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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito de diferentes práticas de atividade física 
no equilíbrio postural de idosos e compará-los aos não praticantes. Participaram do 
estudo vinte e nove idosos,sendo  divididos pelo grupo de prática de atividade física 
regularmente, sendo: G1 (karatê), G2 (hidroginástica), G3 (grupo controle). Os 
idosos foram submetidos a uma bateria de avaliação de controle postural, 
denominado de escala de Berg, composta de quatorze tarefas. Essa bateria é 
constituída de tarefas comuns que envolvem o equilíbrio estático e dinâmico. Para 
análise dos dados foi realizada análise descritiva, com base na mediana e intervalo 
inter-quartil. Para analisar a existência de diferenças intergrupos foi utilizado o teste 
de Kruskal Wallis. Nos casos que existiram diferenças, foi utilizado o teste de Mann-
Whitney como post hoc, adotando-se p<0,05. Observou-se pelo teste de Kruskal 
Wallis diferenças significativas entre grupos (P=0,006), para analisar as diferenças 
utilizaram-se do Mann-Whitney, ao qual obteve diferença significativa na tarefa 12 
(P=0,21) entre G2 e G3 (P=0,043) e a tarefa 13 entre grupos (P=0,004) e entre G1 e 
G3 (P=0,003) e G2 e G3. Por isso, conclui-se que idosos praticantes de atividade 
física tem seu desempenho otimizado no equilíbrio postural, entretanto, não foi 
possível detectar a melhor modalidade de atividade física. 
 

Palavras-chave: idosos, equilíbrio postural, atividade física. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the effect of different practices of physical 
activity in postural balance of elderly and compare them to non-practitioners. 
Participated in this study twenty-nine elderly, being divided by the group of regular 
physical activity, where: G1 (karate), G2 (Hidro), G3 (control group). The elderly were 
subjected to a battery of assessment of postural control, called the Scale of Berg, 
made up of fourteen tasks. This battery consists of common tasks involving the static 
and dynamic balance. A descriptive analysis of data was performed, based on the 
median and inter-quartile values. To examine the existence of intergroup difference 
the Kruskal Wallis test was used, when differences were found, the Mann-Whitney 
test was used as post hoc, p<0,05. It was observed, by Kruskal Wallis test, significant 
differences between groups (P = 0,006), to analyze the differences the Mann-
Whitney was used, which showed significant difference in task 12 (P = 0,21) between 
G2 and G3 ( P = 0,043) and task 13 among groups (P = 0,004) and between G1 and 
G3 (P = 0,003) and G2 and G3. So it appears that older practitioners of physical 
activity have optimized their performance in postural balance, but it was not possible 
to identify the best form of physical activity. 
 

 

Key words: aging, postural balance, physical activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente ocorre um crescimento acelerado da população idosa, e 

este aumento se dá tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, 

como o Brasil, sendo um reflexo do aumento da expectativa de vida (FREITAS; 

BARELA, 2006). Em decorrência desse fato, percebe-se um aumento de interesse 

dos profissionais da saúde com a qualidade de vida em geral dessa população, para 

a manutenção de um estilo de vida saudável, com o objetivo de tentar minimizar ou 

evitar os efeitos negativos da idade no organismo (FREITAS; BARELA, 2006; 

MATSUDO; MATSUDO, 2000), 

Com o envelhecimento ocorre um acentuado declínio em todas as 

capacidades, tais como, fisiológicas, cognitivo-motoras e psicológicas, em virtude do 

aumento da idade cronológica, observa-se que o declínio dessas capacidades leva à 

incapacidade funcional, gerando, dessa forma, perdas importantes na condição 

cardiovascular, força muscular e equilíbrio (MATSUDO, 2001). Associando a perda 

da capacidade funcional com as doenças crônico-degenerativas (diabetes, 

hipertensão, osteoporose), considera-se que uma boa parte desse declínio deve-se 

à inatividade física ou, até mesmo, a atrofia muscular devido ao desuso (OKUMA, 

1998; MATSUDO; MATSUDO, 2000; SPIRDUSO, 2005). 

Dentre as alterações que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento, os distúrbios do equilíbrio estão entre os principais fatores de 

instabilidade postural e risco de quedas em idosos (DUTHIE; KATZ, 1998). A 

capacidade funcional equilíbrio está inclusa num dos declínios mais preocupantes, 

fato explicado pela alta incidência de fraturas no quadril, que se associa à perda do 

controle postural (GOBBI; VILLAR; ZAGO, 2005). Tem-se sugerido que as causas 

da diminuição no desempenho do controle postural em idosos estariam associadas 

às alterações estruturais e funcionais nos sistemas sensoriais e motor e a problemas 

na integração das informações sensoriais (BARELA, 2000).  

De acordo com Matsudo (2000), uma das formas que vem se 

apresentando mais eficaz é manter-se fisicamente ativo, pesquisas mostram que 

não se pode mais pensar em minimizar o efeito do envelhecimento, sem relacionar 

as medidas de saúde em geral e incluir a atividade física. Neste sentido, torna-se 

importante salientar que idosos têm a função do equilíbrio equivalente à dos jovens, 
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sugerindo que o seu declínio não é necessariamente um resultado inevitável do 

envelhecimento e que o desuso e falta de condicionamento podem ser revertidos 

com o treinamento (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003).  

Vários estudos têm ressaltado a importância da atividade física para 

amenizar esse declínio, por seus benefícios à saúde física, mental, psicológica e 

social, levando o idoso a apresentar uma melhora considerável em suas atividades 

funcionais, sendo que esses efeitos da prática da atividade física na modificação dos 

fatores de risco de quedas e habilidades funcionais de idosos já foram comprovados 

em algumas pesquisas (OKUMA, 1998; MATSUDO, 2001; SHUMAWAY-COOK; 

WOLLACOTT, 2003; SPIRDUSO 2005; GOBBI; VILLAR; ZAGO, 2005). Entretanto, 

ainda não há consenso na literatura sobre o tipo de atividade física que seria mais 

eficaz para a melhora do equilíbrio postural de idosos.  

Assim, torna-se importante o estudo sobre o equilíbrio postural em 

idosos praticantes de atividade física, analisando o efeito, a influência e os 

benefícios de diferentes práticas e compará-los com os não praticantes. 
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2. Objetivo Geral 

 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito das diferentes 

práticas de atividade física no equilíbrio postural de idosos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Envelhecimento 

 

 

A população mundial vem envelhecendo em ritmo acelerado, de 

acordo com Colégio Americano de Medicina Esportiva (1998), projetou-se para o 

ano de 2030 cerca de 70 milhões de indivíduos estarão com mais de 65 anos, sendo 

que o segmento que mais cresce é o de pessoas com mais de 85 anos, esses dados 

se assemelham aos encontrados no Brasil, cuja perspectiva para 2020, segundo o 

IBGE será de aproximadamente 30 milhões de indivíduos com idade igual ou 

superior a 65 anos. 

