinal extraído da acelerometria foi feita 
através de um algoritmo desenvolvido em ambiente Matlab. Os dados de aceleração foram 
filtrados com um filtro Butterworth de 2° ordem com frequência de corte de 6Hz de acordo com 
uma análise espectral.  Os instantes dos eventos de cada método foram calculados. A consistência 
entre os dois métodos foi medida usando o coeficiente de correlação intraclasse (ICC). Os tempos 
médios em segundos encontrados pela cinemetria e plataforma de força para cada evento foram: 
CI 3,61±1,04s; CF 4,35±1,03s e CI2 4,77±1,03s e para acelerometria os valores foram: CI 
3,76±1,04s; CF 4,49±1,03s; CI2 4,94±1,03s. Embora os instantes calculados pelo acelerômetro 
apresentem um atraso em relação aos outros dois métodos, as consistências medidas pelo ICC 
foram excelentes (ICC>99%). Conclui-se que o uso do acelerômetro embutido no Trigno Wireless 
System da DELSYSᵀᴹ mostrou-se viável para análise do ciclo da marcha, com consistência na 
obtenção dos eventos da caminhada.  
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