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RESUMO 

  

 O controle postural de idosos tem sido estudado com o objetivo de 

melhor entender os fatores que levam esta população a sofrer mais quedas que os 

indivíduos jovens. A redução da força e da potência muscular está entre os aspectos 

que contribuem para o declínio do controle postural. Entretanto, faltam 

esclarecimentos sobre a capacidade de produzir força e potência muscular em 

idosos de diferentes idades. Adicionalmente, faltam informações sobre a relação 

entre força e potência muscular com o desempenho do controle postural em idosas 

de diferentes faixas etárias. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 

força e a potência muscular e sua relação com o desempenho do sistema de 

controle postural de mulheres idosas de diferentes faixas etárias. Participaram do 

estudo 80 mulheres que foram divididas em 4 grupos de acordo com a idade: Grupo 

Jovens (n=20) com idade entre 18 e 30 anos; Grupo 60-64 anos (n=20) com idade 

entre 60 e 64 anos; Grupo 65-69 anos (n=20) com idade entre 65 e 69 anos; Grupo 

70-74 anos (n=20) com idade entre 70 e 74 anos. A força (uma repetição máxima – 

1RM) e a potência dos músculos extensores e flexores de joelho produzida nas 

intensidades de 40%, 70% e 90% de 1-RM foram avaliadas através de uma cadeira 

extensora/flexora. A oscilação do centro de pressão (plataforma de força) e a 

atividade muscular (Vasto Lateral, Tibial Anterior, Bíceps Femoral e Gastrocnêmio 

Lateral) foram avaliadas durante a manutenção do controle postural em situação 

estática, dinâmica e com perturbação da base de suporte. Os resultados revelaram 

que idosas nas faixas etárias 60-64, 65-69 e 70-74 anos apresentam força e 

potência muscular semelhantes, porém inferiores em comparação com as jovens. 

Além disso, mostraram que o desempenho do controle postural de idosas nestas 
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faixas etárias é semelhante, mas inferior em relação às jovens. Não houve diferença 

entre os grupos para a ativação muscular. Análises de regressão linear múltipla 

apontaram que a força e a potência muscular estiveram fracamente relacionadas 

com o desempenho do controle postural. Portanto, estes resultados indicam que, 

para mulheres com idade entre 60 e 74 anos, a força e a potência muscular são 

semelhantes e exercem pouca influência no desempenho do controle postural que 

também é similar nesta faixa etária. 

 

 

Descritores: Envelhecimento, força muscular, equilíbrio postural, eletromiografia.  
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ABSTRACT 

 

 The postural control of elderly has been studied with the aim of better 

understanding the factors that lead these women to have more falls than young 

individuals. The reduction in the muscle strength and power are among the aspects 

that contribute to the impairment of postural control. However, it is still unclear if the 

capacity of elderly to produce strength and muscle power is distinctive when 

comparing different ages. In addition, there is little information about the relationship 

between muscle strength and power with the performance of postural control in older 

women of different ages. Thus, the purpose of this study was to evaluate the 

muscular strength and power and its relation with the performance of postural control 

in elderly of different ages. Eighty women were divided into four groups according to 

their ages: Group Young (n=20) aged between 18 and 30 years; Group 60-64 (n = 

20) aged between 60 and 64 years, Group 65-69 (n = 20) aged between 65 and 69 

years and Group 70-74 (n = 20) aged between 70 and 74 years. The subjects 

performed tests for maximal strength (1-RM) and muscle power produced by knee 

extensor and flexor muscles in the intensities 40%, 70% and 90% of 1-RM using an 

extensor/flexor equipment. The sway of center of pressure (force plate) and the 

muscle activity (Vastus lateralis, Tibialis Anterior, Biceps Femoris and Gastrocnemius 

Lateralis) were analyzed during the maintenance of postural control in static, 

dynamics and with disturbance of the support base situations. The results revealed 

that women from three elderly groups (60-64, 65-69 and 70-74 years) have similar 

muscle strength and power, but lower compared to young group. Moreover, the 

results showed that women from three elderly groups are also similar with respect to 
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the performance of postural control, but worse than young. There was no difference 

between groups for muscle activity. Multiple linear regression analyzes indicated that 

the strength and muscle power were weakly related to the performance of postural 

control. Therefore, these results indicate that for women aged between 60 and 74 

years, muscular strength and power are similar and have little influence on the 

performance of postural control that is also similar in this age group. 

 

 

Key words: Ageing, muscle strength, postural balance, electromyography.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos próximos doze anos a população idosa no Brasil poderá ultrapassar os 

30 milhões de indivíduos e estima-se que no ano de 2050 um quinto da população 

mundial será de idosos (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Acesso: 01 

ago. 2011). Em paralelo a esta crescente população, aumentam as preocupações da 

sociedade em relação aos comprometimentos inerentes ao envelhecimento. Neste 

contexto, as quedas aparecem como um dos fatores que desencadeiam maiores 

prejuízos à saúde do idoso trazendo como consequência a incapacidade funcional e 

o isolamento social. Além disso, as quedas aumentam as despesas governamentais 

devido à hospitalização e a redução na produtividade do idoso 

(FABRÍCIO;RODRIGUES;COSTA JUNIOR, 2004). Por esta razão, pesquisas ligadas 

ao campo da gerontologia tem buscado exaustivamente examinar os fatores que 

tornam os idosos mais susceptíveis a quedas (GAMA;GOMEZ-CONESA, 2008).  

O declínio no desempenho do sistema de controle postural tem sido apontado 

com um dos principais aspectos relacionados à ocorrência de quedas 
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(MATSUMURA;AMBROSE, 2006). Estudos revelam que idosos apresentam pior 

equilíbrio postural em comparação com adultos jovens 

(AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; PRIOLI et al., 2006; 

ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 2008), mas os resultados são contraditórios quando 

considera-se o desempenho de idosos de diferentes idades (FUJITA et al., 2005; 

HAIBACH et al., 2007; HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009). Há relatos de que 

a diminuição no desempenho do controle postural está associada à redução na 

capacidade de produzir força e potência muscular (BEAN et al., 2003; ORR et al., 

2006; ORR;RAYMOND;FIATARONE SINGH, 2008; ORR, 2010). e que a força 

muscular diminui com o avanço da idade (IZQUIERDO et al., 1999; LANDERS et al., 

2001; EL HABER et al., 2008; TOLEDO, 2008). Adicionalmente, têm sido sugerido 

que diferentes habilidades funcionais (ex levantar da cadeira e caminhar) demandam 

potência muscular gerada em específicas intensidades relativas à força máxima 

(BEAN et al., 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 2007). Neste sentido, parece razoável 

considerar que quanto mais velho for o individuo, menor será sua capacidade de 

produzir força e potência muscular e, consequentemente, pior será o seu equilíbrio 

corporal e sua habilidade funcional.  

Entretanto, os efeitos do envelhecimento no sistema de controle postural 

parecem não ocorrer de forma linear (OVERSTALL et al., 1977; EL HABER et al., 

2008), por isso, faltam informações sobre o desempenho do controle postural e suas 

possíveis associações com a força e a potência muscular em idosos de diferentes 

faixas etárias. Além disso, é desconhecida a capacidade que idosos de diferentes 

idades têm para gerar potência muscular em intensidades relativas específicas. 

Nesta perspectiva, o presente estudo analisou a força e a potência muscular 
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produzida em diversas intensidades e sua relação com o desempenho do controle 

postural em mulheres idosas de diferentes faixas etárias. Estas informações 

poderiam ser úteis para a elaboração de programas de atividade física designados 

especificamente para atuar nesta interface.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Envelhecimento. 

 

O envelhecimento pode ser definido como um conjunto de alterações 

biológicas que afetam a fisiologia do organismo. Em função da complexidade 

etiológica, diversas teorias têm sido propostas para explicar os mecanismos 

subjacentes ao envelhecimento. As teorias evolutivas explicam o processo do 

envelhecimento a partir das proposições da seleção natural. As teorias moleculares 

caracterizam o envelhecimento em decorrência de alterações celulares e genéticas. 

As teorias sistêmicas consideram o envelhecimento como resultado de alterações 

nas funções exercidas pelos sistemas nervoso, endócrino e imune 

(TEIXEIRA;GUARIENTO, 2010). Independentemente dos diferentes conceitos 

embutidos em cada teoria, o resultado final é que o envelhecimento acarreta ao ser 

humano efeitos deletérios nos sistemas sensoriais, cognitivo e motor que levam a 



5 

 

 

 

perda de adaptabilidade e ao prejuízo funcional (SPIRDUSO;FRANCIS;MACRAE, 

2005). 

As questões relacionadas ao envelhecimento têm sido cada vez mais 

discutidas tendo em vista que o número de idosos na população mundial tem 

aumentado em proporções nunca vistas (KALACHE;VERAS;RAMOS, 1987). No 

Brasil, os recentes levantamentos demográficos também têm evidenciado um 

aumento na expectativa de vida e expansão da população idosa. Para se ter uma 

ideia, no ano de 1991 o número de pessoas acima dos 60 anos representava 7,3% 

da população brasileira, em 2000 esse número subiu para 8,6% e estima-se que em 

2020 aproximadamente 13% da população brasileira seja de idosos (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, Acesso: 01 ago. 2011). 

Dentre os diversos fatores que afetam a saúde do idoso, a queda é um dos 

eventos que gera mais prejuízos. Além das fraturas, as quedas trazem como 

consequências para o idoso a incapacidade funcional, o isolamento social e o 

declínio da saúde podendo levar até à morte (FABRÍCIO;RODRIGUES;COSTA 

JUNIOR, 2004; SILVA GAMA;GOMEZ CONESA;SOBRAL FERREIRA, 2008). 

Adicionalmente, a queda gera custos ao governo devido à hospitalização e a 

redução na produtividade do idoso (FABRÍCIO;RODRIGUES;COSTA JUNIOR, 

2004; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Acesso: 01 ago. 2011) 

O estudo de Fabrício et al. (2004) mostrou que após uma queda, idosos 

relatavam abandono de atividades, perda de autonomia e surgimento de doenças 

como osteoporose e artrite. Ainda, indicou que atividades como caminhar em 

superfície plana, subir/descer escadas e deitar/levantar estavam entre as atividades 

da vida diária (AVDs) mais prejudicadas após a queda. O medo de cair faz com que 
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os idosos realizem cada vez menos AVDs e esta redução de atividade acarreta em 

um progressivo comprometimento da capacidade funcional ao longo do tempo 

(PERRACINI;RAMOS, 2002). Através de um modelo elaborado para predizer os 

fatores associados à ocorrência de quedas em idosos, Perracini e Ramos (2002) 

verificaram que a ocorrência de uma queda anterior é um fator que aumenta a 

vulnerabilidade dos idosos a novos episódios de quedas. Tinetti e colaboradores 

(1988) revelaram que cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano e 

que a chance de reincidência de queda é de 50%.  

Sendo assim, evitar que a primeira queda aconteça parece essencial para 

minimizar a possibilidade de novos episódios. Tendo em vista os enormes prejuízos 

que a queda traz a saúde e a autonomia do idoso, torna-se relevante buscar 

esclarecimentos quanto aos fatores que predispõem esta população a sofrer mais 

quedas que seus pares jovens. Estudos apontam que indivíduos que caem 

apresentam alterações no desempenho do controle postural 

(MELZER;BENJUYA;KAPLANSKI, 2004; PAJALA et al., 2008; PETRELLA et al., 

2012; RIBEIRO et al., 2012). Por isso, o tema seguinte aborda os mecanismos 

inerentes ao funcionamento do sistema de controle postural. 

  

 

2.2 Controle Postural. 

 

O controle postural é resultante da interação entre múltiplos sistemas neurais 

com o objetivo de atingir duas metas principais: equilíbrio e orientação postural. A 
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orientação postural é definida como a posição relativa entre os segmentos corporais 

e destes em relação ao ambiente. Já o equilíbrio postural é definido como o estado 

em que todas as forças agindo sobre o corpo são balanceadas de tal forma que o 

corpo tende a permanecer na posição desejada (equilíbrio estático) ou a mover de 

forma controlada (equilíbrio dinâmico) (HORAK;MACPHERSON, 1996). Assim, o 

termo controle postural refere-se ao controle da posição do corpo no espaço com a 

finalidade de buscar orientação e estabilidade (SHUMWAY-COOK;WOOLLACOTT, 

2003). 

Para que o indivíduo seja capaz de manter a orientação e o equilíbrio 

postural, o sistema de controle postural deve organizar e sincronizar as contrações 

musculares de forma apropriada, com base nas informações sensoriais referentes à 

posição e a velocidade de movimento corporal (DIJKSTRA;SCHÖNER;GIELEN, 

1994; JEKA et al., 1998; JEKA et al., 2004). As informações sensoriais são 

fornecidas por células especializadas (receptores sensoriais), reunidas 

principalmente em três complexos sistemas sensoriais: visual, vestibular e 

somatossensorial (NASHNER, 1981). A integridade destes sistemas sensoriais 

implica diretamente na exatidão das informações sensoriais. Quanto mais exatas 

forem as informações sensoriais maiores são as possibilidades de corrigir um 

movimento corporal indesejado. Por exemplo, se o corpo de um indivíduo estiver 

inclinando para a direita involuntariamente, as informações referentes à magnitude e 

a velocidade desta inclinação serão utilizadas para retificar a posição corporal. 

Porém, para que isto ocorra, o sistema motor deve promover as contrações 

musculares adequadas e correspondentes às informações sensoriais recebidas. 

Desta forma, pode-se dizer que o desempenho do sistema de controle postural 
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depende do relacionamento entre informação sensorial (percepção) e ação motora 

(ação). Quanto mais coerente e refinado estiver o relacionamento entre percepção e 

ação, melhor será o desempenho do sistema de controle postural (BARELA, 1999).  

É importante ressaltar que diversos elementos integram o sistema de controle 

postural. Horak (2006) sugere que os principais componentes do sistema de controle 

postural são as estratégias de movimento, o controle dinâmico do centro de massa, 

o processamento cognitivo, a orientação no espaço, as estratégias sensoriais e as 

restrições biomecânicas. O déficit em qualquer destes elementos implicará na 

instabilidade postural. 

O envelhecimento parece desencadear prejuízos em todos os componentes 

que integram o sistema de controle postural e na capacidade de relacionar esses 

subsistemas. Em conjunto, essas alterações repercutem no desempenho do sistema 

de controle postural do idoso tornando-os mais instáveis. 

 

 

2.2.1 Controle Postural em idosos 

 

O sistema de controle postural de idosos tem sido estudado com o objetivo de 

entender, principalmente, os fatores que levam esta população a apresentar um pior 

equilíbrio e sofrer mais quedas em comparação aos adultos jovens (BALOH et al., 

1998; AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; DU PASQUIER et al., 2003; 

PRIOLI;FREITAS JUNIOR;BARELA, 2005) e de meia idade (GILL et al., 2001; DU 

PASQUIER et al., 2003; FRANSSON et al., 2004; ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 
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2008). Em geral, o déficit do sistema de controle postural é evidenciado pelo maior 

deslocamento e velocidade de deslocamento do centro de pressão (CP) observado 

tanto em tarefas estáticas quanto em tarefas dinâmicas (BALOH et al., 1998; GILL et 

al., 2001; HATZITAKI;AMIRIDIS;ARABATZI, 2005; PRIOLI;FREITAS 

JUNIOR;BARELA, 2005; FREITAS JÚNIOR;BARELA, 2006).  