Os cientistas não entram em consenso em relação a como e porque 

envelhecemos, dividindo-o assim em duas categorias gerais. A primeira inclui teorias 

que se concentram nas causas internas do envelhecimento e no conceito de que o 

decorrer da vida é determinado pela genética, à segunda categoria inclui um grupo 

de teorias sugerindo que se deve principalmente a causas externas, como radiação, 

poluentes, bactérias, vírus, toxinas e catástrofes, que causam danos ao sistema 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003).  

O envelhecimento caracteriza-se como um processo contínuo no 

qual ocorre um declínio progressivo de todos os processos fisiológicos (NÓBREGA; 

FREITAS; OLIVEIRA, 1999). Spirduso (2005) aponta que o termo envelhecimento 

refere-se a um processo ou a grupos de processos que ocorrem em um organismo 

vivo, através do passar do tempo, perde-se a adaptabilidade, a um prejuízo funcional 

e, por fim, a morte. Busse (1969) 1 apud Spirduso (2005) descrevem os processos 

de envelhecimento como primário (sevenescência) e secundário (senilidade – o qual 

inclui a interação de processos de envelhecimento com doenças e influências 

ambientais). 

Gallahue e Ozmun (2005) argumentam que uma das teorias que 

explicam o “porquê envelhecemos”, baseiam nas alterações no nível celular, do 

sistema imunológico e/ou na interação dos sistemas fisiológicos, podendo 

                                                           
1 Busse, E.W. (1969). Theories of aging. In E.W. Busse & E. Pfeiffer (Eds.), Behavior and adaptation 

in later life (pp. 11-32). Boston: Little Brown 
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representar as causas subjacentes do envelhecimento. Shephard (2003) enfatiza 

essas hipóteses, colocando uma característica predominante, sendo uma 

probabilidade crescente tanto de morte celular quanto de morte do organismo, e que 

os danos causados por radicais livres seriam pelo fato do metabolismo ou à 

irradiação externa, também possam fazer parte desse processo, assim como a 

depleção endócrina e enzimática e distúrbios da função imunológica. 

Essas características do processo de envelhecimento atrelado a um 

estilo de vida sedentário, o desuso e falta de condicionamento do músculo-

esquelético acarretam num declínio acentuado das funções fisiológicas (Figura 1).  

 

        

                Figura1. Ciclo vicioso do envelhecimento, conforme NÓBREGA et al (1999). 

 

Matsudo (2000) descreve esse ciclo de maneira semelhante e afirma 

que, com o aumento da idade cronológica, as pessoas tornam-se menos ativas, 

suas capacidades físicas diminuem e, com as alterações psicológicas (depressão, 

sentimento de velhice) ocorre à diminuição nas práticas de atividade física, 

maximizando o aparecimento de doenças crônicas degenerativas. Assim, com o 

processo de envelhecimento, ocorre também a perda da massa muscular e, 

conseqüentemente, da força muscular, que é a principal responsável pela 

deterioração na mobilidade e da capacidade funcional do individuo que está 

envelhecendo, assim como a redução da flexibilidade, resistência, mobilidade 

articular e diminuição da coordenação motora e, por conseguinte o controle do 

equilíbrio postural (DUTHIE; KATZ, 1998). 
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Esses déficits podem ser caracterizados pela perda progressiva de 

células nas ramificações cerebrais e no cerebelo, uma diminuição da função 

proprioceptora nas articulações e músculos visuais, alterações degenerativas no 

sáculo e no utrículo e fraqueza. Todos esses fatores limitam a capacidade de um 

idoso no controle dos movimentos corporais, incluindo os corretivos (SHEPHARD, 

2003). 

Muitos estudos apontam que a maior causa para uma incapacidade 

funcional é também a presença de doenças crônicas degenerativas, tais como 

diabetes, hipertensão, osteoporose, acaba sendo pela adoção de um estilo de vida 

sedentário e por maus hábitos alimentares, apresentando grande parte do declínio 

devido à inatividade e a expectativa à enfermidade (OKUMA, 1998). 

 

 

3.2 Controle Postural em Idosos 

 

 

A manutenção do equilíbrio, também denominada Controle Postural, 

é a capacidade de manter a posição do corpo sobre a sua base de apoio, seja essa 

base estacionária ou móvel (SPIRDUSO, 2005). Equilíbrio corporal, balanço e 

controle postural são termos utilizados como sinônimos (RAGNARSDÓTTIR, 1996). 

De acordo com Horack e Macpherson (1996)2 apud Freitas e Barela 

(2006), o controle postural possui dois objetos comportamentais: o equilíbrio postural 

e a orientação postural. O equilíbrio postural é relacionado ao controle da relação 

entre forças externas (i.e força gravitacional), que agem sobre o corpo, e forças 

internas (torques articulares), que são produzidas pelo corpo agem acelerando e, 

fazendo com que este altere seu alinhamento e se afaste da posição desejada ou da 

posição considerada de maior estabilidade, permite que o corpo permaneça em uma 

posição desejada (equilíbrio estático) ou que se mova de uma maneira controlada 

(equilíbrio dinâmico). 

No processo de estabelecimento de uma orientação vertical, 

utilizamos referências sensoriais múltiplas, incluindo a gravidade (sistema 

vestibular), a superfície de apoio (sistema somato-sensitivo) e a relação do nosso 

                                                           
2 HORACK F.B; MACPHERSON J.M (1996) -  Postural orientation and equilibrium  
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corpo com os objetos existentes no ambiente (sistema visual) (SHUMWAY-WAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2003). 

Barela (2000) aponta que o funcionamento do sistema de controle 

postural assume que a informação sensorial e atividade motora com o objetivo de 

atingir ou manter o equilíbrio e a orientação postural estão interligadas entre si, 

mostrando que em muitas situações, esse relacionamento dá-se de forma contínua, 

pode-se citar como exemplo, na manutenção da posição ereta por certo período de 

tempo, em que a informação sensorial irá influenciar a realização das ações motoras 

e esta, por sua vez, influenciará na obtenção de informação sensorial. Um diagrama 

conceitual deste sistema de controle postural pode ser visto na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Diagrama conceitual do sistema de controle postural (DUARTE, 2000). 

 

Alguns estudos têm apontado que, com o envelhecimento, ocorrem 

alterações comportamentais durante a manutenção da postura ereta não perturbada. 

Segundo Freitas e Barela (2006) uma das prováveis causas da instabilidade do 

sistema de controle postural é a alteração no relacionamento entre informação 

sensorial e a ação motora, representada pela dificuldade que os idosos apresentam 

em integrar as informações mais importantes, selecionando, assim, a resposta 

postural mais adequada para manter o corpo equilibrado. 

