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Introdução: O equilíbrio é um processo complexo que se caracteriza pela manutenção
do centro de gravidade sobre a base de sustentação de um corpo, tanto em situações
estáticas, quanto dinâmicas. Depende da integração dos sistemas vestibular, visual e
somatossensorial. O processo de envelhecimento compromete as funções destes
sistemas e etapas do controle postural podem ser prejudicadas, diminuindo a
capacidade compensatória do equilíbrio, levando a um aumento da instabilidade e um
maior risco de quedas entre idosos. Todavia, a prática regular de atividades físicas é
importante para reverter ou retardar a perda dessas funções, promovendo autonomia,
qualidade de vida e envelhecimento saudável. Objetivo: O presente estudo teve como
objetivo analisar o equilíbrio estático e dinâmico de idosas participantes do projeto de
extensão AtivaIdade. Metodologia: A amostra foi composta por 22 idosas, alunas
matriculadas regularmente no projeto de extensão AtivaIdade, que assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:
6537.5317.5.0000.5095). As voluntárias foram submetidas às avaliações de equilíbrio
estático, utilizando o Teste de Apoio Unipodal (TAU) e de equilíbrio dinâmico
utilizando o Teste Time Up and Go (TUG). As coletas ocorreram entre os meses de
março e abril de 2019. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva
(médias e desvios padrão). Resultados: A amostra apresentou uma idade média de
70,27 ± 4,59 anos e um IMC de 26,63 ± 4,59 kg/m2. No teste de equilíbrio estático as
médias encontradas foram de 26,78 ± 5,98 segundos. Nesse teste o individuo deve-se
equilibrar em apenas um dos pés por 30 segundos, quanto maior for o tempo de
permanência no apoio unipodal, melhor é o equilíbrio.  Já no equilíbrio dinâmico, as
médias encontradas foram de 7,47 ± 1,37 segundos. Indivíduos adultos independentes
e sem alterações no equilíbrio, realizam o teste em 10 segundos ou menos. As
participantes apresentaram valores ideais de equilíbrio de acordo com a classificação
dos testes realizados. Conclusão: Mediante os resultados expostos, conclui-se que as
participantes avaliadas apresentaram valores adequados de equilíbrio de acordo com a
classificação dos testes realizados. Nesse sentido, acredita-se que a prática de exercício
físico pode ter relação com os resultados, visto que as voluntárias são frequentes no
projeto de extensão AtivaIdade.
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