Entretanto, a natureza da tarefa é um fator importante que pode influenciar 

nas interpretações quando se compara o controle postural de idosos e jovens. 

Alguns estudos indicam que, em tarefas mais simples (ex. manter a postura ereta 

em apoio bipodal com visão), o desempenho do sistema de controle postural de 

idosos e jovens parece ser similar (MAKI;HOLLIDAY;FERNIE, 1990; 

PETERKA;BLACK, 1990; PRIOLI et al., 2006). Neste tipo de tarefa existe 

abundância de informações sensoriais e o sistema de controle postural não é 

estressado o suficiente para revelar diferenças em função da idade 

(PETERKA;BLACK, 1990; PRIOLI et al., 2006).  

As diferenças entre jovens e idosos tornam-se mais evidentes em situações 

que proporcionam um maior desafio para o sistema de controle postural, por 

exemplo, em situações com diminuição das informações sensoriais, com base de 

suporte reduzida e com perturbação mecânica da base de apoio (BALOH et al., 

1998; MOUREY et al., 1998; GILL et al., 2001; AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 

2003; PRIOLI et al., 2006; ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 2008). A ausência da 

informação visual, por exemplo, exige que o sistema de controle postural se 

reorganize e aumente o peso atribuído as informações proprioceptivas e vestibulares 

(OIE;KIEMEL;JEKA, 2002), o que não ocorre em situações em que todas as 

informações sensoriais estão disponíveis. Já o movimento inesperado da base de 
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suporte promove um grande e abrupto deslocamento do centro de gravidade do 

corpo (CG) e isto demanda ajustes rápidos do sistema de controle postural para 

reposicionamento do CG a fim de evitar uma queda. Por isso, nestas situações mais 

complexas, mesmo sutis alterações no sistema de controle postural são mais 

facilmente observadas.  

No estudo de Abrahamova et al. (2008) o controle postural de jovens, adultos 

de meia idade e idosos foi avaliado durante a manutenção da postura ereta (bipodal) 

nas condições com olhos abertos e fechados e com os pés apoiados sobre uma 

espuma e sobre uma superfície rígida. Os resultados indicaram que nas situações 

com redução das informações sensoriais (olhos fechados e pés sobre a espuma) os 

idosos apresentavam pior desempenho que os jovens e adultos de meia idade. Para 

as situações sem manipulação sensorial (olhos abertos e pés sobre a superfície 

rígida) algumas variáveis indicaram que o controle postural dos idosos, jovens e 

adultos de meia idade era similar. 

O trabalho de Amiridis e colaboradores (AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 

2003) analisou o controle postural de jovens e idosos durante a manutenção da 

postura ereta nas condições: apoio bipodal com os pés paralelos (Romberg), com 

um pé na frente do outro (tandem) e em apoio unipodal. Os resultados revelaram 

que o estreitamento da base de suporte promoveu maior oscilação corporal no grupo 

de idosos em comparação com os jovens. 

Prioli et al. (2006) observaram diferenças na oscilação corporal entre jovens e 

idosos na situação em que os voluntários ficavam em pé sobre uma base de suporte 

reduzida (pedaço de madeira com 9 cm de largura). Porém, na situação de base de 
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suporte normal (pés sobre o solo) os jovens e idosos apresentaram comportamento 

similar.  

Mourey et al. (1998) avaliaram o controle postural de jovens e idosos durante 

a tarefa de levantar e sentar na cadeira de forma rápida ou natural nas situações 

com e sem visão. Os resultados indicaram que as diferenças entre os grupos foi 

maior na situação mais desafiadora, ou seja, movimento executado de forma rápida 

e sem visão. 

Diversas causas têm sido sugeridas para explicar o déficit do controle 

postural demonstrado por idosos (MATSUMURA;AMBROSE, 2006; 

PERRACINI;FLÓ, 2009). A deterioração dos sistemas sensoriais (vestibular, visual e 

proprioceptivo) (WHIPPLE et al., 1993; STURNIEKS;ST GEORGE;LORD, 2008; 

TOLEDO;BARELA, 2010), a diminuição da força (SZULC et al., 2005; BEAN et al., 

2007), as mudanças no padrão de ativação muscular 

(AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; LAUGHTON et al., 2003) e as alterações 

no relacionamento sensoriomotor (PRIOLI;FREITAS JUNIOR;BARELA, 2005; 

FREITAS JÚNIOR;BARELA, 2006; TOLEDO, 2008) estão entre os fatores mais 

citados.  

O estudo de Toledo e Barela (2010) analisou o desempenho dos sistemas 

sensoriais e motor de jovens e idosos através de uma bateria de testes. Os 

resultados indicaram que os idosos apresentavam desempenho inferior para 

acuidade visual, sensibilidade ao contraste visual, sensibilidade cutânea, 

sensibilidade cinestésica de joelho e tornozelo e torque de extensão e flexão do 

joelho e tornozelo. Além disso, revelaram que os idosos demoravam mais tempo 

para ativar os músculos da perna para responder a uma perturbação da base de 
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suporte. Os idosos iniciavam a resposta muscular cerca de 20 ms mais tarde em 

comparação com os jovens (TOLEDO;BARELA, 2010). Este atraso para iniciar a 

resposta muscular faz com que o CP desloque por uma maior distância aumentando 

a instabilidade postural nos idosos. Por isso, para manter o equilíbrio, o sistema de 

controle postural deve ativar a musculatura no instante apropriado. Mais ainda, deve 

organizar a ordem de ativação dos grupos musculares (sincronização), a magnitude 

e o tempo de ativação de cada músculo (HORAK;MACPHERSON, 1996).  

Estudos revelam que, para manter o equilíbrio durante situação estática ou 

diante de perturbações externas, idosos ativam mais os músculos que adultos 

jovens (MAKI;EDMONDSTONE;MCILROY, 2000; LAUGHTON et al., 2003). Idosos 

chegam a ativar três vezes mais os músculos que adultos jovens (LAUGHTON et al., 

2003). Além disso, o padrão de ativação e a sincronização de ativação dos músculos 

agonistas e antagonistas é diferente entre idosos e jovens (BILLOT et al., 2010). 

Apesar de várias pesquisas demonstrarem que idosos apresentam pior 

equilíbrio comparados a indivíduos jovens (PETERKA;BLACK, 1990; BALOH et al., 

1994; BALOH et al., 1998; MAKI;EDMONDSTONE;MCILROY, 2000; GILL et al., 

2001; LIN;WOOLLACOTT, 2002; AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; 

LAUGHTON et al., 2003; FRANSSON et al., 2004; PRIOLI;FREITAS 

JUNIOR;BARELA, 2005; FREITAS JÚNIOR;BARELA, 2006; PRIOLI et al., 2006; 

ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 2008; TOLEDO;BARELA, 2010), poucos estudos têm 

buscado avaliar o controle postural de idosos de diferentes faixas etárias 

(OVERSTALL et al., 1977; FUJITA et al., 2005; HAIBACH et al., 2007; EL HABER et 

al., 2008; HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009). 
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No estudo de Haibach et al. (2007), o controle postural de idosos (homens e 

mulheres) de duas faixas etárias 60-69 anos e 70-79 anos foi avaliado frente a 

perturbações visuais produzidas por uma “sala móvel”. Os resultados revelaram que 

os idosos mais velhos (70-79 anos) foram mais influenciados pela perturbação visual 

que os idosos mais jovens (60-69 anos) demonstrando maior velocidade e maior 

deslocamento do CP (HAIBACH et al., 2007). Em outro estudo mais recente, 

Haibach et al. (2009) novamente avaliaram o equilíbrio de idosos (ambos os 

gêneros) nas faixas etárias 60-69 anos e 70-79 anos diante de perturbações visuais, 

mas desta vez manipulando o fluxo óptico através de óculos que ocluíam partes do 

campo visual. Novamente, os idosos mais velhos (70-79 anos) apresentaram pior 

controle postural que idosos mais jovens (60-69 anos) em todas as condições de 

informação visual. Além disso, os dois estudos (HAIBACH et al., 2007; 

HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009) revelaram que mesmo nas condições 

controle, em que nenhuma perturbação visual era fornecida, idosos mais velhos (70-

79 anos) apresentaram pior equilíbrio que idosos mais jovens (60-69 anos).  

A diferença de desempenho do sistema de controle postural em idosos de 

diferentes faixas etárias também foi demonstrada por Fujita et al. (2005). Neste 

estudo, o controle postural de homens e mulheres com idade entre 22 e 88 anos foi 

avaliado durante a manutenção da postura ereta sem qualquer perturbação 

sensorial. Os participantes foram agrupados em décadas para avaliar o efeito da 

idade. Os resultados revelaram que idosos acima de 80 anos apresentavam pior 

equilíbrio que idosos mais jovens (60-69 e 70-79 anos), porém, nenhuma diferença 

foi encontrada entre os idosos nas faixas etárias de 60-69 e 70-79 anos.  
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Outros estudos também revelaram similaridade para o desempenho do 

sistema de controle postural entre idosos de determinadas faixas etárias 

(OVERSTALL et al., 1977; EL HABER et al., 2008). El Harber et al. (2008) 

examinaram o controle postural de 212 mulheres com idade entre 21 e 82 anos em 

diferentes situações experimentais (com olhos abertos e fechados, sobre superfície 

rígida, espuma ou com inclinação). Os resultados demonstraram que o desempenho 

do controle postural não diminui linearmente em função do avanço da idade e que 

para algumas variáveis, o desempenho de idosos mais velhos (71-82 anos) era 

similar ao de idosos mais novos (61-70 anos). O estudo de Overstall e 

colaboradores também sugere que o declínio do controle postural não ocorre de 

forma linear e indica que o desempenho do controle postural de mulheres idosas na 

faixa etária entre 60 a 74 anos é semelhante. 

Considerando os resultados contraditórios dos estudos anteriores podemos 

observar que não está claro se o desempenho do sistema de controle postural é 

diferente entre idosos com idade entre 60 e 80 anos (OVERSTALL et al., 1977; 

FUJITA et al., 2005; HAIBACH et al., 2007; EL HABER et al., 2008; 

HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009). Diversos estudos que examinam o 

controle postural classificam o grupo de idosos como pessoas com idade acima de 

65 anos (GROSS et al., 1998; AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; LAUGHTON 

et al., 2003; HATZITAKI;AMIRIDIS;ARABATZI, 2005; PRIOLI;FREITAS 

JUNIOR;BARELA, 2005) sem levar em conta possíveis diferenças no controle 

postural entre idosos mais velhos e mais jovens. Diante deste fato, algumas 

questões foram levantadas: Será que idosos de diferentes faixas etárias apresentam 

semelhanças no controle postural que justificaria serem colocados num único grupo? 
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Por outro lado, será que a idade cronológica poderia ser utilizada para se 

estabelecer parâmetros de referência com relação ao controle postural de idosos? A 

análise do controle postural de idosos de diferentes idades e em diferentes situações 

de equilíbrio poderia trazer informações importantes sobre o comportamento do 

sistema de controle postural ao longo do envelhecimento que ajudariam a responder 

estas questões. 

Uma possível explicação para a divergência de resultados relacionados ao 

controle postural de idosos poderia ser devido ao desenho experimental e as 

características físicas e funcionais dos voluntários. Enquanto alguns estudos 

consideravam homens e mulheres no mesmo grupo de idosos (HAIBACH et al., 

2007; HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009) outros analisaram separadamente 

homens e mulheres (OVERSTALL et al., 1977; FUJITA et al., 2005; EL HABER et 

al., 2008). Alguns estudos indicam diferenças no controle postural entre homens e 

mulheres idosas, com homens demonstrando melhor desempenho (WOLFSON et 

al., 1994; WOJCIK et al., 2001; PEDRERO-CHAMIZO et al., 2012). Isto parece 

ocorrer em função da diminuição da força e da potência muscular que ocorre de 

maneira mais acentuada nas mulheres em comparação com os homens (WOLFSON 

et al., 1994; WOJCIK et al., 2001; PEDRERO-CHAMIZO et al., 2012). Também tem 

sido demonstrado na literatura que idosos ativos apresentam melhor desempenho 

do sistema de controle postural que idosos sedentários (PRIOLI;FREITAS 

JUNIOR;BARELA, 2005). O nível de força e potência muscular também apresenta 

relação com o equilíbrio postural (CORRIVEAU et al., 2004; HESS;WOOLLACOTT, 

2005; SZULC et al., 2005; MATSUMURA;AMBROSE, 2006; ALENCAR et al., 2007; 

BEAN et al., 2007; ORR, 2010). Hess e Woollacott (2005) sugerem que a força do 
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quadríceps é importante para controlar a oscilação posterior do corpo e que força 

dos isquiotibiais é importante para controlar a oscilação anterior do corpo. Por esta 

razão, torna-se necessário examinar a aptidão física e, principalmente, o nível de 

força e potência muscular quando se pretende avaliar o controle postural de idosos.    

 

 

2.3 Força e Potência Muscular em Idosos 

 

As restrições biomecânicas que acompanham o envelhecimento tem forte 

correlação com o declínio do controle postural no idoso (HORAK, 2006). 

Especificamente, tem sido verificado que idosos apresentam uma redução na 

capacidade de gerar força e potência muscular (sarcopenia) e que isto parece 

aumentar a instabilidade postural e a propensão a quedas (BASSEY et al., 1992; 

HURLEY;REES;NEWHAM, 1998; MOXLEY SCARBOROUGH;KREBS;HARRIS, 

1999; LANDERS et al., 2001; BEAN et al., 2003; SZULC et al., 2005; ALENCAR et 

al., 2007; BEAN et al., 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 2007). 

O termo sarcopenia refere-se à progressiva e generalizada perda de massa e 

função muscular (força e potência) (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). A sarcopenia tem 

uma etiologia complexa que engloba aspectos hormonais, metabólicos, nutricionais 

e imunológicos. Ao longo do envelhecimento, a redução da massa muscular é maior 

nas mulheres, que aos 80 anos apresentam uma diminuição de aproximadamente 

27% da massa magra em comparação com a segunda década de vida. O 

comprometimento da massa e função muscular ocorre principalmente nos membros 
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inferiores o que influencia no controle postural, na mobilidade e independência 

funcional do idoso (NARICI;MAFFULLI, 2010). 

Estudos têm verificado que a capacidade de gerar potência muscular é mais 

prejudicada nos idosos que a força muscular (BASSEY et al., 1992; IZQUIERDO et 

al., 1999). Izquierdo e colaboradores (1999) avaliaram a força e a potência muscular 

dos membros superiores e inferiores de adultos de meia idade (idade entre 35 e 46 

anos) e idosos (idade entre 60 e 74 anos). Os resultados indicaram que os idosos 

apresentaram uma redução de aproximadamente 27% para a potência e de 20% 

para a força muscular, comparados aos adultos de meia idade. O envelhecimento 

parece desencadear maior atrofia nas fibras musculares tipo II (contração rápida) em 

detrimento das fibras tipo I (contração lenta) (BOSCO;KOMI, 1979; BASSEY et al., 

1992; IZQUIERDO et al., 1999), o que explicaria o maior déficit na produção de 

potência muscular verificado em idosos. 