Gobbi, Villar e Zago (2005) descrevem alguns fatores que 

contribuem para a diminuição do equilíbrio, ocasionando um aumento das oscilações 

corporais, tais como: diminuição da aptidão funcional geral, mais especificamente de 
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força muscular dos membros inferiores e de flexibilidade; aspectos neuromusculares, 

ocorrendo um atraso na ativação dos grupos musculares necessários para a 

manutenção do equilíbrio; deterioração dos sistemas visual, vestibular e 

somatossensorial, devido à diminuição do número de otólitos do sistema vestibular, 

à degeneração de alguns nervos que transmitem as informações para as áreas 

motoras do cérebro e a diminuição das sensações; vertigens; hipotensão postural e 

coordenação de contração muscular entre agonistas e antagonistas. 

Segundo Spirduso (2005), com o envelhecimento, as pessoas, 

normalmente, perdem a capacidade de detectar informação espacial que poderia 

auxiliar no equilíbrio, além do que, a maioria das pessoas idosas utiliza-se de óculos 

bifocais, ao qual exige o processamento de sistemas de informação dual, realizar 

tarefas utilizando dois sistemas de processamento de informação, tem o potencial de 

criar informações conflitantes, o que poderia ser confuso e mal adaptável. 

Os neurônios do sistema vestibular, com o envelhecimento, 

diminuem tanto em número como em tamanho de fibra nervosa (BERGSTROM,3 

1973; ROSENHAAL;RUBIN4, 1975apud SPIRDUSO, 2005). Pessoas que tem 

perdas vestibulares podem oscilar em excesso ou até mesmo cair, ainda mais se 

outros sistemas principais do controle postural, também estiverem comprometidos. 

Outro ponto a ser analisado, é o sistema somatossensorial, que é a 

capacidade para detectar estímulos cutâneos e vibratórios por patologias e nutrição. 

Esses fatores, também diminuem significativamente com o processo de 

envelhecimento. (SKINNER; BARRACK; COOK, 19885; WHANGER; WANG,19746 

apud SPIRDUSO, 2005). As diminuições na propriocepção e nas sensibilidades 

cutâneas, receptores estes, localizados principalmente nos joelhos, diminuem suas 

atuações, prejudicando assim o controle postural por não fornecerem informações 

precisas sobre as oscilações posturais aos centros nervosos, responsáveis por esta 

instabilidade (GOBBI, VILLAR, ZAGO, 2005). 

Um fator importante para minimizar e desacelerar essas perdas com 

o processo de envelhecimento é atividade física. Assim, manter-se fisicamente ativo 

                                                           
3 Bergstrom, B. (1973). Morphology of the vestibular nerve. II. The number of myelinated vestibular 

nerve fibers in man at various ages. Acta Otolaryngologica, 76, 173-179  
4 ROSENHALL, H.S; RUBIN, W.(1975) Degenarative changes in the human vestibular sensory 

epithelia. Acta Otolaryngologica, 79, 67 – 81. 
5 Skinner, H.B., Barrack, R.L., & Cook, S.D. (1988). Age-related declines in proprioception. Clinical 

Orthopaedics, 184, 208-211 
6 WHANGER, A.D; WANG, H.S (1974) – Clinical correlates of the vibratory sense in elderly psychiatric 

patients, Journal of Gerontology, 29, 39-45 
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tem se mostrado benéfico no que diz respeito ao declínio do equilíbrio. Desse modo, 

um alto nível de atividade física é uma estratégia eficaz para preveni-las: aumenta a 

força muscular, a flexibilidade, mantém o peso corporal, diminui o risco de doença 

cardiovascular e reduz a necessidade de medicação, ocorrendo assim, uma melhora 

no controle motor, podendo dessa forma, contribuir para um melhor controle postural 

(GOBBI; VILLAR; ZAGO, 2005; SPIRDUSO, 2005). 

 

 

3.3 Atividade Física e Envelhecimento 

 

 

Segundo Nóbrega e colaboradores (1999) a atividade física aparece 

como um importante instrumento de saúde em qualquer faixa etária, ainda mais para 

os idosos, induzindo adaptações tantos fisiológicas como psicológicas, tais como: 

aumento do Vo2 máx; maiores benefícios circulatórios periféricos; aumento da massa 

muscular; melhor controle da glicemia; melhora do perfil lipídico; redução do peso 

corporal; melhor controle da pressão arterial de repouso; melhora da função 

pulmonar; melhora do equilíbrio e da marcha; menor dependência para realização 

de atividades diárias; melhora da auto-estima e da autoconfiança; significativa 

melhora da qualidade de vida. 

Vários estudos têm apontado essa eficácia da atividade física em 

minimizar os efeitos do envelhecimento nas capacidades funcionais (MATSUDO, 

2001; SPIRDUSO, 2005; LORD; SHERRINGTON; MENZ, 2001; SHUMWAY-COOK; 

WOLLACOTT, 2003). 

O aumento da idade e a falta de atividade física podem ser 

responsáveis pelo pobre controle postural (GAUCHARD et al, 1999). Uma das 

principais recomendações para o envelhecimento saudável é manter-se ativo, 

proporcionando estímulos proprioceptivos, que resultaram em melhoras 

significativas no controle postural.  Perrin e colaboradores (1998), observaram que 

idosos praticantes de atividades físicas e esportivas obtiveram uma melhora 

considerável em relação àqueles que não praticavam, indicando que os períodos em 

que a atividade física é realizada têm maiores efeitos beneficiários a estabilidade 

postural. 
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Guimarães e colaboradores (2004) realizaram um estudo analisando 

a propensão a quedas de idosos praticantes e não praticantes de atividade física, ao 

qual se observou que aqueles que não praticavam exercícios regularmente, 

obtiveram 80% de propensão a quedas. Esse resultado indica que idosos 

sedentários possuem menor mobilidade e maior propensão a quedas, quando 

comparados a idosos que praticam atividade física regularmente. 

Assim, como exercícios realizados no solo, os realizados no meio 

aquático têm sido bastante recomendados para essa população, entre os benefícios 

pode-se citar o aproveitamento das propriedades físicas da água possibilitando um 

melhor rendimento aos idosos, baixo impacto nas articulações, oferecendo menores 

riscos, ajudando assim tanto na aptidão cardiorrespiratória quanto para uma 

tonificação muscular (ETCHEPARE et al., 2003). 

Lord, Sherrington e Menz (2001), ressaltam que os exercícios têm um 

papel fundamental na modificação de risco e na prevenção de quedas. Existem 

muitos exercícios que promovem à instabilidade postural e a redução do risco de 

cair, porém, para aperfeiçoar a prescrição é necessário antes avaliar o indivíduo. 

