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Introdução: A perda de equilíbrio é um importante fator de risco à saúde do idoso, haja
vista que tal perda traz consequências como quedas e fraturas, comprometendo assim a
autonomia. Por outro lado, a prática de atividades físicas pode amenizar esses efeitos.
Contudo, a interrupção num programa de treinamento tem sido inevitável devido ao
período de férias, com isso ocorre um comprometimento das aptidões físicas
adquiridas, entre as quais o equilíbrio. Diante desse fato tornam-se necessárias mais
investigações quanto ao período de interrupção e qual impacto ele traz no equilíbrio de
idosos. Objetivo: Revisar a literatura a respeito do envelhecimento, do equilíbrio, dos
efeitos da atividade física na capacidade motora e equilíbrio de idosos e os efeitos de
uma interrupção num programa de treinamento sobre o equilíbrio de idosos.
Metodologia: A busca de artigos foi realizada nos bancos de dados Scielo e Google
Acadêmico sem limite de data. Para tanto, foram utilizados os termos: envelhecimento,
sarcopenia, força e equilíbrio, decréscimo funcional e autonomia, equilíbrio, atividade
física, idosos ativos e sedentários, interrupção no treinamento de idosos e destreino,
analisados de forma isolada e combinada. Foram considerados os estudos publicados
na literatura nacional, na língua portuguesa e em humanos. Devido à escassez de
estudos envolvendo idosas durante um período de destreino, esta revisão aceitou
artigos de revisão sobre os temas isoladamente.
 Resultados: Foram encontradas 42 referências sobre os temas isolados. Os 8 estudos
associam o aumento da idade com a involução do sistema motor (CARVALHO;
SOARES, 2004; MACIEL; GUERRA, 2005; LACOURT; MARINI, 2006;
REBELATTO et al, 2008; BESSA; BARROS, 2009; LOPES et al, 2009;
SCHNEIDER 2010; CARVALHO et al, 2011). Os 6 estudos sobre equilíbrio retratam
as causas e consequências de seu declínio (CELICH et al, 2010; FERREIRA;
YOSHITOME, 2010; BIAZUS; BALBINOT; WIBELINGER, 2010; ALMEIDA et al,
2011; BURANELLO et al, 2011; MEZARI et al, 2012). Os 18 estudos relatam que a
prática de atividade física ameniza os efeitos do envelhecimento (ALVEIRO et al,
2004; CARVALHO et al, 2004; MAZO; MOTA; GONSALVES, 2005; SILVA et al,
2008; BERNARDI; REIS; LOPES, 2008; CARMO; MENDES; BRITO, 2008). Os 4
estudos relatam que a interrupção no treinamento físico ocasionou perda na aptidão
física geral de idosos ( RASO et al , 2001; MONTEIRO, 2006; YÁZIGUI, 2008;
LEITÃO, 2010. Os 2 estudos relatam que interrupção no treinamento físico não
demonstrou alterações  significativas na aptidão geral de idosos (SANTANA, 2009;
OLIVEIRA, 2013).
 Conclusão: Os achados desta revisão revelam que os efeitos do envelhecimento
trazem um declínio no equilíbrio. Nesse contexto, a prática de exercícios físicos é
indicada como forma de amenizar esse efeito. Porém, as alterações causadas pelo
destreino devem ser mais estudas, uma vez que os resultados encontrados não são
consensuais.
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