Além disso, tem sido demonstrado que a potência muscular é melhor 

preditora da capacidade funcional e da susceptibilidade a queda em idosos que a 

força muscular (SKELTON et al., 1994; FOLDVARI et al., 2000; BEAN et al., 2002; 

SKELTON;KENNEDY;RUTHERFORD, 2002; BEAN et al., 2003; LAUGHTON et al., 

2003; MISZKO et al., 2003; BEAN et al., 2007; HAZELL;KENNO;JAKOBI, 2007; 

PUTHOFF;NIELSEN, 2007; ORR, 2010). Para realizar AVDs e, principalmente, para 

manter o equilíbrio após uma perturbação externa, produzir força simplesmente não 

evita uma queda, para isto, é necessário gerar força com velocidade, ou seja, 

potência (P= F.V) (BEAN et al., 2007).  

O estudo de Bean et al.(2007) demonstrou haver correlação entre a potência 

muscular produzida pelos membros inferiores e uma bateria de testes funcionais que 
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incluíam as tarefas de sentar/levantar, caminhar 4 metros e manter o equilíbrio em 

situação estática com e sem informação visual. A natureza desta relação pode ser 

explicada pela constatação de que a produção de força com velocidade (potência) 

possibilita rápidas respostas às ameaças que acometem a estabilidade postural 

(ORR, 2010). Isto ocorre constantemente quando o CG está sendo deslocado para 

fora do limite de estabilidade seja em situações estáticas ou dinâmicas. Entretanto, a 

influência da potência muscular no controle postural parece variar em função da 

intensidade relativa à força máxima em que a potência é produzida. 

Os resultados do estudo de Bean et al.(2007) indicaram maior coeficiente de 

correlação entre o controle postural e a potência muscular gerada na intensidade de 

70% da carga máxima (r = 0,44) comparado com a potência muscular gerada na 

intensidade de 40% da carga máxima (r = 0,42). Puthoff e Nielsen (2007) também 

encontraram correlação entre o déficit de força e potência muscular com a 

diminuição no desempenho do controle postural verificado em testes funcionais 

semelhantes aos do estudo de Bean et al. (2007). Porém, neste estudo, os 

resultados indicaram que ao invés da potência muscular produzida na intensidade 

de 70%, a potência muscular a 90% da carga máxima foi o fator com maior 

correlação com os valores obtidos nos testes clínicos, principalmente na tarefa de 

sentar/levantar (PUTHOFF;NIELSEN, 2007).  

No estudo de Orr et al. (2006), homens e mulheres idosas foram submetidos 

a 20 sessões de treinamentos de potência muscular em diferentes intensidades 

relativas (20%, 50% e 80% de 1-RM) e os resultados indicaram que o treinamento 

de potência com baixa intensidade (20% de 1RM) foi o que promoveu mais 

benefícios para o equilíbrio postural. O contraste entre os resultados do estudo de 
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Orr et al. (2006) e dos estudos prévios (BEAN et al., 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 

2007) sobre qual intensidade relativa da potência estaria mais associada ao controle 

postural, pode estar relacionado à diferenças nos métodos de avaliação do 

equilíbrio. No estudo de Orr et al. (2006), o equilíbrio foi determinado a partir da 

mensuração das oscilações do CP durante a manutenção da postura ereta em 18 

situações experimentais, que incluíam inclinação e translação de uma estreita base 

de apoio. Nos estudos de Bean et al. (2007) e Puthoff et al. (2007), o equilíbrio foi 

determinado com base no tempo em que o voluntário permanecia em determinadas 

posições (pés unidos, semitandem e tandem). Apesar das divergências quanto a 

qual intensidade relativa da potência está mais associada ao equilíbrio, os 

resultados dos estudos anteriores apontam que a potência está relacionada com o 

desempenho do controle postural (ORR et al., 2006; BEAN et al., 2007; 

PUTHOFF;NIELSEN, 2007).  

Por outro lado, os resultados do estudo de Alencar et al.(2007) não indicaram 

qualquer relação entre a potência muscular e a ocorrência de quedas nos idosos. 

Neste trabalho, mulheres acima de 65 anos que possuíam ou não histórico de queda 

realizaram o movimento de extensão de joelho nas velocidades de 60, 120 e 180o/s 

e foram avaliadas a potência, o trabalho e o pico de torque produzidos. Os 

resultados não apontaram diferenças entre os idosos caidores e não caidores em 

nenhuma das variáveis, indicando, portanto, que os idosos que apresentavam 

histórico de quedas tinham a mesma capacidade de gerar potência muscular que os 

idosos caidores (ALENCAR et al., 2007).  

Os resultados contraditórios dos estudos prévios (ORR et al., 2006; 

ALENCAR et al., 2007; BEAN et al., 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 2007) deixam claro 
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que ainda faltam esclarecimentos sobre a relação entre potência muscular, equilíbrio 

postural e ocorrência de quedas em idosos, principalmente, se considerarmos qual 

intensidade de potência relativa seria necessária para manter o equilíbrio em 

situações estáticas e dinâmicas. Estas informações poderiam ser úteis para a 

elaboração de programas de exercícios que visem melhorar a potência muscular 

produzida por idosos na intensidade específica, que melhor se ajustaria a 

manutenção do equilíbrio e a prevenção de quedas. 

Apesar de diversos estudos demonstrarem que idosos apresentam menor 

força e potência muscular que adultos jovens (IZQUIERDO et al., 1999; LANDERS 

et al., 2001; EL HABER et al., 2008; TOLEDO, 2008), poucas pesquisas buscaram 

examinar se estas capacidades são diferentes entre idosos de diferentes faixas 

etárias (EL HABER et al., 2008; PEDRERO-CHAMIZO et al., 2012). Em um recente 

estudo, Pedrero-Chamizo et al. (2012) examinaram 2412 mulheres com idade 

superior a 65 anos. As voluntárias foram separadas em cinco grupos de acordo com 

a idade seguindo um intervalo de 5 anos para cada grupo etário. A força muscular 

dos membros inferiores foi mensurada indiretamente através do número de 

repetições do movimento de levantar e sentar em uma cadeira no período de 30 

segundos. Os resultados indicaram que as idosas mais velhas apresentavam menos 

força que as idosas mais jovens. Em contrapartida, os resultados do estudo de El 

Harber et al. (2008) indicaram que a força muscular isométrica dos extensores de 

joelhos de idosas nas faixas etárias de 61-70 anos e 71-82 anos era similar. 

Diante do exposto, pode-se verificar que os escassos estudos existentes na 

literatura não deixam claro como é o comportamento da força e da potência 

muscular em idosos de diferentes idades. Sendo assim, faltam informações sobre a 
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capacidade de gerar força e, principalmente potência muscular, em idosos de 

diferentes faixas etárias. Mais ainda, existe uma lacuna na literatura referente à 

capacidade de idosos de diferentes idades produzirem potência muscular, 

sobretudo, considerando distintas intensidades relativas à carga máxima. Como 

mencionado anteriormente, estas informações poderiam ser úteis para a elaboração 

de programas de exercícios que visem melhorar a potência muscular produzida por 

idosos na intensidade específica, que melhor se ajustaria a manutenção do equilíbrio 

e a prevenção de quedas. 

Com base no que foi apresentado na revisão de literatura, algumas questões 

relacionadas ao envelhecimento merecem ser analisadas, entre as quais: 1) Será 

que idosos mais velhos apresentariam menor força e potência muscular quando 

comparados com idosos mais jovens? 2) Idosos de diferentes idades apresentariam 

potência similar diante das variações nas intensidades relativas? 3) Será que idosos 

de diferentes faixas etárias apresentariam desempenho do sistema de controle 

postural diferente? 4) O tipo de tarefa (estática, dinâmica ou com perturbação 

mecânica) influenciaria de forma semelhante o equilíbrio corporal de idosos de 

diferentes faixas etárias? 5) A força e a potência muscular estariam associadas ao 

desempenho do controle postural, ao histórico de quedas, as habilidades funcionais 

e a aptidão física em mulheres idosas? Buscando esclarecimentos sobre estas 

perguntas os objetivos foram definidos a seguir. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a força e a potência dos músculos extensores e flexores de joelho e 

sua relação com o desempenho do sistema de controle postural de mulheres com 

idade entre 60 e 74 anos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Experimento 1 

- Avaliar a força dos músculos flexores e extensores de joelho (1-RM) em 

idosas de diferentes faixas etárias. 

- Avaliar a potência dos músculos flexores e extensores de joelho produzida 

por idosas de diferentes faixas etárias nas intensidades relativas de 40%, 70% e 

90% de 1-RM 
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3.2.2 Experimento 2 

- Analisar o desempenho do sistema de controle postural, por meio da 

oscilação do centro de pressão, de idosas de diferentes faixas etárias em situação 

estática.  

- Examinar a influência da informação visual e proprioceptiva no desempenho 

do sistema de controle postural de idosas de diferentes faixas etárias em situação 

estática. 

- Avaliar a magnitude de ativação muscular (RMS) dos músculos vasto lateral, 

tibial anterior, bíceps femoral e gastrocnêmio lateral durante a manutenção da 

postura em situação estática em idosas de diferentes faixas etárias. 

 

3.2.3 Experimento 3 

- Analisar o desempenho do sistema de controle postural, por meio da 

oscilação do centro de pressão, de idosas de diferentes faixas etárias na tarefa de 

levantar e sentar.  

- Avaliar a magnitude de ativação muscular (RMS) dos músculos vasto lateral, 

tibial anterior, bíceps femoral e gastrocnêmio lateral na tarefa de levantar e sentar 

em idosas de diferentes faixas etárias. 

 

3.2.4 Experimento 4 

- Analisar o desempenho do sistema de controle postural de idosas de 

diferentes faixas etárias em situação com perturbação mecânica da postura através 

de uma plataforma de força móvel.  
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3.2.4 Regressão linear 

- Analisar a relação da força e da potência muscular com o desempenho do 

sistema de controle postural, a habilidade funcional, a aptidão física e o histórico de 

quedas de idosas de diferentes faixas etárias. 
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4 MÉTODOS 

  

4.1 Participantes 

 

Inicialmente foram recrutadas 148 mulheres com idade entre 18 e 74 anos, 

porém 68 voluntárias não completaram todas as etapas do estudo. Sendo assim, 

participaram do estudo 80 mulheres que foram divididas em 4 grupos de acordo com 

a idade: Grupo Jovens (n=20) constituído por mulheres com idade entre 18 e 30 

anos; Grupo 60-64 anos (n=20) formado por mulheres com idade entre 60 e 64 

anos; Grupo 65-69 anos (n=20) composto por mulheres com idade entre 65 e 69 

anos; Grupo 70-74 anos (n=20) constituído por mulheres com idade entre 70 e 74 

anos. A figura 1 apresenta o desenho experimental do estudo indicando a divisão 

dos grupos e a ordem em que foram realizadas as avaliações.  
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Figura 1 – Representação esquemática do desenho experimental do estudo 

 

Todas participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice A), devidamente aprovado pelo comitê de Ética do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Ribeirão Preto nº 12922/2008 (Anexo 

A). Os critérios de exclusão foram: fratura ou lesão nos membros inferiores nos 

últimos 6 meses, vestibulopatia, neuropatia, problemas neurológicos ou qualquer 

outro problema musculoesquelético que interferisse nas habilidades de manter a 

postura em pé ou levantar e sentar em uma cadeira. 

As médias e desvios padrão da idade, massa corporal e estatura das 

participantes dos quatro grupos são apresentadas na Tabela 1. As voluntárias com 
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idade superior a 60 anos foram recrutadas na comunidade. As participantes do 

grupo controle eram alunas de graduação e pós-graduação da USP de Ribeirão 

Preto e também jovens da comunidade de Ribeirão Preto. 

 

Tabela 1: Média ± desvio padrão da Idade (anos), massa corporal (Kg), estatura (metros) e Índice de 
Massa Corporal (IMC) (Kg/m2) das participantes dos grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 
anos. 

Características Jovens 60-64 anos 65-69 anos 70-74 anos 

Idade 22,50 ± 2,69 * 62,80 ± 1,28 * 66,65 ± 1,39 * 73,20 ± 1,11 * 

Massa corporal 57,12 ± 8,23 ^ 64,84 ± 10,98 68,78 ± 11,41 67,43 ± 9,29 

Estatura 1,61 ± 0,06 * 1,54 ± 0,06 1,54 ± 0,06 1,53 ± 0,04 

IMC 22,50 ± 2,69 * 27,14 ± 4,01 29,04 ± 4,82 28,72 ± 4,09 

* P< 0,05 comparado aos outros grupos.  
^ P< 0,05 comparado aos grupos 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

 

4.2 Procedimentos 

 

As participantes compareceram ao Laboratório de Avaliação e Reabilitação 

do Equilíbrio (LARE – Bioengenharia, USP – Ribeirão Preto) onde as medidas de 

massa corporal e estatura foram verificadas. Em seguida as voluntárias receberam 

explicações sobre os procedimentos que seriam realizados e preencheram o termo 

de consentimento. Após isto, as participantes responderam a três questionários: 1) 

Brazilian Multidimensional Functional Assessment Questionnaire - BOMFAQ 

(PERRACINI;RAMOS, 2002) sendo utilizada somente a dimensão que avalia as 
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habilidades funcionais (ANEXO B); 2) Questionário de Baecke Modificado para 

Idosos (MAZO et al., 2001) que foi utilizado para avaliar a aptidão física (ANEXO C); 

3) Questionário de quedas (TOLEDO, 2008) que foi aplicado para avaliar a 

ocorrência, circunstâncias e consequências das quedas (ANEXO D). A queda foi 

definida como um movimento de cair ao solo involuntariamente sem ser ocasionado 

por colisão com outras pessoas ou estruturas (ex. parede, carro) (BUCHNER et al., 

1993). Para avaliar o histórico de quedas foi considerado o período de 12 meses 

anteriores à data da avaliação. Estes questionários foram empregados com a 

finalidade de obter maior controle sobre as características sociodemográficas, físicas 

e funcionais das participantes idosas e não foram aplicados para o grupo de jovens. 

O grupo de jovens respondeu somente as questões relacionadas à prática de 

atividade física. 

Após responderem aos questionários as voluntárias participaram de quatro 

experimentos. Os experimentos foram aplicados em dois dias para evitar a fadiga e 

o estresse das participantes. No primeiro dia de avaliação foram realizados os 

Experimentos 2 e 3 e no segundo dia os Experimentos 1 e 4 (Figura 1). A ordem dos 

experimentos foi definida com base no tempo necessário para realizar cada teste.  

 

 

4.2.1 Experimento 1 – Força e Potência Muscular 

 

Este experimento foi realizado para avaliar a força e a potência muscular dos 

músculos extensores e flexores de joelho. A força e a potência muscular foram 
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mensuradas por meio de uma cadeira flexora/extensora (Figura 1a), confeccionada 

especificamente para esta finalidade na Oficina de Precisão da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, através de recursos fornecidos pela Fundação de 

Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A cadeira possui regulagem 

do encosto traseiro e do apoio onde se aplica a força com a perna. Durante as 

avaliações da força e da potência muscular o encosto traseiro era ajustado de 

maneira que as participantes mantivessem o ângulo de quadril a 90 graus e o eixo 

do equipamento coincidindo com o eixo do joelho. O apoio da perna era posicionado 

acima da articulação do tornozelo. As voluntárias eram instruídas a segurarem no 

apoio lateral para obterem maior estabilidade durante o teste (Figura 1b). Os 

movimentos de extensão e flexão do joelho eram realizados de forma unilateral e os 

valores do membro inferior direito foram utilizados para comparação tendo em vista 

que este era o lado dominante relatado para aproximadamente 95% das voluntárias. 