Um aspecto importante a ser enfatizado é que a atividade física deve 

ser estimulada em qualquer faixa etária, sendo no envelhecimento de extrema 

importância, pois seus benefícios são ainda mais significativos (NÓBREGA et 

al,1999). Assim, a capacidade de adaptação fisiológica ao exercício do idoso não é 

diferente de outros mais jovens e isso se reflete também no equilíbrio, sendo nos 

idosos a função do equilíbrio equivalente à dos jovens, sugerindo que o seu declínio 

não é necessariamente um resultado inevitável do envelhecimento (SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2003; ZANCHETA, 2007). 

A ACSM (1998) ressalta que a participação de atividades físicas 

regulares é uma maneira de intervenção efetiva para reduzir/prevenir um número de 

declínios funcionais associados ao envelhecimento, por conseguinte os benefícios 

associados ao exercício regular contribuem para um estilo de vida independente e 

saudável, melhorando assim significativamente a capacidade funcional e a qualidade 

de vida dessa população.  
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3.4 Avaliação do Equilíbrio Postural 

 

 

Há uma diversificação de testes que avaliam o equilíbrio sendo 

divididos em teste laboratoriais e testes funcionais. Os testes laboratoriais 

apresentam maior precisão e um melhor potencial para detectar possíveis distúrbios 

do equilibro. Já, os testes funcionais apresentam a vantagem de apresentarem baixo 

custo, fácil aplicabilidade e seus resultados também serem fidedignos, além de ter 

um grande valor ecológico (BERG et al. 1992). 

A partir da perspectiva funcional, utilizam-se testes e medidas que 

investigam como o idoso pode executar uma variedade de tarefas funcionais que 

exigem o controle postural. As tarefas podem refletir a necessidade de um controle 

postural estável, como manter uma postura sentada ou vertical independente, sem 

comprometer a segurança; um controle postural antecipatório, como alongar o 

corpo, inclinar-se para frente e erguer objetos; e um controle postural reativo, como 

a recuperação após uma perturbação ou empurrões de pouca amplitude. 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003). 

Estudos vêm sendo realizados com a intenção de comparar 

diferentes testes funcionais para a avaliação do equilíbrio no envelhecimento. Entre 

os que são mais citados e utilizados estão: Escala de Berg (BBS), teste clínico de 

Interação Sensorial e Equilíbrio (CTSIB), Funcional Reach, Escala de equilíbrio de 

Tinetti e teste Timed Up and Go (TUGT). Cada teste avalia diferentes fatores 

relacionados ao equilíbrio e cada um tem suas vantagens e limitações (BERG et al., 

1992; SHUMWAYCOOK e WOOLLACOTT, 2003). 

Dentre os testes funcionais, a BBS avalia vários aspectos ligados 

ao equilíbrio postural, dividido em equilíbrio dinâmico e estático. Além disso, requer 

poucos equipamentos para ser administrada e foi delineada para acompanhar a 

perda de equilíbrio em idosos e avaliar o potencial para quedas (GONÇALVES, 

2006). 
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3.4.1 Berg Balance Scale (BBS) 

 

Shumway-Cook e colaboradores (1997) relatam que a Escala de 

Equilíbrio de Berg foi a que melhor previu o status de queda nos idosos residentes 

na comunidade. 

A BBS foi elaborada para avaliar a habilidade de equilíbrio dos 

idosos, monitorar mudanças no equilíbrio através do tempo, selecionar idosos para 

os serviços de reabilitação e para predizer quedas em indivíduos da comunidade e 

de instituições (BERG et al, 1992). 

Figueiredo e colaboradores (2007) relatam à vantagem da escala de 

Berg com relação às demais, uma vez que ela avalia aspectos diferentes do 

equilíbrio e necessita de pouco equipamento para ser conduzida e com uma 

vantagem com relação a outras escalas de avaliação funcional, tais como; Teste de 

Alcance funcional e Timed Get up and Go, já que a BBS foi traduzida para o 

português e adaptada para sua utilização no Brasil (MIYAMOTO et al, 2004). A 

versão brasileira da BBS apresentou alta confiabilidade intra e inter observadores 

(ICC 0.99 e 0.98), sendo assim, comprovando sua eficácia e utilidade para avaliação 

do equilíbrio da população brasileira (MIYAMOTO et al, 2004; GONÇALVES, 2006). 

Sendo o teste composto por uma escala com quatorze tarefas 

comuns que envolvem o equilíbrio estático e dinâmico tais como alcançar, girar, 

transferir-se, permanecer em pé e levantar-se. A realização das tarefas é avaliada 

através de observação e a pontuação varia de 0 – 4 totalizando um máximo de 56 

pontos. Os pontos são relacionados ao risco de quedas, sendo que na amplitude de 

56 a 54 pontos há um risco de 3 a 4% de instabilidade postural, e 54 a 46 a 

alteração de um ponto é associada a um aumento de 6 a 8% de chances, sendo que 

abaixo de 36 pontos, o risco de quedas é quase de 100% (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2003; PEQUI; [200?]). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostra 

 

Participaram do estudo vinte e noves idosos, com faixa etária entre 

60 a 85 anos. Para a realização do estudo foram selecionados idosos praticantes e 

não praticantes de atividades físicas. Os idosos praticantes de atividade física foram 

selecionados nas seguintes modalidades: karatê e hidroginástica, sendo separados 

de acordo com a tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Média de idade e modalidade dos grupos. 

 Grupo 1(n=10) Grupo 2(n=10) Grupo 3 (n=9) 

Média de Idade 74.04306 73.31611 75.8037 

Modalidade Karatê Hidroginástica Não praticantes 

  

Inicialmente, o estudo seria composto de mais um grupo de análise, 

entretanto, foi utilizado como estudo piloto para treinar os métodos do protocolo de 

avaliação. O grupo controle foi composto por 11 idosos, entretanto, dois tiveram que 

ser excluídos por realizarem o teste com vestimentas inapropriadas e por limitação 

física. 

Todos os participantes não apresentaram limitações físicas ou 

sensoriais pré-estabelecidas para inclusão no estudo. Os idosos foram previamente 

informados sobre os procedimentos adotados no estudo e informados sobre os 

objetivos da pesquisa, assinando assim, o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Os procedimentos adotados na pesquisa obedeceram aos Critérios de 

Ética em pesquisa com seres humanos conforme resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde.  
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4.2 Tarefa 

 

Os indivíduos realizaram quatorze tarefas para analisar o equilíbrio 

postural, através da BBS (Anexo 1). Este teste é constituído por uma escala com 

tarefas comuns que envolvem o equilíbrio estático e dinâmico, tais como, alcançar, 

girar, transferir-se, permanecer em pé e levantar-se. A realização das tarefas foi 

avaliada por meio da observação e da pontuação, cujos valores variam de 0- 4, 

totalizando o máximo de 56 pontos (ANEXO B). 

 

4.3 Materiais 

 

Para a realização da BBS foram necessários: um relógio, uma régua, 

um step (figura 3), um banquinho e uma cadeira com encosto e braço de apoio, 

foram realizados com os idosos vestidos, descalços e fazendo uso de óculos de uso 

habitual. 

