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Introdução: O envelhecimento é um processo natural caracterizado por alterações
neurobiológicas estruturais, químicas e funcionais, acarretando redução da capacidade
funcional. Tal processo está diretamente relacionado com o declínio progressivo da
massa muscular e força, denominado sarcopenia, gerando uma debilidade  no tempo de
reação e resposta muscular comprometendo  o sistema motor e por consequência
levando a um quadro de desequilíbrio postural, afetando a efetivação das atividades da
vida diária (AVD’s). Contudo, a realização de atividades físicas manifesta melhoras na
aptidão física, auxiliando na melhora e/ou manutenção da capacidade funcional,
consequentemente tornando o idoso independente ao realizar atividades básicas
funcionais. Objetivo: Investigar os níveis de equilíbrio estático e dinâmico das idosas
participantes do Projeto AtivaIdade em Movimento do Centro Universitário do Leste
de Minas Gerais (UNILESTE-MG).  Metodologia: A amostra do estudo foi composta
por 37 idosas do Projeto Ativaidade, as quais assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética CAAE:
6537.5317.5.0000.5095. As voluntárias após 16 semanas de treinamento, 2 vezes
semanais, 60 minutos por dia, foram submetidas à avaliação antropométrica para
identificação dos dados de massa corporal (MC) e estatura (m) para análise do IMC.
Utilizou-se o teste Time Up Go (TUG) para a análise do equilíbrio dinâmico e do teste
de Apoio Unipodal para a análise do equilíbrio estático. Resultados: Os dados do
equilíbrio dinâmico e estático, IMC e idade, foram analisados através de estatística
descritiva pelos cálculos de média, desvio padrão e frequência. A média da idade foi
de 70,41 ± 6,37 anos, com a média da MC de 63,68 ± 10,94 Kg e estatura de 1,54 ±
0,06 m. O IMC obteve uma média de 26,86 ± 4,14Kg/m², onde 24,33% (n=9)
apresentaram valores de IMC adequados para a faixa etária, contudo 75,67% (n=28)
apresentaram valores inadequados, sendo que 2,7% (n=1) apresentaram magreza grau
I, 13,51% (n=5) apresentaram obesidade grau I, 5,41% (n=2) apresentaram obesidade
grau II, 54,05% (n=20) apresentaram sobrepeso. Foi verificado que, no teste de
equilíbrio dinâmico 97,3% (n=36) das idosas apresentaram níveis adequados de
equilíbrio para adultos saudáveis e apenas 2,7% (n=1) das idosas apresentaram
deficiência no teste de equilíbrio dinâmico, tendo uma média de 7 ± 2 segundos,
considerando o tempo ideal para realização do teste de até 10 segundos. Já ao se
avaliar o equilíbrio estático através do apoio unipodal, 75% (n=32) das idosas
apresentaram equilíbrio estático saudável e 25% (n=9) apresentaram alterações, tendo
uma média de 25 ± 9 segundos, considerando o tempo ideal mínimo para se realizar o
teste de 21 segundos. Conclusão: Diante dos resultados conclui-se que, tanto o
equilíbrio dinâmico quanto o e estático de idosas participantes do projeto Ativaidade
apresentaram normalidade, sugerindo assim que um programa de atividade física
contribui para melhora e manutenção na capacidade física testada. 
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