 

a)      b) 
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Figura 2: Cadeira flexora/extensora (a) e posicionamento da voluntária no teste de extensão do joelho 
(b) 

 

A força muscular concêntrica dos músculos extensores e flexores do joelho foi 

mensurada através do teste de Uma Repetição Máxima (1-RM). 1-RM foi definida 

como a maior carga que pode ser levantada não mais que uma vez de maneira 

correta (GROSS et al., 1998). Antes do teste, as voluntárias realizaram uma série de 

10 repetições com carga mínima para aquecimento muscular e familiarização com o 

equipamento. Em seguida, a carga foi progressivamente aumentada, com intervalos 

de 90-120 segundos de descanso até atingir a carga equivalente a 1-RM. A carga 

inicial era de aproximadamente 10% da massa corporal podendo ser maior ou 

menor dependendo das características individuais das voluntárias. O valor de 1 RM 

foi atingido em no máximo 5 tentativas para cada movimento (flexão e extensão).  

A potência muscular concêntrica dos extensores e flexores do joelho foi 

mensurada nas intensidades de 40%, 70% e 90% de 1RM. As voluntárias foram 
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instruídas a realizarem o movimento de extensão ou flexão do joelho o mais rápido 

possível. A potência foi computada como o produto do torque pela velocidade 

angular em cada instante. O torque foi calculado multiplicando-se a carga relativa a 

1-RM pela distância perpendicular entre o eixo da cadeira e o local de aplicação da 

carga. Para calcular a velocidade angular, uma polia foi acoplada junto ao eixo da 

cadeira e ligada através de uma correia a um potenciômetro de 10k (Figura 2). 

Durante os movimentos de extensão ou flexão do joelho a correia presa na polia 

girava o potenciômetro que produzia uma corrente elétrica correspondente à 

magnitude de deslocamento do eixo da cadeira. Os dados fornecidos pelo 

potenciômetro foram adquiridos através de um condicionador de sinais (EMG system 

do Brasil, São José dos Campos, SP) com frequência de amostragem de 2000 Hz e 

processados por meio do programa EMGlab (EMG system do Brasil, versão 1.1, São 

José dos Campos, SP) para obter-se o deslocamento angular do eixo da cadeira. A 

partir disso, foi desenvolvida uma rotina no programa MATLAB (Math Works, versão 

7, Natick, MA) para calcular a velocidade angular, o torque e a potência. Cada 

voluntária realizou duas tentativas em cada intensidade relativa e a média aritmética 

foi utilizada na análise estatística. 
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Figura 3: Polia acoplada ao potenciômetro 

 

 

4.2.1.1 Tratamento e Análises dos dados do Experimento 1 

 

As variáveis dependentes do experimento 1 mensuraram a força e a potência 

dos músculos extensores e flexores de joelho do membro inferior direito. A força foi 

definida como a máxima carga (Kg) atingida no teste de 1-RM. A potência foi 

determinada como o produto do torque pela velocidade angular. O maior valor 

encontrado (Potência Pico), em cada intensidade relativa (40%, 70% e 90% de 1-

RM), foi utilizado para descrever a potência muscular gerada pelos extensores e 

flexores de joelho das voluntárias.  
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4.2.1.2 Análise Estatística do Experimento 1 

 

Para o Experimento 1 foram realizadas duas análises de multivariância 

(MANOVA). A primeira MANOVA teve como fator grupo (jovens x 60-64 x 65-69 x 

70-74 anos) e como variáveis dependentes a força dos músculos flexores e 

extensores de joelho. A segunda MANOVA teve como fatores grupo (jovens x 60-64 

x 65-69 x 70-74 anos) e intensidade (40% x 70% x 90% de 1-RM) sendo o fator 

intensidade tratado como medida repetida. As variáveis dependentes desta segunda 

MANOVA foram a potência dos músculos flexores e extensores de joelho. Quando 

houve necessidade análises univariadas e testes Post Hoc (Tukey) foram realizados. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS (SPSS 

for Windows, V16.0 – SPSS Inc., USA) e o nível de significância foi mantido em 

0,05. O mesmo programa estatístico e os mesmos critérios foram adotados nos 

experimentos seguintes. 

 

 

4.2.2 Experimento 2 – Situação Estática 

 

 Este experimento foi conduzido com o objetivo de examinar o 

desempenho do sistema de controle postural durante a manutenção da postura 

ereta em diferentes condições de informação sensorial. Para isso, as voluntárias 

permaneceram em apoio bipodal, descalças e com os pés paralelos e alinhados com 

o quadril (Figura 3a) em quatro condições experimentais: 
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1 - Em pé sobre uma plataforma fixa, com os olhos abertos (PFOA);  

2 - Em pé sobre uma plataforma fixa, com os olhos fechados (PFOF);  

3 - Em pé sobre uma espuma de 5 cm de espessura e densidade de 30g/dm3 

com os olhos abertos, (PIOA) (GUERRAZ et al., 2000); 

4 - Em pé sobre a espuma com os olhos fechados (PIOF). 

A instrução foi que permanecessem o mais estáticas possível. Nas situações 

com olhos abertos as voluntárias foram orientadas a olharem para um círculo preto 

com 5 cm de diâmetro que estava fixado na parede da frente, a uma distância de 1,5 

metros, na altura dos olhos. Tendo em vista que a acuidade visual é um fator que 

pode influenciar na estabilidade postural (PAULUS;STRAUBE;BRANDT, 1984), os 

indivíduos que precisavam usaram lentes corretivas durante o experimento. 

 Para cada condição experimental foram realizadas duas tentativas de 

60 segundos. Desta forma, no experimento 2 cada voluntária realizou 8 tentativas. 

Estas tentativas foram divididas em dois blocos. No primeiro bloco a ordem das 

tentativas foi PFOA, PFOF, PIOA e PIOF. No segundo bloco a ordem das tentativas 

foi PIOA, PIOF, PFOA e PFOF. Entre cada tentativa, ocorria um intervalo para ajuste 

dos equipamentos e um descanso adicional era fornecido quando a participante 

necessitava. 

O desempenho do sistema de controle postural foi determinado a partir da 

oscilação do centro de pressão (CP). Os dados do CP foram adquiridos através de 

uma plataforma de força (EMG System do Brasil, São José dos campos, SP) com 

frequência de aquisição de 100 Hz e filtrados com filtro digital Butterworth de 4 

ordem, passa-baixa com frequência de corte em 10 Hz. 
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Além disso, a atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos vasto lateral 

(VL), tibial anterior (TA), bíceps femoral (BF) e gastrocnêmico lateral (GL) do 

membro inferior direito foi registrada através de um eletromiógrafo (EMG System do 

Brasil, Modelo 16 canais, São José dos Campos, SP) (Figura 3b). O lado direito foi 

escolhido porque mais de 95% das participantes apresentavam preferência podal 

direita. Para a captação do sinal EMG a pele foi devidamente preparada e os 

eletrodos foram afixados nos referidos músculos conforme orientações da “Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles” (SENIAM). Foram 

utilizados eletrodos bipolares de superfície e auto-adesivos de Ag/AgCl com 

geometria circular (distância entre centros dos eletrodos = 2 cm). Os eletrodos foram 

conectados a um modo condicionador de sinais de 16 canais (EMG System do 

Brasil, Modelo 16 canais, São José dos Campos, SP). Os sinais eletromiográficos 

dos músculos foram então digitalizados por uma placa conversora A/D de 16 bits de 

faixa de resolução dinâmica e a frequência de amostragem foi ajustada em 2000 Hz, 

com faixa de entrada de ± 10V. O sinal EMG foi filtrado por um filtro Butterworth 

passa- banda (20Hz-500Hz).  

a)      b) 
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Figura 4: Posicionamento da voluntária sobre a plataforma de força (a) e posicionamento dos 
eletrodos nos músculos vasto lateral, tibial anterior, bíceps femoral e gastrocnêmio lateral (b). 

 

 

4.2.2.1 Tratamento e Análises dos dados do Experimento 2 

 

Neste experimento, foram utilizadas variáveis referentes ao controle postural 

e a atividade muscular. As variáveis utilizadas para examinar o desempenho do 

controle postural foram a amplitude média e a velocidade média de oscilação do CP. 

A amplitude média de oscilação foi calculada subtraindo a posição média dos 

valores dentro de uma tentativa e, então, calculando a variância média dos valores 

desta tentativa. Ela corresponde à variabilidade ao redor da média de uma série 

temporal e tem sido usada para estimar a estabilidade do CP (BONFIM et al., 2008; 

DUTIL et al., 2012).  
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A velocidade média foi determinada dividindo o deslocamento total do CP 

(somatório do deslocamento escalar) em cada direção pelo período total da 

tentativa. Estudos têm sugerido que a velocidade média é uma das mais 

consistentes e sensíveis medidas do controle postural 

(RAYMAKERS;SAMSON;VERHAAR, 2005; LIN et al., 2008). A amplitude e a 

velocidade média foram calculadas para a direção ântero-posterior (AP) e médio-

lateral (ML).  

A atividade dos músculos VL, TA, BF e GL foi representada pela raiz 

quadrada média (RMS) do período total de cada tentativa (60s). Os valores de RMS 

foram normalizados pelo RMS de repouso (SODERBERG;KNUTSON, 2000; 

LAUGHTON et al., 2003). O RMS de repouso correspondia ao RMS de um período 

de 0,5 segundos em que as voluntárias ficavam confortavelmente sentadas em uma 

cadeira com ângulos de quadril, joelho e tornozelo mantidos a 90 graus. As variáveis 

referentes ao deslocamento do CP e a atividade muscular foram calculadas pelo 

programa EMGlab (EMG system do Brasil, Versão 1.1, São José dos Campos, SP). 

 

 

4.2.1.2 Análise Estatística do Experimento 2 

 

Para o Experimento 2 foram realizadas duas MANOVAs tendo como fatores 

grupo (jovens x 60-64 x 65-69 x 70-74 anos) visão (olhos abertos x olhos fechados) 

e superfície (estável x instável) sendo os fatores visão e superfície tratados como 

medidas repetidas. As variáveis dependentes para a primeira MANOVA foram a 

amplitude média de oscilação AP e ML e para a segunda a velocidade média AP e 
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ML. Para comparar a EMG dos grupos, foram realizadas dezesseis análises de 

variância (ANOVA) todas tendo como fator grupo (controle x 60-64 x 65-69 x 70-74 

anos). As variáveis dependentes das ANOVAs foram o RMS dos músculos VL, TA, 

BF e GL nas condições PFOA, PFOF, PIOA e PIOF, respectivamente. Para as 

análises de EMG, não foi possível realizar comparações entre as condições (PFOA x 

PFOF x PIOA x PIOF) porque a colocação da espuma sobre a plataforma de força 

alterava a quantidade de ruído elétrico que era transmitido da plataforma de força 

para o sinal de EMG.  

 

 

4.2.3 Experimento 3 – Situação Dinâmica 

 

Este experimento buscou analisar o desempenho do sistema de controle 

postural em situação dinâmica. Para isso, foi solicitado a participante que 

permanecesse sentada em uma cadeira com os braços cruzados na frente do tronco 

sem apoiar as costas na cadeira. A altura da cadeira era ajustada de forma que os 

ângulos de tornozelo, joelho e quadril ficassem próximos de 90 graus 

(JANSSEN;BUSSMANN;STAM, 2002; RIBEIRO et al., 2012). Os pés das 

participantes estavam posicionados sobre a mesma plataforma de força utilizada no 

Experimento 2 e alinhados com o quadril (Figura 5). As voluntárias foram orientadas 

para levantarem naturalmente após o comando “Levanta” e permanecerem em pé 

com os braços cruzados e olhando para o alvo (círculo preto com 5 cm de diâmetro) 

que estava fixado na parede da frente, a uma distância de 1,5 metros, na altura dos 
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olhos. Após ouvirem o comando “Senta” as participantes deveriam sentar sem olhar 

para trás e sem descruzar os braços até que o avaliador dissesse “Pronto”. Cada 

tentativa durava 40 segundos, sendo aproximadamente 5 segundos sentada, 30 

segundos em pé e os segundos restantes sentada novamente. Duas tentativas 

foram realizadas sendo a média dos valores utilizada para comparação. 

Os dados referentes à oscilação do CP e a atividade elétrica dos músculos 

VL, TA, BF e GL foram adquiridos da mesma forma descrita no Experimento 2. 

 

Figura 5: Posicionamento da voluntária sobre a plataforma de força no teste de controle postural em 
situação dinâmica. 

 

 

4.2.3.1 Tratamento e Análises dos dados do Experimento 3 
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Neste experimento foram avaliados o controle postural e a atividade muscular, 

entretanto, devido à diferença na tarefa motora o cálculo de algumas variáveis foi 

diferente do experimento 2. Para avaliar o desempenho do sistema de controle 

postural na situação dinâmica foi calculado o deslocamento do CP. O deslocamento 

corresponde à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da trajetória do CP 

durante uma tentativa e foi calculado para as direções AP e ML. 

A atividade muscular dos músculos VL, TA, BF e GL foi representada pelo 

RMS do sinal eletromiográfico. Foi calculado o RMS durante o movimento de 

levantar e durante o movimento de sentar na cadeira. Para isso, utilizamos o sinal 

eletromiográfico (0,5 segundos) referentes aos momentos em que eram dados os 

comandos “levanta” e “senta” para as voluntárias, respectivamente. Os valores de 

RMS foram normalizados pelo RMS de repouso da mesma forma que no 

experimento 2. O cálculo das variáveis foi realizado pelo programa EMGlab (EMG 

system do Brasil, Versão 1.1, São José dos Campos, SP). 

 

 

4.2.3.2 Análise Estatística do Experimento 3 

 

Para o Experimento 3 foi realizada uma MANOVA e quatro ANOVAs. A 

MANOVA teve como fator grupo (jovens x 60-64 x 65-69 x 70-74 anos) e como 

variáveis dependentes o deslocamento AP e ML. As ANOVAs tiveram como fatores 

grupo (jovens x 60-64 x 65-69 x 70-74 anos) e movimento (levantar x sentar) sendo 

o fator movimento tratado como medidas repetidas. As variáveis dependentes das 

ANOVAs foram o RMS dos músculos VL, TA, BF e GL, respectivamente.  
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4.2.4 Experimento 4 – Perturbação Mecânica 

 

Este experimento foi conduzido com o objetivo de examinar o desempenho do 

sistema de controle postural frente à perturbação mecânica da base de suporte. 

Para isso, as voluntárias foram posicionadas sobre uma plataforma de força 

(Synapsys Posturography System – Synapsys S/A, Marseille, France) (Figura 5a). 

Este equipamento foi disponibilizado pelo CEPRAE (Centro de Estudos e Pesquisa 

em Reabilitação da Audição e Equilíbrio, Divisão de Otorrinolaringologia, FMRP-

USP). Esta plataforma era inesperadamente movimentada na direção AP ou ML de 

acordo as seguintes situações: 

1 - Translação AP. Nesta condição a plataforma deslocava para frente com 

velocidade de 3,0 cm/s e amplitude de 6,0 cm e após um intervalo de 8 segundos 

deslocava para trás na mesma velocidade e amplitude. Uma tentativa compreendia 

3 movimentos para frente e 3 para trás com um tempo total de 51,2 segundos. 

2 - Translação ML. Nesta condição a plataforma deslocava para a direita com 

velocidade de 3,0 cm/s e amplitude de 6,0 cm e após um intervalo de 8 segundos 

deslocava para a esquerda na mesma velocidade e amplitude. Uma tentativa incluía 

3 movimentos para a esquerda e 3 para a direita com um tempo total de 51,2 s. 