O step utilizado tinha dimensões: 1x0 x 40cmx 11 cm (comprimento, 

largura e altura). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ilustração do material utilizado (STEP). 

 

Utilizou-se de uma filmadora Sony HDR-HC5 com 30 Hz, posicionada 

a uma distância equivalente a 3 metros de distância, no plano sagital, 

permanecendo fixada sobre um tripé. 

Para análise de dados, as imagens foram transferidas para dvds, 

para posterior análise. 

 

4.4 Delineamento Experimental 

 

Essa pesquisa apresenta delineamento transversal com caráter 

descritivo e analítico (THOMAS; NELSON, 2002). 

1m

40cm

11cm

1m

40cm

11cm
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Para este estudo foram avaliados vinte e nove idosos com idade 

superior a sessenta anos, divididos em três grupos, de acordo com suas práticas de 

atividade física. Foram realizadas quatorze tarefas relacionadas ao equilíbrio 

postural, sendo dinâmicos e estáticos. 

Todas as tarefas foram filmadas para uma análise, sendo realizada 

primeiramente a correlação inter avaliadora para um critério fidedigno.  

 

6.3 Procedimentos 

 

Os sujeitos foram selecionados de acordo com os critérios já 

expostos na descrição da amostra. Todos os sujeitos, inicialmente, leram a Carta 

Informativa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B), 

Para a realização das tarefas, os idosos foram avaliados 

individualmente, em seus locais de atividade física, não sendo transportados para 

ambientes diferentes do habitual. O ambiente foi devidamente preparado ao qual 

estavam posicionados os materiais, uma câmera para posteriores análises e dois 

avaliadores, além do experimentador. 

Para a realização do teste, o avaliador, primeiramente, demonstrou a 

tarefa e o avaliado a realizou posteriormente. O avaliador permaneceu ao lado do 

executante, durante todo o procedimento, para prevenir os possíveis desequilíbrios 

ocorridos. 

 

4.5 Análise de dados  

 

Para análise dos dados foi realizada análise descritiva, com base na 

mediana e intervalo inter-quartil. Para analisar a existência de diferença intergrupos 

foi utilizado o teste de Kruskal Wallis. Nos casos em que foram identificadas 

diferenças, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney como post hoc. A significância 

adotada foi P<0,05. Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 13.0. 

Foi realizado inicialmente um teste de correlação intra-avaliador, com 

o objetivo de analisar a fidedignidade e reprodutibilidade dos avaliadores, utilizando-

se o teste Standardizer item alpha, sendo o valor igual a r=,9990 indicando 

correlação forte. 
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5. RESULTADOS 

 

Adotou-se a mediana e intervalo inter-quartil para a análise dos 

dados, devido à natureza das variáveis serem ordinais. Primeiramente será 

apresentada a pontuação total da Escala de Berg obtida pelos três grupos avaliados. 

A tabela 2 apresenta o número de sujeitos em cada grupo, os valores 

obtidos pela mediana e o intervalo inter-quartil. Pode-se observar que a mediana do 

G1 e do G2 foram superiores da obtida pelo G3. Por meio do teste de Kruskal Wallis 

encontrou diferença significativa entre os grupos (P=0,006). Para identificar onde 

ocorreu à diferença, utilizou-se o teste U de Mann-Whitney. O teste indicou diferença 

significativa entre o G1 e G3 (P=0,001)* e entre o G2 e G3 (P=0,024)#. Pela análise 

da mediana pode-se inferir que tanto o G1 como o G2 foram melhores que o G3. 

 

 

Tabela 2. Número de sujeitos, mediana e intervalo inter-quartil do Escore total 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

N Mediana (25-75) N Mediana (25-75) N Mediana (25-75) 

 

Pontuação 

Total da 

Escala de 

Berg 

 

 

10 

 

 

51 (47,5-52)* 

 

 

10 

 

 

50,5 (44,75-53,25) 

# 

 

 

 

9 

 

 

44 (41,5-47)*  

# 

 

 * significância entre G1 e G3 p<0,05 

# significância entre G2 e G3 p<0,05 

 

A bateria de avaliação é composta por quatorze habilidades 

englobando o equilíbrio postural. Em análise isolada de cada item, o teste de Kruskal 

Wallis encontrou diferença significativa entre os grupos para os itens 12 (o indivíduo 

deveria posicionar os pés alternadamente no degrau, enquanto permanece em pé 

sem apoio) e 13 (permanecer em pé sem apoio com um pé à frente). 

Essa diferença pode ser observada nas figuras 4 e 5. 

A figura 4 representa as diferenças obtidas através da mediana na 

tarefa doze, por meio do teste de Kruskal Wallis encontrou diferença significativa 

entre os grupos (P=0,021). Para identificar onde ocorreu à diferença utilizou-se o 

teste U de Mann-Whitney. O teste indicou diferença significativa entre os valores de 
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G2 e G3 (P=0,043), mostrando assim que o grupo dois teve um desempenho 

superior ao grupo três. 

 

 

        Figura 4. Mediana entre os grupos da tarefa doze. 

 

Na figura 5, pode-se verificar os valores da mediana para a tarefa 13. 

Por meio do teste de Kruskal Wallis encontrou diferença significativa entre os grupos 

(P=0,004). Foi realizado o teste U de Mann-Whitney para identificar essas 

diferenças, o qual o teste indicou diferença entre G1 e G3 (P=0,003) * e G2 e G3 

((P=0,004)#. 
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Figura 5. Mediana entre grupos da tarefa treze. 
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Assim, esses dados mostram uma superioridade dos grupos um e 

dois com relação ao grupo três, em todas as tarefas e mais especificamente nas 

tarefas dozes e trezes com diferencia significativa (p<0,005), entretanto não se 

detectou diferença entre grupo um e grupo dois. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar a influência de diferentes 

práticas de atividade física no equilíbrio postural em idosos e compará-lo com não 

praticantes. Para tanto, o estudo utilizou-se de um protocolo de avaliação que 

analisa tanto o equilíbrio dinâmico quanto o estático, denominada Escala de Berg 

(BBS), sendo uma escala que atende várias propostas, progresso dos pacientes e 

avaliação da efetividade das intervenções na prática clínica e em pesquisas de 

procedimento, por meio da avaliação do equilíbrio funcional em quatorze itens 

comum a vida diária. 

O Escore total do BBS pode-se chegar a 56 pontos. Com essa 

pontuação pode-se inferir um excelente equilíbrio; já, com uma pontuação menor 

que 46, identifica-se um alto índice ao desequilíbrio, conseqüentemente a quedas. 

