
PROJETO DE EXTENSÃO ATIVAIDADE: EFEITOS DO TREINAMENTO
NO EQUILÍBRIO DE IDOSAS

Luiz Felipe Oliveira SANTIAGO (Unileste); Cintya Pirchner De CASTRO (Unileste); Heloisa Thomaz

RABELO (Unileste)

Introdução: O envelhecimento é um processo natural caracterizado pelo declínio de
diversos órgãos e sistemas, provocando assim, alterações cronológicas, neurológicas e
musculares. Em função disso, essas alterações estão diretamente relacionadas com o
declínio da massa muscular e força, denominado sarcopenia, provocando alterações no
tempo de reação e resposta muscular comprometendo o sistema motor e gerando
modificações nos sistemas somatossensorial, vestibular e visual que, por sua vez, são
responsáveis pelo equilíbrio. Contudo, é consenso na literatura que com a participação
em programas de exercícios físicos o indivíduo consegue reverter ou retardar a perda
dessas funções. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de um
programa de treinamento no equilíbrio de idosas participantes do projeto de extensão
AtivaIdade.  Metodologia: A amostra foi composta por 17 voluntárias, que assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE:
6537.5317.5.0000.5095). Todas voluntárias foram submetidas às avaliações de
equilíbrio estático e dinâmico, respectivamente pelos testes apoio unipodal (TAU) e
Time Up and go (TUG) antes e após 13 semanas de treinamento, 2 vezes por semana
com duração de 60 minutos. O tratamento estatístico aplicado foi o teste t de Student
para amostras pareadas com nível de significância de 5% (p&#8804;0,05). 
Resultados: Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (médias e
desvios padrão). A amostra apresentou uma idade média de 70,58 ± 6,73 no pré e
70,84 ± 6,73 no pós teste e um IMC de 26,40 ± 3,57 e 26,24 ± 3,35 respectivamente,
valores esses caracterizados como sobrepeso. No teste de equilíbrio estático as médias
encontradas foram de 25,31 ± 7,13 segundos na primeira análise e 26,93 ± 6,83 na
segunda com um ganho não significativo de 6,4%. Já no equilíbrio dinâmico, as
médias encontradas foram de 6,24 ± 0,93 segundos na pré coleta e 6,05 ± 0,84 na pós,
diminuindo o tempo de execução em 3,04% sem valor significativo. Vale salientar,
que as participantes já apresentavam valores ideais de equilíbrio, de acordo com a
classificação dos testes realizados, ainda no pré-teste. Conclusão: Diante dos
resultados apresentados, conclui-se que o programa de exercício físico realizado no
projeto de extensão AtivaIdade promoveu uma pequena melhora no equilíbrio de
idosas, porém sem significância. Portanto, percebe-se que o programa de exercícios
realizado contribuiu para melhora e manutenção da capacidade física estudada.
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