3 - Sinusoidal. Nesta condição a plataforma movimenta-se continuamente para 

frente e para trás com velocidade de 1,0 cm/s, amplitude de 2,0 cm e frequência de 

0,25 Hz durante 25,6s. 
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As voluntárias permaneceram em apoio bipodal, descalças e com os pés 

posicionados de acordo com o tamanho, respeitando a padronização do fabricante 

da plataforma (Figura 5b). Foram realizadas 2 tentativas em cada condição de 

perturbação sendo a primeira com olhos abertos e a segunda com olhos fechados 

totalizando 6 tentativas.  

a)     b) 

      

Figura 6: Posicionamento da voluntária sobre a plataforma de força no teste de controle postural após 
perturbação mecânica (a) e padronização para colocação dos pés (b). 

 

 

4.2.4.1 Tratamento e Análises dos dados do Experimento 4 

 

Neste experimento, buscou-se examinar o tempo necessário para recuperar o 

equilíbrio após uma perturbação mecânica e a influência desta perturbação na 
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oscilação corporal da voluntária. Para isto foram calculados o tempo de recuperação 

e o ganho. 

O tempo de recuperação corresponde ao tempo transcorrido entre o início da 

perturbação e a recuperação do equilíbrio da voluntária. A recuperação do equilíbrio 

é atingida quando o CP retorna para uma posição entre -2 e + 2 milímetros do 

posicionamento anterior ao início da perturbação. 

O ganho é a razão entre a oscilação do CP e a oscilação da plataforma. Esta 

variável representa a influência da perturbação na oscilação corporal do indivíduo. 

Quanto maior o ganho, maior a influência da perturbação no controle postural. O 

cálculo destas variáveis foi realizado utilizando o programa do fabricante da 

plataforma (Synapsys Posturography System – Synapsys S/A, Marseille, France). 

 

 

4.2.4.2 Análise Estatística do Experimento 4 

 

Para o Experimento 4 foram realizadas uma MANOVA e uma ANOVA, ambas 

tendo como fatores grupo (jovens x 60-64 x 65-69 x 70-74 anos) e visão (olhos 

abertos x olhos fechados) sendo o fator visão tratado como medida repetida. As 

variáveis dependentes da MANOVA foram o tempo de recuperação AP e ML e da 

ANOVA o ganho.  

 

4.2.5 Demais Análises Estatísticas 
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Para comparação da idade e das características antropométricas dos grupos 

foram realizadas quatro ANOVAs tendo como fator grupo (60-64 x 65-69 x 70-74 

anos) e como variáveis dependentes a idade, a massa corporal, a estatura e o IMC, 

respectivamente. 

Com relação às variáveis obtidas através dos questionários foram realizadas 

três ANOVAs tendo como fator grupo (60-64 x 65-69 x 70-74 anos) e como variáveis 

dependentes as habilidades funcionais, a aptidão física e as horas de atividade 

física, respectivamente. Ainda, para a ocorrência de quedas, o medo de cair e a 

prática de atividade física que são variáveis de escala nominal foram realizados 

testes Qui quadrado para examinar diferenças entre os grupos (60-64 x 65-69 x 70-

74 anos). 

Para analisar o relacionamento entre a força e a potência muscular e as 

variáveis obtidas nas avaliações do controle postural e com os questionários, foram 

realizadas análises de regressão linear múltipla. As variáveis referentes à força e a 

potência dos músculos flexores e extensores de joelho foram utilizadas como 

variáveis preditoras (independentes) e as variáveis referentes aos questionários, ao 

controle postural nas situações estática, dinâmica e após perturbação foram 

incluídas como variáveis dependentes na regressão. Nesta análise, o procedimento 

Stepwise foi utilizado para identificar as variáveis relacionadas à força e a potência 

que explicam significantemente a variância das variáveis dependentes. O 

procedimento Stepwise tem como critério para a introdução das variáveis preditoras 

no modelo de regressão, aquelas cujo p ≤ 0,05 e, como critério de remoção do 

modelo de regressão, aquelas cujo p ≥ 0,1. Desta forma, as variáveis que atendem a 

esse critério são adicionadas uma a uma para a análise e, para cada modelo, é 



45 

 

 

 

apresentado um valor de F, de p e de R2, que representa, em porcentagem, o 

quanto cada modelo contribui para explicar a variância da variável dependente. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS (SPSS 

for Windows, V16.0 – SPSS Inc., USA) e o nível de significância foi mantido em 

0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

Para facilitar a visualização, os resultados foram divididos de acordo com os 

quatro experimentos. Com relação às características antropométricas (Tabela 1), 

análises univariadas revelaram diferença para massa corporal [F(3,76)=5,36, 

p<0,05, η2=0,17, power=0,92], estatura [F(3,76)=8,89, p<0,05, η2=0,26, power=0,99], 

e IMC [F(3,76)=12,84, p<0,05, η2=0,33, power=1,0]. Testes post hoc indicaram que 

as voluntárias do grupo jovens apresentavam menor massa corporal que as dos 

grupos 65-69 e 70-74 anos, menor IMC e maior estatura que todos os outros grupos. 

Ainda, indicaram que as características antropométricas das mulheres dos grupos 

60-64, 65-69 e 70-74 eram similares. Para a idade ANOVA apontou diferença entre 

os grupos [F(3,76)=350,60, p<0,05, η2=0,99, power=1,0]. Testes post hoc indicaram 

que a idade era diferente entre todos os grupos justificando o critério utilizado para 

divisão de grupos do presente estudo. 
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5.1 Experimento 1- Força e Potência muscular 

 

De forma geral, os resultados revelaram que as mulheres idosas dos três 

grupos apresentavam força e potência similares, porém inferiores aos valores 

atingidos pelas jovens.  

 A Figura 7 apresenta os valores médios e o desvio padrão para a força 

dos músculos extensores e flexores de joelho para os quatro grupos estudados. 

MANOVA apontou diferença para grupo [Wilks’ Lambda=0,48, F(6,150)=10,86, 

p<0,05, η2=0,30, power=1,0]. Análises univariadas indicaram diferença para os 

músculos extensores [F(3,76)=22,76, p<0,05, η2=0,47, power=1,0] e flexores de 

joelho [F(3,76)=20,50, p<0,05, η2=0,40, power=1,0]. Testes post hoc indicaram que 

as mulheres jovens apresentavam maior força tanto de extensores quanto de 

flexores de joelho em comparação com as idosas dos outros três grupos (60-64, 65-

69 e 70-74 anos), mas não revelaram diferença dos grupos de idosas entre si.  
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Figura 7: Médias e desvios-padrão da força dos músculos extensores e flexores do joelho para os 
grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

As Figura 8 e 9 apresentam os valores médios e o desvio padrão para a 

potência produzida pelos músculos extensores e flexores de joelho, 

respectivamente, nas intensidades de 40%, 70% e 90% de 1-RM para os quatro 

grupos estudados. MANOVA indicou diferença para grupo [Wilks’ Lambda=0,42, 

F(6,150)=13,22, p<0,05, η2=0,34, power=1,0], para intensidade [Wilks’ 

Lambda=0,12, F(4,73)=124,90 p<0,05, η2=0,87, power=1,0] e interação grupo e 

intensidade [Wilks’ Lambda=0,52, F(12,193)=4,41 p<0,05, η2=0,19, power=0,99].  

Com relação à potência dos músculos extensores de joelho (Figura 8) 

análises univariadas apontaram diferença para grupo [F(3,76)=19,59, p<0,05, 

η2=0,43, power=1,0], intensidade [F(2,152)=146,19, p<0,05, η2=0,65, power=1,0] e 

interação grupo e intensidade [F(6,152)=2,49, p<0,05, η2=0,09, power=0,82]. Testes 

post hoc indicaram que o grupo jovens apresentou maior potência que os outros três 
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grupos, mas não revelaram diferença entre os grupos 60-64, 65-69 e 70-74 anos. 

Ainda, mostraram que a potência na intensidade de 40% foi maior que a potência 

atingida nas intensidades de 70% e 90% de 1-RM para todos os grupos estudados. 

Com relação à interação entre grupo e intensidade, testes post hoc apontaram que, 

somente para o grupo jovens, a potência na intensidade de 70% foi maior que a 

potência produzida na intensidade de 90% de 1-RM.  
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Figura 8: Médias e desvios-padrão da potência dos músculos extensores do joelho nas intensidades 
relativas de 40%, 70% e 90% de 1-RM para os grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

Para a potência dos músculos flexores de joelho (Figura 9) análises 

univariadas apontaram diferença para grupo [F(3,76)=28,57, p<0,05, η2=0,53, 

power=1,0], intensidade [F(2,152)=313,76, p<0,05, η2=0,80, power=1,0] e interação 

grupo e intensidade [F(6,152)=13,57, p<0,05, η2=0,35, power=1,0]. Testes post hoc 

indicaram que o grupo jovens apresentou maior potência que os outros três grupos, 



50 

 

 

 

mas não revelaram diferença entre os grupos 60-64, 65-69 e 70-74 anos. Além 

disso, indicaram que a potência na intensidade 40% foi maior que a potência 

atingida na intensidade de 90% de 1-RM para todos os grupos estudados. Com 

relação à interação entre grupo e intensidade, testes post hoc indicaram que 

somente para o grupo jovens houve diferença entre a potência produzida nas 

intensidades de 40% e 70% e entre 70% e 90% de 1-RM. 
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Figura 9: Médias e desvios-padrão da potência dos músculos flexores do joelho nas intensidades 
relativas de 40%, 70% e 90% de 1-RM para os grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

  

 

5.2 Experimento 2- Situação Estática 
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O comportamento das participantes durante a manutenção da postura ereta 

em situação estática foi verificado por meio das variáveis descritivas amplitude 

média de oscilação, velocidade média de oscilação e RMS da EMG.  

A Figura 10 apresenta exemplos de séries temporais das oscilações corporais 

na direção AP de uma participante de cada grupo (jovens, 60-64, 65-69, e70-74 

anos) em uma tentativa na condição PFOA. 
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Figura 10: Exemplos de séries temporais das oscilações corporais na direção AP referentes a uma 
tentativa de uma participante de cada grupo na condição PFOA (plataforma fixa com olhos abertos). 

 

As Figura 11 e 12 apresentam os valores médios e o desvio padrão para a 

amplitude média de oscilação nas direções AP e ML, respectivamente, para os 

quatro grupos estudados. MANOVA não indicou diferença para grupo [Wilks’ 

Lambda=0,89, F(6,150)=1,43, p>0,05, η2=0,05, power=0,5], mas apontou diferença 

para visão [Wilks’ Lambda=0,71, F(2,75)=14,63 p<0,05, η2=0,28, power=0,99] e 

superfície [Wilks’ Lambda=0,35, F(2,75)=67,83 p<0,05, η2=0,64, power=1,0].  

Com relação à amplitude de oscilação na direção AP (Figura 11) análises 

univariadas apontaram diferença para visão [F(1,76)=29,38, p<0,05, η2=0,28, 
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power=1,0] e superfície [F(1,76)=125,71, p<0,05, η2=0,62, power=1,0]. As 

voluntárias dos quatro grupos oscilaram mais nas condições sem visão (com visão = 

0,35 ± 0,14; sem visão = 0,40 ± 0,19) e com superfície instável (superfície fixa = 0,31 

± 0,11; superfície instável = 0,44 ± 0,18).  
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Figura 11: Médias e desvios-padrão da amplitude média de oscilação AP nas condições PFOA 
(plataforma fixa com olhos abertos), PFOF (plataforma fixa com olhos fechados), PIOA (plataforma 
instável com olhos abertos) e PIOF (plataforma instável com olhos fechados) para os grupos Jovens, 
60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

Para a amplitude média de oscilação na direção ML (Figura 12) análises 

univariadas não indicaram efeito da visão [F(1,76)=2,02, p>0,05, η2=0,02, 

power=0,29], mas revelaram diferença para superfície [F(1,76)=92,25, p<0,05, 

η2=0,54, power=1,0]. As voluntárias dos quatro grupos oscilaram mais quando a 

superfície era instável (superfície fixa = 0,17 ± 0,09; superfície instável = 0,26 ± 

0,13).  
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Figura 12: Médias e desvios-padrão da amplitude média de oscilação ML nas condições PFOA 
(plataforma fixa com olhos abertos), PFOF (plataforma fixa com olhos fechados), PIOA (plataforma 
instável com olhos abertos) e PIOF (plataforma instável com olhos fechados) para os grupos Jovens, 
60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

As Figura 13 e 14 apresentam os valores médios e o desvio padrão para a 

velocidade média de oscilação nas direções AP e ML, respectivamente, para os 

quatro grupos estudados. MANOVA revelou diferença para grupo [Wilks’ 

Lambda=0,76, F(6,150)=3,53, p<0,05, η2=0,12, power=0,41], visão [Wilks’ 

Lambda=0,35, F(2,75)=65,40 p<0,05, η2=0,64, power=1,0] e superfície [Wilks’ 

Lambda=0,39, F(2,75)=58,70 p<0,05, η2=0,61, power=1,0].  

Com relação à velocidade na direção AP (Figura 13) análises univariadas 

apontaram diferença para grupo [F(3,76)=4,01, p<0,05, η2=0,13, power=0,82], visão 

[F(1,76)=131,44, p<0,05, η2=0,63, power=1,0] e superfície [F(1,76)=93,39, p<0,05, 

η2=0,55, power=1,0]. Testes post hoc indicaram que as participantes do grupo jovens 

apresentaram menor velocidade de oscilação em comparação com as idosas dos 

três grupos (60-64, 65-69 e 70-74 anos). Não houve diferença entre os grupos de 
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idosas (60-64, 65-69 e 70-74 anos). A velocidade foi maior para todos os grupos na 

ausência da visão (com visão = 0,62 ± 0,28; sem visão = 0,79 ± 0,36) e quando a 

superfície era instável (superfície fixa = 0,59 ± 0,26; superfície instável = 0,83 ± 

0,36). 
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Figura 13: Médias e desvios-padrão da velocidade de oscilação AP nas condições PFOA (plataforma 
fixa com olhos abertos), PFOF (plataforma fixa com olhos fechados), PIOA (plataforma instável com 
olhos abertos) e PIOF (plataforma instável com olhos fechados) para os grupos Jovens, 60-64 anos, 
65-69 anos e 70-74 anos. 

 

Para a velocidade na direção ML (Figura 14) análises univariadas não 

revelaram diferença para grupo [F(3,76)=0,95, p>0,05, η2=0,03, power=0,25], mas 

apontaram diferença para visão [F(1,76)=45,50, p<0,05, η2=0,37, power=1,0] e 

superfície [F(1,76)=87,22, p<0,05, η2=0,53, power=1,0]. A velocidade foi maior para 

todos os grupos na ausência da visão (com visão = 0,37 ± 0,12; sem visão = 0,41 ± 

0,15) e quando a superfície era instável (superfície fixa = 0,34 ± 0,09; superfície 

instável = 0,44 ± 0,16).  
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Figura 14: Médias e desvios-padrão da velocidade de oscilação ML nas condições PFOA (plataforma 
fixa com olhos abertos), PFOF (plataforma fixa com olhos fechados), PIOA (plataforma instável com 
olhos abertos) e PIOF (plataforma instável com olhos fechados) para os grupos Jovens, 60-64 anos, 
65-69 anos e 70-74 anos. 

 

As Figuras 15 a 18 apresentam os valores médios e o desvio padrão para o 

RMS da EMG dos músculos VL, TA, BF e GL nas condições PFOA, PFOF, PIOA e 

PIOF, respectivamente, para os quatro grupos estudados.  