Ao analisar os dados obtidos pelo BBS, através do Escore Total 

encontraram-se diferenças significativas com relação aos grupos, sendo que, idosos 

praticantes de atividade física obtiveram desempenho melhor no escore total de 

pontuação do que os idosos não praticantes de atividade física, entretanto, não se 

observaram diferenças entre os grupos de idosos praticantes de hidroginástica com 

o grupo de karatê.  

Através de uma análise mais minuciosa, podem ser observadas as 

diferenças significativas no item doze, tarefa esta que envolve o equilíbrio dinâmico 

do idoso, devendo ele posicionar os pés alternadamente no degrau enquanto o outro 

permanece em pé sem apoio, qual foi encontrada diferença entre o grupo praticante 

da hidroginástica e o grupo controle. Uma possível explicação para essa diferença 

se deve ao fato de uma musculatura de membros inferiores mais fracos, como 

quadríceps, posterior de coxa, panturrilha etc. teria mais dificuldade nessa tarefa, 

assemelhando-se no cotidiano em tarefas práticas, a subir degraus de escada. 

Estudo realizado por Aveiro e colaboradores (2004) corrobora com a 

hipótese de membros inferiores mais fracos, influenciarem no equilíbrio postural, ao 

qual descreveram que mulheres idosas osteoporóticas apresentaram uma melhora 

significativa depois de submetidas a dozes semanas de treinamentos com pesos, 

tanto no equilíbrio quanto na força muscular do quadríceps e enfatiza sobre a 

inatividade física predispondo a incapacidade de atividades da vida diária e que 

através do fortalecimento muscular também pode colaborar para um melhor 
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equilíbrio. Spirduso (2005) enfatiza essa questão, através do aumento da resistência 

e a força nos membros inferiores incrementa-se o condicionamento necessário para 

a capacidade vital, assim como a prática e o uso contínuo dos mecanismos de 

equilíbrio também aumentam a autoconfiança das pessoas idosas em suas 

capacidades gerais. 

Outro item que também se pode observar diferença significativa foi 

com relação à tarefa treze, na qual o indivíduo deve permanecer em pé sem apoio 

com um pé à frente, requer um equilíbrio estático maior, ao quais os não praticantes 

de atividade física tiveram seu desempenho abaixo daqueles que praticam 

atividades. Esse resultado, pode-se ser explicado pelo fato da integração entre 

sinergia motora e reflexa serem aumentados, a hipotensão postural, 

conseqüentemente menor instabilidade postural no idoso fisicamente ativo 

(SPIRDUSO,2005) e também devido ao fato dos dois grupos estudados terem um 

maior trabalho postural, tanto o karatê quanto a hidroginástica o controle postural 

está constantemente sendo perturbado, fazendo com que os idosos estejam 

buscando a melhor estratégia para a habilidade específica e transferindo essa ação 

para o cotidiano (GOBBI; VILLAR; ZAGO, 2005) 

Estudos vêm observando diferenças na estabilidade postural entre 

idosos ativos (LANUEZ; FILHO, 2008; GUIMARÃES et al, 2004; GOBBI; VILLAR; 

ZAGO, 2005; BROWN; MISHICA7, 1989 apud SPIRDUSO, 2005; ZANCHETA, 

2007). Silva e colaboradores (2008) aplicaram-se a BBS, Teste de Tinetti e o Timed 

Up and Go, para analisar o equilíbrio, coordenação e agilidade, em grupo 

experimental com treinamento sistematizado de musculação três vezes por semana, 

teve um melhor desempenho do que o controle, que apenas fazia alongamentos 

uma vez por semana, concluindo assim, que a atividade física melhora a mobilidade 

física e a estabilidade postural.  

Um estudo que pode ser comparado ao grupo com idosos praticantes 

de karatê, Li e colaboradores (2004) estudaram idosos praticantes de Tai Chi, com 

uma intervenção de seis meses, avaliando-se com os instrumentos: BBS, marcha 

dinâmica e um questionário com freqüência de quedas, realizou-se uma avaliação 

pré e pós intervenção, ao qual encontraram diferenças significativas, concluindo 

dessa maneira, que o Tai Chi melhora o equilíbrio funcional e subseqüente redução 

                                                           
7 BROWN, M; MISHICA, G . Effect of habitual activity of age-related decline in muscular perfomance: 

a sudey of máster athletes. The Gerontologist, 29, 278, 1989. 
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da freqüência de quedas entre os idosos. Todavia, a literatura científica é escassa 

com relação a artes marciais, ainda mais com idosos praticantes de karatê, 

dificultando a analise de resultados para esse grupo especificamente.  

Torna-se interessante enfatizar as diferenças do grupo de 

hidroginástica e do grupo do karatê, ao qual apresentaram um escore total no BBS 

alto, indicando um ótimo equilíbrio postural, porém, não sendo possível diferencia-

los. Dados semelhantes ao estudo Douris e colaboradores [200?], em que 

realizaram uma intervenção de seis meses, duas vezes por semana, dividindo-se em 

dois grupos, em que um grupo realizava  exercícios exclusivamente no  solo e o 

outro exercício aquáticos, aplicou-se a BBS no pré e pós intervenção , encontrando-

se  diferenças significativas com o tempo, mas não entre grupos, indicando assim 

que a atividade física seja ela  realizada no solo ou no meio aquático é 

extremamente eficaz no equilíbrio postural de idosos, porém não foi possível 

detectar qual seria a melhor. 

Estudos que se utilizaram da BBS para analisar diferenças entre 

idosos ativos de não ativos encontram diferenças significativas (ALMEIDA, 2007; 

RIBEIRO, 2005; DOURIS, 2000; ZAMBALDI, 2006; LANUEZ). Entretanto, para o 

presente estudo a escala não foi sensível para mostrar as diferenças entre 

diferentes grupos praticantes de atividade física, não possibilitando assim, inferir 

qual modalidade poderia ser mais eficaz para um melhor equilíbrio postural. 

Algumas limitações podem ser atribuídas aos resultados; o tempo de 

prática foi uma variável que não pode ser muito fechada, pois delimitaria a 

quantidade de idosos no estudo. O instrumento aplicado, Escala de Berg, não foi 

eficaz para detectar alterações significativas na pontuação dos grupos de idosos 

fisicamente ativos, sendo assim um instrumento laboratorial como a Posturografia 

poderia ter dado resultados mais expressivos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Com a análise dos resultados é possível concluir que idosos 

praticantes de atividade física têm seu desempenho no equilíbrio postural otimizado 

daqueles que não praticam nenhuma atividade sistematizada. 

O melhor desempenho no equilíbrio para os grupos praticantes de 

karatê e de hidroginástica pode-se ser atribuído, ao fato de serem modalidades com 

constantes perturbações ao seu sistema de controle de equilíbrio. 