Na condição PFOA (Figura 15) análises univariadas não indicaram diferença 

entre os grupos para os músculos VL [F(3,76)=2,42, p>0,05, η2=0,09, power=0,58] e 

TA [F(3,76)=1,93, p>0,05, η2=0,07, power=0,48], mas apontaram diferença para BF 

[F(3,76)=3,02, p<0,05, η2=0,11, power=0,68] e GL [F(3,76)=2,91, p<0,05, η2=0,10, 

power=0,67]. Testes post hoc revelaram que o grupo jovens apresentou menor RMS 

para os músculos BF e GL que o grupo 65-69 anos. Entre os grupos de idosas (60-64, 

65-69 e 70-74 anos) não foi encontrada diferença para nenhum músculo. 
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Figura 15: Médias e desvios-padrão do sinal EMG normalizado dos músculos Vasto Lateral (VL), 
Tibial Anterior (TA), Bíceps Femoral (BF) e Gastrocnêmio Lateral (GL) para os grupos Jovens, 60-64 
anos, 65-69 anos e 70-74 anos na condição PFOA (plataforma fixa com olhos abertos). 

 

Na condição PFOF (Figura 16) análises univariadas não indicaram diferença 

entre os grupos para os músculos VL [F(3,76)=1,74, p>0,05, η2=0,06, power=0,43] e 

TA [F(3,76)=2,48, p>0,05, η2=0,09, power=0,59], mas apontaram diferença para BF 

[F(3,76)=2,96, p<0,05, η2=0,10, power=0,68] e GL [F(3,76)=3,34, p<0,05, η2=0,12, 

power=0,73]. Testes post hoc revelaram que o grupo jovens apresentou menor RMS 

para os músculos BF e GL que o grupo 65-69 anos. Ainda, indicaram que o grupo 60-

64 anos apresentou menor RMS para o músculo GL em comparação com o grupo 65-

69 anos. Para os demais músculos não foram encontradas diferenças entre os grupos 

de idosas. 
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Figura 16: Médias e desvios-padrão do sinal EMG normalizado dos músculos Vasto Lateral (VL), 
Tibial Anterior (TA), Bíceps Femoral (BF) e Gastrocnêmio Lateral (GL) para os grupos Jovens, 60-64 
anos, 65-69 anos e 70-74 anos na condição PFOF (plataforma fixa com olhos fechados). 

 

Em relação à condição PIOA (Figura 17) análises univariadas não indicaram 

diferença entre os grupos para os músculos VL [F(3,76)=0,15, p>0,05, η2=0,01, 

power=0,05], TA [F(3,76)=0,31, p>0,05, η2=0,01, power=0,10], BF [F(3,76)=1,69, 

p>0,05, η2=0,06, power=0,42] e GL [F(3,76)=1,46, p>0,05, η2=0,06, power=0,37]. As 

voluntárias dos quatro grupos apresentaram valores de RMS similares para todos os 

músculos avaliados. 
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Figura 17: Médias e desvios-padrão do sinal EMG normalizado dos músculos Vasto Lateral (VL), 
Tibial Anterior (TA), Bíceps Femoral (BF) e Gastrocnêmio Lateral (GL) para os grupos Jovens, 60-64 
anos, 65-69 anos e 70-74 anos na condição PIOA (plataforma instável com olhos abertos). 

 

Para a condição PIOF (Figura 18) análises univariadas não indicaram diferença 

entre os grupos para os músculos VL [F(3,76)=0,50, p>0,05, η2=0,02, power=0,14], TA 

[F(3,76)=1,39, p>0,05, η2=0,05, power=0,35], BF [F(3,76)=2,61, p>0,05, η2=0,09, 

power=0,61] e GL [F(3,76)=0,70, p>0,05, η2=0,02, power=0,19]. As voluntárias dos 

quatro grupos apresentaram valores de RMS similares para todos os músculos 

estudados. 
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Figura 18: Médias e desvios-padrão do sinal EMG normalizado dos músculos Vasto Lateral (VL), 
Tibial Anterior (TA), Bíceps Femoral (BF) e Gastrocnêmio Lateral (GL) para os grupos Jovens, 60-64 
anos, 65-69 anos e 70-74 anos na condição PIOF (plataforma instável com olhos fechados). 

 

 

5.3 Experimento 3- Situação Dinâmica 

 

O comportamento das participantes na situação dinâmica foi verificado por 

meio das variáveis descritivas deslocamento do CP e RMS da EMG.  

A Figura 19 apresenta exemplos de séries temporais da trajetória do CP na 

direção AP de uma participante de cada grupo (jovens, 60-64, 65-69, e70-74 anos) 

em uma tentativa do teste de equilíbrio dinâmico. 
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Figura 19: Exemplos de séries temporais das trajetórias do CP na direção AP referentes a uma 
tentativa de uma participante de cada grupo no experimento de equilíbrio dinâmico. 

 

A Figura 20 apresenta os valores médios e o desvio padrão para o 

deslocamento do CP nas direções AP e ML para os quatro grupos estudados. 

MANOVA revelou diferença para grupo [Wilks’ Lambda=0,79, F(6,150)=3,0, p<0,05, 

η2=0,10, power=0,80]. Análises univariadas apontaram diferença para a direção AP 

[F(3,76)=3,39, p<0,05, η2=0,11, power=0,74] e ML [F(3,76)=3,91, p<0,05, η2=0,13, 

power=0,81]. Testes post hoc indicaram que o grupo jovens apresentou menor 

deslocamento na direção AP em comparação com o grupo 65-69 anos e menor 

deslocamento na direção ML em comparação com os três grupos de idosas (60-64, 

65-69 e 70-74 anos). Entre os grupos de idosas o deslocamento nas direções AP e 

ML foi similar.  
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Figura 20: Médias e desvios-padrão do deslocamento nas direções AP e ML para os grupos Jovens, 
60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

A Figura 21 apresenta os valores de RMS da EMG dos músculos VL, TA, BF e 

GL nos movimentos de levantar (a) e sentar (b), para os quatro grupos estudados.  

Análises univariadas não indicaram efeito de grupo para os músculos VL 

[F(1,73)=0,69, p>0,05, η2=0,28, power=0,19], TA [F(1,73)=0,84, p>0,05, η2=0,01, 

power=0,10] e BF [F(1,73)=1,10, p>0,05, η2=0,04, power=0,29] e GL [F(1,73)=1,00, 

p>0,05, η2=0,14, power=0,17], mas apontaram diferença de movimento para os 

músculos VL [F(1,73)=10,69, p<0,05, η2=0,12, power=0,89], TA [F(1,73)=4,64, p<0,05, 

η2=0,06, power=0,56] e BF [F(1,73)=17,41, p<0,05, η2=0,19, power=0,98] e interação 

grupo e movimento para o músculo VL [F(1,73)=3,55, p<0,05, η2=0,12, power=0,76]. 

Os quatro grupos apresentaram maior RMS para o músculo BF no movimento de 

levantar (levantar = 1,64 ± 0,71; sentar = 1,41 ± 0,44) e maior RMS do músculo TA no 

movimento de sentar (levantar = 3,67 ± 1,71; sentar = 4,00 ± 1,96). Com relação à 
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interação entre grupo e movimento, testes post hoc indicaram que os grupos 65-69 

anos e 70-74 anos apresentaram maior RMS para o músculo VL no movimento de 

levantar. O RMS do músculo GL foi similar nos movimentos de levantar e sentar para 

todos os grupos avaliados.   

 

VL  
Músculos

0

1

2

3

4

5

6

7

VL  TA TABF BFGL GL

a) b)
Jovens
60-64 anos
65-69 anos
70-74 anos

* P < 0,05 comparado com o movimento de sentar

*

*

EM
G

 N
or

m
al

iz
ad

o

0

1

2

3

4

5

6

7

* *

*

*
*

*
*

*

 

Figura 211: Médias e desvios-padrão do sinal EMG normalizado dos músculos Vasto Lateral (VL), 
Tibial Anterior (TA), Bíceps Femoral (BF) e Gastrocnêmio Lateral (GL) para os grupos Jovens, 60-64 
anos, 65-69 anos e 70-74 anos nos movimentos de levantar (a) e sentar (b). 

 

 

5.4 Experimento 4- Perturbação Mecânica 

 

O desempenho do sistema de controle postural diante da perturbação 

mecânica da base de apoio foi verificado por meio das variáveis descritivas tempo 

de recuperação e ganho.  
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As Figura 22 e 23 apresentam os valores médios e o desvio padrão para o 

tempo de recuperação após translação da plataforma nas direções AP e ML, 

respectivamente, para os quatro grupos estudados. MANOVA revelou diferença para 

grupo [Wilks’ Lambda=0,58, F(6,150)=7,80, p<0,05, η2=0,23, power=1,0] e visão 

[Wilks’ Lambda=0,39, F(2,75)=58,6 p<0,05, η2=0,61, power=1,0].  

Com relação à translação na direção AP (Figura 22) análises univariadas 

apontaram diferença para grupo [F(3,76)=7,27, p<0,05, η2=0,22, power=0,97] e visão 

[F(1,76)=77,49, p<0,05, η2=0,50, power=1,0]. Testes post hoc indicaram que o grupo 

jovens apresentou menor tempo de recuperação que os outros três grupos. Entre os 

grupos de idosas (60-64, 65-69 e 70-74 anos) o tempo de recuperação foi similar. As 

voluntárias de todos os grupos aumentaram o tempo de recuperação na condição de 

olhos fechados.  
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Figura 22: Médias e desvios-padrão do tempo de recuperação AP nas condições olhos abertos (OA) 
e olhos fechados (OF) para os grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

Com relação à translação na direção ML (Figura 23) análises univariadas 

também indicaram diferença para grupo [F(3,76)=15,3, p<0,05, η2=0,37, power=1,0] 

e visão [F(1,76)=40,71, p<0,05, η2=0,34, power=1,0]. Testes post hoc indicaram que 

o grupo jovens apresentou menor tempo de recuperação que os outros três grupos. 

Entre os grupos de idosas (60-64, 65-69 e 70-74 anos) o tempo de recuperação foi 

similar. As voluntárias de todos os grupos aumentaram o tempo de recuperação na 

condição de olhos fechados 
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Figura 23: Médias e desvios-padrão do tempo de recuperação ML nas condições olhos abertos (OA) 
e olhos fechados (OF) para os grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

A Figura 24 apresenta os valores médios e o desvio padrão para o ganho 

após translação sinusoidal da plataforma para os quatro grupos estudados. ANOVA 

não revelou diferença para grupo [F(3,76)=0,69, p>0,05, η2=0,02, power=0,19], mas 

apontou diferença para visão [F(1,76)=288,66, p<0,05, η2=0,79, power=1,0] e 

interação grupo e visão [F(3,76)=3,14, p<0,05, η2=0,11, power=0,7]. O ganho foi 

similar entre os 4 grupos avaliados. Todos os grupos aumentaram o ganho na 

condição sem visão, porém o efeito da ausência da visão foi maior no grupo 70-74 

anos.  
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Figura 24: Médias e desvios-padrão do ganho nas condições olhos abertos (OA) e olhos fechados 
(OF) para os grupos Jovens, 60-64 anos, 65-69 anos e 70-74 anos. 

 

 

5.5 Questionários 

 

A Tabela 5 apresenta os valores médios e o desvio padrão referentes às 

habilidades funcionais, aptidão física e histórico de quedas das participantes dos três 

grupos de idosas obtidos através dos questionários BOMFAQ, Baecke e histórico de 

quedas, respectivamente. As voluntárias foram consideradas fisicamente ativas 

quando realizavam pelo menos três sessões (30 minutos por sessão) de atividades 

físicas regulares (ex. caminhar, nadar, hidroginástica) por semana.  

Análises univariadas não revelaram diferença para habilidades funcionais 

[F(2,57)=1,13, p>0,05, η2=0,03, power=0,24], aptidão física [F(2,57)=1,13, p>0,05, 
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η2=0,03, power=0,24] e atividade física semanal [F(2,57)=0,61, p>0,05, η2=0,02, 

power=0,12].  

 

Tabela 2: Média ± desvio padrão da capacidade funcional, aptidão física, atividade física semanal e 
percentual de indivíduos fisicamente ativos, com quedas e com medo de cair para os grupos 60-64, 
68-69 e 70-74 anos. 

 60-64 anos 65-69 anos 70-74 anos 

Habilidade Funcional (BOMFAQ) 1,8 ± 0,9 1,6 ± 0,5 1,5 ± 0,8 

Aptidão Física (BAECKE) 16,4 ± 4,0 16,3 ± 3,8 18,8 ± 2,1 

Atividade física semanal (horas) 3,1 ± 2,1 3,8 ± 2,9 3,7 ± 2,1 

Fisicamente ativas (%) 75 70 85 

Quedas (%) 40 35 45 

Medo de cair (%) 50 65 35 

P > 0,05 

Os três grupos 60-64, 65-69 e 70-74 anos eram similares em relação à 

habilidade funcional, aptidão física e horas de atividade física semanal. Além disso, 

a proporção de mulheres fisicamente ativas (qui quadrado=1,30, p>0,05), que 

sofreram quedas (qui quadrado=0,41, p>0,05) e com medo de cair (qui 

quadrado=3,6, p>0,05) também foi semelhante entre os grupos.  

 

 

5.6 Relacionamento entre força, potência e controle postural  
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Para as análises de relacionamento entre as variáveis foram incluídos 

somente os valores referentes aos grupos de mulheres idosas (60-64, 65-69 e 70-74 

anos). Este critério foi adotado para examinar o relacionamento especificamente nas 

mulheres idosas. Foram selecionadas para esta análise as variáveis preditoras: 

força dos músculos extensores de joelho, força dos músculos flexores de joelho e 

potência dos extensores e flexores de joelho nas intensidades relativas de 40%, 

70% e 90% de 1-RM. Como variáveis dependentes (resposta) foram incluídas a 

velocidade e a amplitude média de oscilação AP e ML na condição PIOF (situação 

mais difícil do experimento 2), o deslocamento AP e ML (experimento 3), o ganho e 

o tempo de recuperação AP e ML nas condições olhos abertos e fechados 

(experimento 4), a ocorrência de quedas, o medo de cair, a habilidade funcional, a 

aptidão física e as horas de atividade física semanal (questionários). 

Com relação ao experimento 2 não foram encontradas associações 

significativas entre as variáveis preditivas e a velocidade ML, a amplitude média de 

oscilação AP e ML. Para a velocidade AP, foram identificados dois modelos de 

regressão. No primeiro modelo, a variável força dos flexores de joelho contribuiu 

com 7% da variância da velocidade (R2=0,07, F(1,58)=4,25, p<0,05). No segundo 

modelo as variáveis força e a potência-70% dos flexores de joelho contribuíram com 

17% da variância da velocidade (R2=0,17, F(2,57)=5,79, p<0,05). Quanto maior a 

força e a potência-70% dos flexores de joelho menor é a velocidade de oscilação. 

Para o experimento 3 não foram encontradas associações significativas entre 

as variáveis preditivas e o deslocamento AP. Para o deslocamento ML, foram 

definidos três modelos de regressão. No primeiro modelo, a variável potência-70% 

dos extensores de joelho contribuiu com 7% da variância do deslocamento ML 
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(R2=0,07, F(1,58)=4,24, p<0,05). No segundo modelo, as variáveis potência-70% 

dos extensores e flexores de joelho contribuíram com 14% da variância do 

deslocamento ML (R2=0,14, F(2,57)=4,52, p<0,05). No terceiro modelo, as variáveis 

potência-70% dos extensores e flexores e a força dos flexores de joelho 

contribuíram com 22% da variância do deslocamento ML (R2=0,22, F(3,56)=5,37 

p<0,05). Quanto maior a potência-70% dos extensores e flexores de joelho maior é o 

deslocamento ML e quanto maior a força dos flexores menor é o deslocamento ML. 

Com relação ao experimento 4 não foram encontradas associações 

significativas entre as variáveis preditivas e o tempo de recuperação ML na condição 

olhos abertos, o tempo de recuperação AP na condição olhos fechados, o ganho AP 

e ML nas condições olhos abertos e fechados. Para o tempo de recuperação AP na 

condição olhos abertos foi identificado apenas um modelo de regressão com a 

variável força dos extensores de joelho contribuindo com 7% da variância do tempo 

de recuperação AP (R2=0,07, F(1,58)=4,22, p<0,05). Quanto maior a força dos 

extensores de joelho menor o tempo de recuperação AP nesta condição. 

Para o tempo de recuperação ML na condição olhos fechados foi definido 

apenas um modelo de regressão com a variável potência-90% dos flexores de joelho 

contribuindo com 7% da variância do tempo de recuperação ML (R2=0,07, 

F(1,58)=4,40, p<0,05). Quanto maior a potência menor o tempo de recuperação. 

Não foram encontradas relações significativas entre as variáveis preditivas e 

a ocorrência de quedas, o medo de cair, a habilidade funcional e a aptidão física. 

Para as horas de atividade física semanal, foi identificado um modelo de regressão 

com a variável força dos flexores de joelho contribuindo com 12% da variância das 



70 

 

 

 

horas de atividade física semanal (R2=0,12, F(1,58)=8,38, p<0,05). A medida que as 

horas de atividade física aumentam a força dos músculos flexores também aumenta. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou avaliar a força e a potência dos músculos 

extensores e flexores de joelho e sua relação com o desempenho do sistema de 

controle postural de mulheres idosas de diferentes faixas etárias. Os resultados 

revelaram que idosas nas faixas etárias 60-64, 65-69 e 70-74 anos apresentam 

desempenho do controle postural semelhante, porém inferior quando comparadas 

ao grupo de jovens. Além disso, mostraram que as mulheres idosas nestas faixas 

etárias também são similares em relação à capacidade de produzir força e potência 

muscular, mas inferiores em relação às jovens. Finalmente, apontaram que a força e 

a potência muscular estiveram fracamente relacionadas com o desempenho do 

controle postural. 

O fato de mulheres idosas apresentarem pior desempenho do controle 

postural em comparação com seus pares jovens já foi amplamente documentado 

(BALOH et al., 1994; BALOH et al., 1998; GILL et al., 2001; 

HATZITAKI;AMIRIDIS;ARABATZI, 2005; PRIOLI;FREITAS JUNIOR;BARELA, 2005; 
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PRIOLI et al., 2006; ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 2008; TOLEDO;BARELA, 2010). 

Entretanto, as diferenças do controle postural entre jovens e idosos tornam-se mais 

ou menos evidentes dependendo da demanda da tarefa e das variáveis analisadas. 

Alguns autores têm sugerido que a velocidade de oscilação é uma das variáveis 

mais sensíveis e confiáveis para representar o controle postural (BALOH et al., 

1994; DU PASQUIER et al., 2003; RAYMAKERS;SAMSON;VERHAAR, 2005; LIN et 

al., 2008). Os resultados do presente estudo confirmam esta sugestão, tendo em 

vista que a velocidade foi a única variável que apontou diferenças entre os grupos 

de idosos e jovens na situação estática (experimento 2). 

Da mesma forma, os resultados atuais também estão de acordo com 

pesquisas prévias que indicam que as diferenças entre jovens e idosos são mais 

facilmente observadas em tarefas mais difíceis e que exigem mais do sistema de 

controle postural (PETERKA;BLACK, 1990; TEASDALE;STELMACH;BREUNIG, 

1991; AMIRIDIS;HATZITAKI;ARABATZI, 2003; BERGER et al., 2005; PRIOLI et al., 

2006). Considerando as três situações experimentais do presente estudo, a 

manutenção da postura ereta em situação estática é a mais simples e menos 

desafiadora para o sistema de controle postural. Nesta condição, jovens e idosas 

apresentaram amplitude de oscilação similar, resultado que já foi previamente 

reportado por outros pesquisadores (PETERKA;BLACK, 1990; LAUGHTON et al., 

2003; BERGER et al., 2005; PRIOLI et al., 2006). Além disso, na situação estática 

as voluntárias dos quatro grupos foram similarmente influenciadas pela manipulação 

das informações visuais e proprioceptivas, aumentando em magnitude proporcional 

à oscilação corporal nas condições com olhos fechados e sobre a superfície de 

espuma. Isto indica que na postura ereta com apoio bipodal convencional, o sistema 
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de controle postural das idosas foi capaz de repesar as informações sensoriais 

adaptando-se ao ambiente da mesma forma que as voluntárias mais jovens, 

conforme já havia sido demonstrado por Allison, Kiemel e Jeka (2006). 

Por outro lado, na situação dinâmica foram observadas diferenças entre 

jovens e idosas na amplitude de oscilação. Durante o movimento de levantar da 

cadeira o CG do corpo desloca-se horizontalmente e verticalmente em magnitude 

muito maior que na postura ereta estática, gerando assim maior instabilidade 

postural (MOUREY et al., 1998). Por esta razão, o sistema de controle postural é 

mais exigido nesta situação, o que torna possível observar pequenas diferenças de 

comportamento que não são notadas em situações menos estressantes.  

O sistema de controle postural também é bastante desafiado quando exposto 

a uma situação com perturbação mecânica da base de suporte. A translação 

inesperada da base de suporte promove um deslocamento abrupto do CG gerando 

assim maior instabilidade ao sistema de controle postural em comparação com a 

condição estática. O presente estudo foi o pioneiro em analisar o desempenho do 

controle postural de idosas de diferentes idades frente à perturbação mecânica da 

base de suporte. Os resultados indicaram que o desempenho do controle postural foi 

similar entre as idosas das três faixas etárias (60-64, 65-69 e 70-74 anos). Ainda, 

apontaram que as idosas demoravam mais tempo que as jovens para recuperar o 

equilíbrio após a translação da plataforma tanto na direção AP quanto na ML, 

corroborando achados de estudos anteriores (NAKAMURA;TSUCHIDA;MANO, 

2001; TOKUNO et al., 2010; HALICKA et al., 2012). Igualmente ao ocorrido na 

situação estática, quando a informação visual foi removida (olhos fechados) durante 

a perturbação mecânica, o desempenho do controle postural de idosas e jovens 



74 

 

 

 

diminuiu proporcionalmente. Além disso, na situação em que a perturbação ocorreu 

de forma contínua (sinusoidal), idosas das três faixas etárias (60-64, 65-69 e 70-74 

anos) e jovens apresentaram valores semelhantes para o ganho, indicando que 

foram similarmente influenciadas pelo movimento constante da plataforma. Este 

resultado reforça a ideia de que as idosas são hábeis para apropriadamente repesar 

as informações sensoriais adaptando-se as condições do ambiente 

(ALLISON;KIEMEL;JEKA, 2006).  

Um aspecto intrigante é que apesar de as idosas apresentarem maior 

oscilação corporal que as mulheres jovens, a magnitude de ativação muscular foi 

similar, principalmente considerando os grupos 60-64 e 70-74 anos. Esperava-se 

que para administrar maiores deslocamentos do CP seriam necessárias maiores 

atividades musculares, no entanto, isto não foi observado. Uma possível explicação 

para este resultado está relacionada às sinergias musculares. Krishnamoorthy e 

colaboradores (2003), propuseram um modelo para explicar o funcionamento do 

sistema efetor em que onze músculos posturais (tibial anterior, gastrocnêmio lateral, 

gastrocnêmio medial, sóleo, vasto lateral, vasto medial, reto femoral, bíceps femoral, 

semitendinosos, reto abdominal e eretores da espinha) eram ativados 

sinergicamente para estabilizar as mudanças de posição do CP. De acordo com este 

modelo, para administrar as oscilações corporais o sistema de controle postural 

promove pequenos ajustes em um conjunto de músculos que atuam de forma 

sinérgica. Desta maneira, sugere-se que a maior oscilação corporal demonstrada 

pelas idosas seria acompanhada de pequenas alterações na ativação de vários 

músculos posturais que observadas isoladamente não teriam magnitude suficiente 

para apontar diferenças entre os grupos. 
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Outra explicação para o fato de idosas e jovens apresentarem ativação 

muscular semelhante apesar das diferenças na magnitude de oscilação corporal é 

baseada nas propriedades passivas dos músculos, tendões e ligamentos. De acordo 

com Loran, Maganaris e Lakie (2007), as propriedades passivas dos músculos 

auxiliam na manutenção do equilíbrio postural e reduzem a necessidade de ativação 

muscular contínua, principalmente em pequenos graus de oscilação corporal. Neste 

sentido, a maior oscilação corporal apresentada pelas idosas poderia ter sido 

controlada, em parte, pelos componentes passivos do sistema efetor, sem aumento 

aparente da atividade muscular.  

Os resultados do trabalho de Amiridis, Hatziaki e Arabatzi (2003) também 

indicaram que idosos apresentavam maior oscilação corporal que adultos jovens 

sem necessariamente ativarem mais os músculos da perna. Neste estudo, idosos 

apresentaram maior deslocamento do CP em comparação com os jovens durante a 

manutenção da postura ereta (com um pé na frente do outro) em situação estática. 

Mesmo assim, a atividade dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio medial foi 

semelhante entre os grupos. Com relação à situação dinâmica (experimento 3) 

Gross et al. (1998) também apontaram similaridade de ativação muscular entre 

jovens e idosos. Neste estudo (GROSS et al., 1998), o deslocamento corporal e a 

magnitude de ativação dos músculos VL, TA, BF e GL de mulheres jovens e idosas 

foram avaliados durante a tarefa de levantar da cadeira. Os resultados revelaram 

que as idosas apresentavam maior deslocamento corporal, porém sem aumentar a 

magnitude de ativação muscular em comparação com as jovens. 

Considerando as diferentes situações experimentais, os resultados do 

presente estudo demonstram efetivamente que mesmo ativando a musculatura de 
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maneira similar, as mulheres idosas são mais instáveis que as jovens. Por outro 

lado, indicam que as idosas nas faixas etárias de 60-64, 65-69 e 70-74 anos 

apresentam o mesmo desempenho do sistema de controle postural. Este achado 

contraria alguns estudos anteriores (HAIBACH et al., 2007; 

HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009) e corrobora outros (FUJITA et al., 2005; 

EL HABER et al., 2008). 

Haibach et al. (2007; 2009) analisaram o controle postural de idosos (homens 

e mulheres) nas faixas etárias 60-69 e 70-79 anos em situações com e sem 

manipulação da informação visual. Os resultados revelaram que os idosos do grupo 

mais velho (70-79 anos) foram mais influenciados pela manipulação da informação 

visual e que, mesmo nas condições sem nenhuma perturbação visual, 

apresentavam maior deslocamento e velocidade do CP em comparação com os 

idosos do grupo mais novo (60-69 anos). As diferenças entre os resultados do 

presente estudo e aqueles demonstrados por Haibach et al. (2007; 2009) podem ter 

ocorrido devido a dois aspectos principais. O primeiro refere-se à diferença de 

gênero para constituição amostral. Enquanto os trabalhos de Haibach et al. (2007; 

2009) continham homens e mulheres nos grupos de idosos, a amostra atual incluiu 

somente voluntárias do gênero feminino. Algumas pesquisas têm indicado que 

mulheres idosas oscilam mais que homens idosos (WOLFSON et al., 1994; WOJCIK 

et al., 2001; GAMA;GOMEZ-CONESA, 2008; PEDRERO-CHAMIZO et al., 2012), 

portanto, esta poderia ser uma justificativa para esta contradição de resultados. 

O segundo aspecto que poderia explicar a divergência entre os resultados 

atuais e o dos estudos prévios (HAIBACH et al., 2007; 

HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009) está relacionado as faixas etárias 
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utilizadas para constituição dos grupos. No presente estudo, as idosas foram 

divididas em faixas etárias com cinco anos de amplitude (60-64, 65-69 e 70-74 

anos), porém, nos trabalhos de Haibach et al. (2007; 2009) as faixas etárias dos 

grupos tinham dez anos de amplitude (60-69 e 70-79 anos). Poderia ser sugerido 

que cinco anos não seriam suficientes para promoverem mudanças perceptíveis no 

desempenho do controle postural. Esta sugestão explicaria a similaridade de 

desempenho do controle postural verificada no presente estudo entre os grupos 60-

64 e 65-69 anos e entre os grupos 65-69 e 70-74 anos. Todavia, entre os grupos 60-

64 e 70-74 anos a diferença da média de idade é de dez anos, e mesmo assim, o 

comportamento foi semelhante. Mais uma vez contrastando os resultados atuais 

com aqueles demonstrados previamente (HAIBACH et al., 2007; 

HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009), poderia ser sugerido que o declínio do 

controle postural seria mais pronunciado a partir dos 75 anos, tendo em vista que o 

grupo mais velho do presente estudo incluía voluntárias somente até 74 anos e nos 

estudos de Haibach et al. (2007, 2009) o grupo mais velho continha indivíduos com 

até 79 anos. Sendo assim, os idosos com mais de 75 anos poderiam ter contribuído 

para que as diferenças com o grupo de 60-69 anos emergissem (HAIBACH et al., 

2007; HAIBACH;SLOBOUNOV;NEWELL, 2009).  

Entretanto, os resultados do trabalho de Fujita et al. (2005) contrariam esta 

sugestão. Neste estudo, o equilíbrio de homens e mulheres com idade entre 22 e 88 

anos foi avaliado durante a manutenção da postura ereta com olhos abertos e 

fechados. Apesar de os resultados revelarem que idosas acima de 80 anos 

apresentavam pior equilíbrio que idosas mais jovens (60-69 e 70-79 anos), nenhuma 

diferença foi encontrada entre as mulheres nas faixas etárias de 60-69 e 70-79 anos. 
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Com base nos achados de Fujita et al. (FUJITA et al., 2005) e considerando a faixa 

etária dos três grupos de idosas avaliados no presente estudo (60-74 anos), pode-se 

considerar que o desempenho do sistema de controle postural é similar nas 

mulheres com idade entre 60-74 anos. 

Embora esteja amplamente demonstrado na literatura que o envelhecimento 

causa declínio no desempenho do sistema de controle postural (BALOH et al., 1994; 

BALOH et al., 1998; GILL et al., 2001; HATZITAKI;AMIRIDIS;ARABATZI, 2005; 

PRIOLI;FREITAS JUNIOR;BARELA, 2005; PRIOLI et al., 2006; 

ABRAHAMOVA;HLAVACKA, 2008; TOLEDO;BARELA, 2010), as alterações 

desencadeadas pelo avanço da idade parecem não ocorrer de maneira linear 

(OVERSTALL et al., 1977; EL HABER et al., 2008). Os estudos de El Harber et 

al.(2008) e Overstall et al. (1977) avaliaram mulheres com idade entre 20 e 82 anos 

e os resultados indicaram que, embora ocorra redução no desempenho do controle 

postural em função da idade, não é possível identificar entre os idosos em qual 

idade exatamente as mudanças ocorrem. Sendo assim, pequenas diferenças de 

idade como as que foram escolhidas para dividir os grupos do presente estudo (a 

cada 5 anos) parecem não serem suficientes para produzir alterações perceptíveis 

no desempenho do sistema de controle postural de mulheres idosas. Este resultado 

fornece uma contribuição inédita para o campo de gerontologia, uma vez que pela 

primeira vez examinou-se as oscilações corporais de idosas com apenas cinco anos 

de diferença de idade. 