Os idosos fisicamente ativos não apresentaram diferenças entre si, 

devido ao fato da Escala de Berg não ser um instrumento tão sensível para 

identificar alterações no equilíbrio postural de idosos ativos. No entanto, foram 

detectados diferenças entre indivíduos praticantes e não praticantes de atividade 

física. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Berg Balance Scale (BBS)  

 

Instruções: Por favor levante-se. Tente não usar suas mãos para se 
apoiar. 

• ( 4 ) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se 
independentemente  

• ( 3 ) capaz de levantar-se independentemente utilizando as mios  
• ( 2 ) capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas 

tentativas  
• ( 1 ) necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-

se  
• ( 0 ) necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se  

2. Permanecer em pé sem apoio 

Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar. 

• ( 4 ) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  
• ( 3 ) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão  
• ( 2 ) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio  
• ( 1 ) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 

30 segundos sem apoio  
• ( 0 ) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio  

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem 
apoio, dê o número total de pontos para o item número 3. Continue com o item 
número 4. 

3. Permanecer sentado sem apoio nas costas ,mas com os pés 
apoiados no chão ou num banquinho 

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os 
braços cruzados por 2 minutos. 

• ( 4 ) capaz de permanecer sentado com segurança e com 
firmeza por l minutos  

• ( 3 ) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão  
• ( 2 ) capaz de permanecer sentado por 30 segundos  
• ( 1 ) capaz de permanecer sentado por 10 segundos  
• ( 0 ) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 

segundos  

4. Posição em pé para posição sentada 
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Instruções: Por favor, sente-se. 

• ( 4 ) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos  
• ( 3 ) controla a descida utilizando as mios  
• ( 2 ) utiliza a pane posterior das pernas contra a cadeira para 

controlar a descida  
• ( 1 ) senta-se independentemente, mas tem descida sem 

controle  
• ( 0 ) necessita de ajuda para sentar-se  

5. Transferências 

Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente 
para a outra para uma transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de 
uma cadeira com apoio de braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-
versa. Você poderá utilizar duas cadeiras (uma com e outra tem apoio de braço) ou 
uma cama e uma cadeira. 

• ( 4 ) capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das 
mãos  

• ( 3 ) capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos  
• ( 2 ) capaz de transferir-se seguindo orientações verbais c/ou 

supervisão  
• ( 1 ) necessita de uma pessoa para ajudar  
• ( 0 ) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar 

para realizar a tarefa com segurança  

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 

Instruções: Por favor fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 

• ( 4 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com 
segurança  

• ( 3 ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com 
supervisão  

• ( 2 ) capaz de permanecer em pé por 3 segundos  
• ( 1 ) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 

segundos, mas mantém-se em pé  
• ( 0 ) necessita de ajuda para não cair  

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 

Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 

• ( 4 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 
permanecer por l minuto com segurança  

• ( 3 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 
permanecer por l minuto com supervisão  

• ( 2 ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 
permanecer por 30 segundos  
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• ( 1 ) necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de 
permanecer com os pés juntos durante 15 segundos  

• ( 0 ) necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de 
permanecer nessa posição por 15 segundos  

8. Alcançar a frente com o braço entendido permanecendo em pé 

Instruções: Levante o braço a 90o. Estique os dedos e tente alcançar 
a frente o mais longe possível. (O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos 
dedos quando o braço estiver a 90o. Ao serem esticados para frente, os dedos não 
devem tocar a régua. A medida a ser registrada é a distância que os dedos 
conseguem alcançar quando o paciente se inclina para frente o máximo que ele 
consegue. Quando possível, peça ao paciente para usar ambos os braços para 
evitar rotação do tronco). 

• ( 4 ) pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança  
• ( 3 ) pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança  
• ( 2 ) pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança  
• ( 1 ) pode avançar à frente, mas necessita de supervisão  
• ( 0 ) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio 

externo  

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé 

Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 

• ( 4 ) capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança  
• ( 3 ) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão  
• ( 2 ) incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do 

chinelo e mantém o equilíbrio independentemente  
• ( 1 ) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto 

está tentando  
• ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o 

equilíbrio ou cair  

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo 
enquanto permanece em pé 

Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima, do 
seu ombro esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro 
direito. O examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do 
paciente para estimular o movimento. 

• ( 4 ) olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição 
do peso  

• ( 3 ) olha para trás somente de um lado o lado contrário 
demonstra menor distribuição do peso  

• ( 2 ) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio  
• ( 1 ) necessita de supervisão para virar  
• ( 0 ) necessita, de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair  
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11. Girar 360 graus 

Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. 
Gire-se completamente ao redor de si mesmo em sentido contrário. 

• ( 4 ) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou 
mãos  

• ( 3 ) capaz de girar 360 graus com segurança somente para um 
lado em 4 segundos ou menos  

• ( 2 ) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente  
• ( 1 ) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais  
• ( 0 ) necessita de ajuda enquanto gira  

12. Posicionar os pés alternadamente ao degrau ou banquinho 
enquanto permanece em pé sem apoio 

Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. 
Continue até que cada pé tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes. 

• ( 4 ) capaz de permanecer em pé independentemente e com 
segurança, completando 8 movimentos em 20 segundos  

• ( 3 ) capaz de permanecer em pé independentemente e 
completar 8 movimentos em mais que 20 segundos  

• ( 2 ) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda  
• ( 1 ) capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo 

de ajuda  
• ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair  

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 

Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente 
á frente do outro na mesma linha se você achar que não irá conseguir, coloque o pé 
um pouco mais à frente do outro pé e levemente para o lado. 

• ( 4 ) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, 
independentemente, e permanecer por 30 segundos  

• ( 3 ) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e 
levemente para o lado. Independentemente e permanecer por 30 segundos  

• ( 2 ) capaz de dar um pequeno passo, independentemente. e 
permanecer por 30 segundos  

• ( 1 ) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 
15 segundos  

• ( 0 ) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé  

14. Permanecer em pé sobre uma perna 

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder 
sem se segurar. 
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• ( 4 ) capaz de levantar uma perna independentemente e 
permanecer por mais que 10 segundos  

• ( 3 ) capaz de levantar uma perna independentemente e 
permanecer por 5-10 segundos  

• ( 2 ) capaz de levantar uma perna independentemente e 
permanecer por 3 ou 4 segundos  

• ( 1 ) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 
3 segundos, embora permaneça em pé independentemente  

• ( 0 ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair  

( ) Escore Total (Máximo = 56) 

 

ANEXO B – Descrição da BBS 

A BBS descreve qualitativamente a habilidade de equilíbrio funcional 

por meio das tarefas citadas a seguir. 

Posição sentada para posição em pé: consiste em levantar-se da 

cadeira sem usar as mãos como suporte e estabilizar-se de maneira independente.  

 

          

 

 

Permanecer em pé sem apoio: o indivíduo deverá permanecer em 

pé por dois minutos sem se apoiar em nada. Nesta tarefa se o indivíduo for capaz de 

permanecer os dois minutos sem se apoiar em nada, ele seguirá diretamente para a 

tarefa 4, e obterá a maior pontuação na tarefa 3.  
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Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés 

apoiados no chão ou num banquinho: deverá permanecer sentado sem apoio 

para as costas mas com apoio para os pés, ficará com os braços cruzados e 

manterá essa posição durante dois minutos. 