É importante ressaltar que a eficiência do sistema de controle postural 

depende de um intrincado relacionamento entre múltiplos componentes sensoriais e 

motores (HORAK;MACPHERSON, 1996; BARELA, 1999; HORAK, 2006; 
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PERRACINI;FLÓ, 2009). Desta forma, déficits em qualquer um destes elementos 

sensoriomotores poderiam refletir no desempenho do controle postural. Diversos 

estudos têm apontado que idosos apresentam prejuízos sensoriais e motores em 

comparação com os jovens (WHIPPLE et al., 1993; SZULC et al., 2005; 

MATSUMURA;AMBROSE, 2006; STURNIEKS;ST GEORGE;LORD, 2008; 

PERRACINI;FLÓ, 2009; TOLEDO;BARELA, 2010). Os resultados do presente 

estudo confirmam que idosas apresentam declínio motor, evidenciado pela menor 

produção de força e potência dos músculos extensores e flexores de joelho em 

comparação com as jovens, corroborando estudos prévios (GROSS et al., 1998; 

IZQUIERDO et al., 1999; LANDERS et al., 2001; EL HABER et al., 2008; DITROILO 

et al., 2010; TOLEDO;BARELA, 2010). Por outro lado, indicam que entre as idades 

de 60 e 74 anos a capacidade de gerar força e potência muscular permanece 

inalterada. Mais ainda, apontam que idosas nas faixas etárias de 60-64, 65-69 e 70-

74 anos apresentam potência similar independentemente da intensidade relativa à 

carga máxima. Assumindo que diferentes tarefas diárias (ex. levantar de uma 

cadeira, caminhar, etc) demandam produção de potência em distintas intensidades 

relativas (BEAN et al., 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 2007), estes resultados indicam 

que as idosas dos três grupos (60-64, 65-69, 70-74) estão igualmente adaptadas 

para atenderem tais exigências motoras. Esta constatação representa uma novidade 

para as pesquisas ligadas a geriatria, tendo em vista que não foi encontrado nenhum 

outro trabalho que avaliasse, especificamente, a potência relativa dos músculos 

extensores e flexores de joelho de idosas de diferentes faixas etárias.  

Com relação à força muscular, no entanto, pesquisas têm demonstrado que a 

força dos membros inferiores é similar entre idosas de diferentes idades, da mesma 
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forma que revelado pelo estudo atual (EL HABER et al., 2008; DITROILO et al., 

2010). Ditrolio et al. (2010) examinaram a máxima força isométrica dos extensores 

de joelho de mulheres com idade entre 20 e 80 anos que foram separadas em 

décadas. Os resultados indicaram que a força foi semelhante nas faixas etárias 60-

69 e 70-80. O estudo de El Harber et al. (2008) também demonstrou que idosas 

mais velhas (71-82 anos) apresentavam a mesma força dos extensores de joelho 

que idosas mais novas (60-69 anos). Deve-se salientar que, no presente estudo, a 

maior parte das voluntárias integrantes dos três grupos de idosas era fisicamente 

ativa (acima de 70%). A prática de exercícios pode ter contribuído para que as 

idosas dos grupos mais velhos (65-69 e 70-74 anos) apresentassem força e 

potência muscular similares as idosas do grupo mais novo (60-64 anos) 

(ROUBENOFF, 2007). 

Alguns estudos têm indicado que a força e a potência muscular dos membros 

inferiores estão associadas ao desempenho do controle postural e de habilidades 

funcionais (BASSEY et al., 1992; BEAN et al., 2003; MISZKO et al., 2003; ORR et 

al., 2006; BEAN et al., 2007; HAZELL;KENNO;JAKOBI, 2007; PUTHOFF;NIELSEN, 

2007). Os estudos de Bean et al. (2003) e Orr  (2006), por exemplo, demonstraram 

que quanto maior a potência dos extensores de joelho e quadril melhor o equilíbrio 

postural. Sendo assim, como as idosas dos três grupos (60-64, 65-69 e 70-74 anos) 

apresentaram a mesma capacidade de gerar força e potência muscular, isto poderia 

explicar, em parte, a semelhança no desempenho do controle postural verificado 

entre estas voluntárias. No estudo de Bean et al. (2003) o equilíbrio postural foi 

mensurado através de uma bateria de testes funcionais (Short Physical Performance 

Battery), em que a pontuação era estipulada com base no tempo em que cada 
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voluntário permanecia em determinadas posições (pés unidos, semitandem e 

tandem). Esta forma de análise do equilíbrio não fornece dados específicos sobre a 

oscilação corporal.  

No presente estudo, através de análises de regressão linear múltipla foram 

examinadas as relações específicas entre força e potência muscular com as 

variáveis quantitativas referentes aos deslocamentos do CP (amplitude, velocidade, 

tempo de recuperação e ganho). Os resultados indicaram que a força e a potência 

muscular dos extensores e flexores de joelho estão associadas às oscilações 

corporais. Com relação às intensidades relativas em que a potência foi gerada (40%, 

70% e 90% de 1-RM), a potência produzida em alta intensidade (90% de 1-RM) 

esteve associada ao deslocamento corporal ocorrido após a perturbação mecânica e 

a potência de média intensidade relativa (70% de 1-RM) esteve associada às 

oscilações corporais nas situações estática e dinâmica. Similarmente ao que foi 

demonstrado no estudo de Bean et al. (2007), as análises de regressão apontaram 

uma pequena preponderância da potência produzida em média intensidade relativa 

(70% de 1-RM) e este achado poderia ser considerado na elaboração de programas 

de exercícios que visem promover melhoria no controle postural de idosos.  

Embora o presente estudo tenha apontado que a força e a potência dos 

músculos extensores e flexores do joelho influenciam no desempenho do controle 

postural de mulheres idosas consubstanciando estudos anteriores (ORR et al., 2006; 

MAYSON et al., 2008; ORR, 2010), esta influência deve ser interpretada com 

cautela, tendo em vista que, isoladamente, a força e a potência dos membros 

inferiores contribuíram com somente 7% da variância nas variáveis de oscilação 

corporal. Em uma abrangente revisão de literatura, Orr et al. (2010) verificaram que 
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ainda são limitadas as evidências da relação entre força e potência muscular com o 

equilíbrio postural. Diante da inconsistência nos resultados observados, os autores 

sugeriram que existem muitos fatores intrínsecos, ainda desconhecidos, 

relacionados à variação do equilíbrio postural (ORR, 2010).  

Estes fatores intrínsecos podem estar relacionados às condições 

sociodemográficas, ao estilo de vida, as habilidades funcionais, a aptidão física e ao 

histórico de quedas (PRIOLI;FREITAS JUNIOR;BARELA, 2005; BLOCH et al., 2010; 

DEANDREA et al., 2010; RIBEIRO et al., 2012). O estudo de Prioli et al. (2005), por 

exemplo, demonstrou que idosos ativos apresentam melhor desempenho do 

controle postural que idosos sedentários. Já Ribeiro et al. (2012) indicaram que 

idosos com histórico de quedas são mais instáveis que idosos sem histórico de 

quedas e Okada et al. (2001) revelaram que o medo de cair influencia 

negativamente no equilíbrio de idosos.  

No estudo atual, foi verificado que as idosas das diferentes faixas etárias 

apresentavam habilidade funcional e aptidão física semelhantes. Além disso, o 

número de mulheres que sofreram quedas, que relatavam medo de cair e que eram 

fisicamente ativas foi similar nos três grupos de idosas. A similaridade entre as 

mulheres idosas nas três faixas etárias (60-64, 65-69 e 70-74 anos) para estes 

fatores intrínsecos (habilidade funcional, aptidão física, histórico e medo de quedas) 

poderia justificar o comportamento observado no desempenho do controle postural. 

Em conjunto, os resultados revelaram que as idosas com idade entre 60 e 74 

são semelhantes em relação à capacidade de gerar força e potência muscular, ao 

desempenho do controle postural, a aptidão física, as habilidades funcionais e ao 

histórico e medo de quedas. Isto indica que apesar da diferença de idade 
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cronológica as idosas na faixa etária 60-74 anos avaliadas no presente estudo 

parecem ser fisiologicamente semelhantes (BOTELHO, 2007). Esta constatação 

poderia contribuir para estudos futuros que examinam o comportamento motor de 

idosos baseados na idade cronológica dos indivíduos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo revelou aspectos importantes sobre o sistema de controle 

postural de idosas de diferentes faixas etárias, sobretudo, considerando o sistema 

efetor. Primeiramente, mostrou que as mulheres idosas nas três faixas etárias (60-

64, 65-69 e 74-74 anos) apresentam pior desempenho do controle postural em 

relação às jovens. Esta diferença no equilíbrio postural entre idosas e jovens tornou-

se mais evidente nas situações que promoviam maior estresse ao sistema de 

controle postural. 

Em um segundo momento, mostrou que as idosas dos três grupos etários 

(60-64, 65-69 e 74-74 anos) possuem menor capacidade de produzir força e 

potência com os músculos flexores e extensores de joelho em comparação com as 

jovens. Também indicou que a força e a potência muscular dos flexores e 

extensores de joelho influenciam na magnitude de oscilação corporal nas situações 

estática, dinâmica e com perturbação mecânica da base de suporte.  
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Por fim, demonstrou que as idosas nas faixas etárias 60-64, 65-69 e 70-74 

anos apresentam desempenho do sistema de controle postural similar. Além disso, 

indicou que nestas faixas etárias a capacidade de gerar força e potência muscular 

(flexores e extensores de joelho) em diferentes intensidade relativas (40, 70 e 90% 

de 1-RM) permanecesse inalterada. Adicionalmente, demonstrou que as idosas 

pertencentes aos três grupos etários eram similares em relação à aptidão física, a 

habilidade funcional e ao histórico e medo de quedas. 

A partir destas evidências conclui-se que o controle postural, o sistema efetor 

(força e potência muscular), a aptidão física e a habilidade funcional são 

semelhantes para mulheres na faixa etária de 60 a 74 anos. 
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APENDICE A - Termo de Consentimento 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 
Curso de Fisioterapia 

Avenida Bandeirantes 3900, Casa 2 – Fone: 16 3602-4413 
CEP 14048-900 – RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

A Senhora está sendo convidada a participar do estudo intitulado “Influência da força 
e da potência muscular no equilíbrio estático e dinâmico de mulheres idosas”. Após 
os 60 anos, o ser humano começa a ter reduzida sua capacidade de produzir força e 
potência muscular e isso pode prejudicar o equilíbrio e aumentar a probabilidade de 
ocorrência de quedas e fraturas. Por isso, esse estudo está sendo realizado para 
entendermos melhor a relação da força e da potência muscular com o equilíbrio e 
com o risco de quedas. Pesquisas como essa são importantes porque se 
conseguirmos entender o que faz o idoso cair, podemos prevenir novas quedas ou 
mesmo melhorar o tratamento caso as quedas ocorram. Portanto, se a Senhora 
concordar em participar do estudo, algumas avaliações serão realizadas. 
Inicialmente a senhora responderá um questionário com perguntas sobre suas 
atividades da vida diária e sobre a ocorrência de quedas. A partir disso, serão 
medidos seu peso e altura e será realizado um aquecimento com peso leve para os 
movimentos do joelho. Após essa fase a senhora tentará levantar o maior peso que 
conseguir ao flexionar e estender os joelhos, sentada em um aparelho de 
musculação, para avaliar a força dos músculos da coxa. Ainda sentada no aparelho 
de musculação, a senhora irá flexionar e estender os joelhos o mais rápido possível 
para avaliar a potência muscular dos músculos da coxa. Após essa etapa, serão 
realizadas avaliações de equilíbrio, onde a senhora desempenhará as tarefas de 
levantar e sentar da cadeira por algumas vezes e de ficar em pé por 60 segundos 
(com olhos abertos e depois fechados) tentando manter o corpo o mais estático 
possível. Durante a realização dos testes de equilíbrio, eletrodos de superfície serão 
afixados na frente e atrás da coxa e da perna da senhora. Estes eletrodos servem 
para verificar a atividade dos músculos e não causam nenhuma dor. 
Mesmo não havendo qualquer risco decorrente da participação neste projeto, 
durante todo o experimento, uma pessoa permanecerá próxima à senhora para 
eventual auxílio. Além disso, a qualquer momento a senhora poderá pedir para 
interromper a participação no experimento sem que isso lhe acarrete qualquer 
prejuízo ou penalização. A sua participação não é obrigatória. Garantimos que as 
informações obtidas nessa pesquisa não serão de maneira alguma associadas à sua 
identidade. Pela sua participação a senhora não receberá qualquer valor em dinheiro 
e não terá nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa beneficiá-la. Caso 
a senhora aceite participar do estudo deverá assinar este documento de 
consentimento. 
Eu,______________________________________________________________, 
declaro que estou devidamente esclarecida sobre os procedimentos envolvidos no 
estudo intitulado “Influência da força e da potência muscular no equilíbrio estático e 
dinâmico de mulheres idosas”e aceito participar desta pesquisa. Fui informada que 
os dados do estudo serão utilizados para fins científicos e que minha identidade será 
mantida em segredo. Sei que não sou obrigada a participar do estudo e não terei 
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nenhum prejuízo caso não queira participar. Poderei me informar sobre o andamento 
do estudo e terei liberdade em retirar meu consentimento a qualquer momento. 
Telefone para contato com o pesquisador: (16) 3602-3176. Telefone do Comitê de 
Ética em Pesquisa da FMRP/USP:(16) 3602-2228. Ribeirão Preto,  
 
 
_______ de _____________________ de 20__.  
 
__________________________________________ 
 
Assinatura do Participante 
 
__________________________________________ 
Prof. Ms. Matheus Machado Gomes 
Pesquisador Responsável 
 
______________________________________ 
Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu 
Orientadora 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética HCRP 
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ANEXO B – Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire 
– BOMFAQ 

 

Agora eu gostaria de perguntar sobre algumas atividades e tarefas do seu dia a dia. 

Estamos interessados em saber se a senhora consegue fazer estas atividades sem 

nenhuma necessidade de auxílio ou se precisa de alguma ajuda, ou se não consegue fazer 

tais atividades de forma nenhuma. 

  SEM 

DIF. 

COM DIF. Não Sabe Não Respondeu 

POUCA MUITA 

Deitar/Levantar – cama      

Comer      

Pentear cabelo      

Andar no plano      

Tomar banho      

Vestir-se      

Ir ao banheiro em tempo      

Subir escada (1 lance)      

Medicar-se na hora      

Andar perto de casa      

Fazer compras      

Preparar refeições      

Cortar unhas dos pés      

Sair de condução      

Fazer limpeza de casa      

1. “sem dificuldade” 

2. “dificuldade em 1 a 3 atividades” 

3. “dificuldade em 4 a 6 atividades” 

4. “dificuldade em 7 e mais atividades” 
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TOTAL      
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ANEXO C – Questionário de habilidades funcionais - Baecke 
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ANEXO D – Questionário de Quedas 
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