 

                                

 

Posição em pé para posição sentada: nesta tarefa o indivíduo 

deverá sentar na cadeira sem utilizar as mãos, a perna ou qualquer parte do corpo 

como auxílio. 

           

 

Transferências: O indivíduo deverá passar de uma cadeira com 

descanso de braços para outra cadeira sem descanso de braços (ou uma cama), 

utilizando o mínimo possível suas mãos.  

                  

 

Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados: nesta 

deverá permanecer em pé e parado, sem apoio, e manter os olhos fechados durante 

10 segundos. 
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Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos: deverá 

permanecer em pé, mantendo os pés juntos, sem se apoiar.  

 

                                                                                                   

Alcançar a frente com o braço entendido permanecendo em pé: 

Levante o braço a 90°. Estenda os dedos e tente alcançar a frente o mais longe 

possível. O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o 

braço estiver a 90°. Ao serem estendidos para frente, os dedos não devem tocar a 

régua. A medida a ser registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar 

enquanto o indivíduo está na máxima inclinação para frente que ele consegue. Se 

possível peça ao indivíduo que execute a tarefa com ambos os braços para evitar 

rotação do tronco. 

 

 

 

Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé: Deverá 

pegar um sapato/chinelo que está localizado a frente dos seus pés. 

                                 

Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e 

esquerdo enquanto permanece em pé: Vire-se para olhar diretamente atrás de 

você por cima do seu ombro esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por 

cima do ombro direito. O examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo 

diretamente atrás do indivíduo para estimular o movimento. 
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Girar 360 graus: Girar completamente ao redor de si mesmo, 

fazendo um círculo completo, parar, girar completamente ao redor de si mesmo em 

sentido contrário. Deverá tentar executar cada giro em quatro segundos. 

  

 

                                   

Posicionar os pés alternadamente ao degrau ou banquinho 

enquanto permanece em pé sem apoio: Colocar cada pé alternadamente no 

degrau/banco, a execução é finalizada depois que cada pé tenha tocado o 

degrau/banco quatro vezes, a pontuação é dada pela execução dos oito passos e o 

tempo em que a tarefa é realizada. 

                         

Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente: Deve-se 

demonstrar essa tarefa. Colocar um pé diretamente á frente do outro na mesma 

linha.    
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              Se o indivíduo achar que não irá conseguir, poderá colocar o pé um 

pouco mais à frente do outro e levemente para o lado. Porém, se executada dessa 

maneira a pontuação não excederá 3 pontos. 

 

                                                       

 

Permanecer em pé sobre uma perna: Deverá permanecer em pé, 

sobre uma perna o máximo que puder sem se segurar. A pontuação máxima é dada 

se mantiver uma perna apoiada sem tocar no chão por 10 segundos ou mais. 
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Anexo C - Escore de pontuação total da Escala de Berg 

 

Questão                                  Valor 4 3 2 1 0 

1. Posição sentada para posição em pé      

2. Permanecer em pé sem apoio      

3. Permanecer sentado sem apoio nas 
costas, mas com os pés apoiados no chão 
ou num banquinho. 

     

4. Posição em pé para posição sentada      

5. Transferências      

6. Permanecer em pé sem apoio com os 
olhos fechados 

     

7. Permanecer em pé sem apoio com os 
pés juntos 

     

8. Alcançar a frente com o braço 
entendido permanecendo em pé 

     

9. Pegar um objeto do chão a partir de 
uma posição em pé 

     

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos 
ombros direito e esquerdo enquanto 
permanece em pé 

     

11. Girar 360 graus      

12. Posicionar os pés alternadamente ao 
degrau ou banquinho enquanto 
permanece em pé sem apoio 

     

13. Permanecer em pé sem apoio com um 
pé à frente 

     

14. Permanecer em pé sobre uma perna      

 Total                                 /56 pontos 

 

   (  ) escore 0 a 48 pontos                    (  )escore de 49 a 56 pontos 
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Anexo D – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar seu consentimento 

para participar ou não do estudo. Qualquer dúvida sobre o estudo ou sobre este 

documento pergunte ao pesquisador. 

Nome do (a) Pesquisador(a): Raquel de Melo Martins 

Nome do (a) Orientador (a): Inara Marques 

1. Natureza da Pesquisa: Esta pesquisa tem característica transversal, no qual 

os participantes irão realizar quatorze tarefas relacionadas ao equilíbrio 

postural 

2. Objetivo da Pesquisa: O objetivo do presente estudo será de analisar a 

influência de diferentes práticas de atividade física no equilíbrio postural em 

idosos. 

3. Participantes da pesquisa: A pesquisa será composta por idosos praticantes 

e não praticantes de atividade física. 

4. Envolvimento da pesquisa: Ao colaborar com a participação a Sra (Sr) 

permitirá que a pesquisadora possa trabalhar o equilíbrio postural com 

diferentes tarefas. Sempre que necessitar poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto, (043) 3301-

6520 ou 9903-0506. 

5. Riscos e desconfortos: A participação na pesquisa não traz complicações 

legais e nenhum risco decorrente da participação do projeto. Os 

procedimentos adotados na pesquisa obedecem aos Critérios de Ética em 

pesquisa com seres humanos conforme resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo serão 

estritamente confidenciais. Todas as informações serão somente utilizadas 

para fins acadêmicos. 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa a Sra (Sr) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto espera-se que este estudo traga informações 

importantes sobre como a prática de atividade física pode interferir 

positivamente na manutenção de equilíbrio em idosos, assim como o 
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conhecimento gerado por esta pesquisa possa colaborar para outras 

pesquisas. 

8. Pagamento: Eu entendo que não terei nenhuma despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

9. Participação voluntária: A sua participação neste estudo é voluntária e 

vocês terão plena e total liberdade para desistir do estudo a qualquer 

momento. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participação no estudo. Portanto, preencha, por favor, os itens que se seguem: 

 

Eu_________________________________, RG nº______________, declaro ter 

sido devidamente informado(a) e esclarecido(a) dos objetivos, procedimentos, 

riscos, benefícios decorrente de minha participação pela pesquisadora Raquel de 

Melo Martins e concordo em participar como sujeito, no projeto de pesquisa  Análise 

do equilíbrio postural em idosos de diferentes práticas de atividade física. 

Londrina, ......de ...................................de 2008 

 

_______________________________________________ 

Nome e telefone do Participante da Pesquisa 

 

___________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

TELEFONES: 

 

Pesquisadora: Raquel (43) 3301-6520    (43) 9903-0506 

 

Orientadora: Inara (43) 3304-9663           (43) 9995-0381 
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