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“A melhor maneira de se preparar para um movimento é mover-se.” 

Ray Regno 
 
 



 

 

RESUMO 
 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. A incidência 
de quedas na população idosa é um grande problema para a saúde pública, e o 
risco de queda em idosos pode levar à diminuição da funcionalidade deste 
indivíduo. O processo do envelhecimento causa alterações fisiológicas quanto ao 
declínio do controle postural e das estratégias de reações de equilíbrio, que junto 
com a perda de massa muscular e óssea podem resultar em uma instabilidade 
postural. Objetivo: Verificar quais são os programas de exercício mais eficazes 
para aumentar o equilíbrio em indivíduos acima de 60 anos de idade. 
Metodologia: Esta é uma revisão narrativa da literatura, dos últimos dez anos. 
Foram incluídos estudos com desenho metodológico de ensaio clínico, 
aleatorizado ou não, e revisões sistemáticas com ou sem metanálise, que 
avaliaram idosos (60 anos ou mais), com déficit de equilíbrio, histórico de quedas 
ou diagnóstico de instabilidade postural. Foram excluídos aqueles estudos em 
população com condições de saúde ou deficiências específicas, como demências, 
disfunções ortopédicas e alterações cardiovasculares. Resultados: Foram 
incluídos 32 estudos que abordavam treinos multissensoriais, treinos multimodais, 
treino de equilíbrio, treino de perturbações, programas em piscina e Tai Chi 
Chuan. Conclusão: As variadas intervenções encontradas na literatura 
demonstraram efetividade no tratamento da instabilidade postural em idosos, 
trazendo benefícios para a funcionalidade e qualidade de vida desta população. 
Os treinos multissensoriais, treinos multimodais e Tai Chi Chuan foram os que 
melhor promoveram o equilíbrio nesta população. 

 

 

Palavras-chave: Idosos. Quedas. Instabilidade. Acidente por quedas. Exercício. 

Treinamento. Equilíbrio. 

 

  



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 - Fluxograma………….……………………………………………………..13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Artigos selecionados, suas intervenções e resultados......……….…....14 

  



 

 

SUMÁRIO  

 

1. INTRODUÇÃO 9 
2. OBJETIVO 11 
3. METODOLOGIA 11 
4. RESULTADOS 12 
5. DISCUSSÃO 27 
6. CONCLUSÃO 32 

REFERÊNCIAS 33 

 
 



9 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Na Europa e 

América do Norte, até 2030, mais de 25% da população será composta por 

idosos. Em 2015, os indivíduos com 60 anos ou mais representavam um oitavo da 

população mundial, e até 2030 irão representar um sexto (UNITED NATIONS, 

2015). De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), até o ano de 2010 houve um aumento significativo da população idosa no 

Brasil. Sua projeção é que 13,44% da população brasileira tenham 65 anos ou 

mais até 2030. 

O envelhecimento traz uma perda de massa muscular e óssea 

(SIQUEIRA et al., 2007), além de um declínio do controle postural e das 

estratégias de reações de equilíbrio (RUBENSTEIN, 2006) que juntos podem 

resultar em uma instabilidade postural. Segundo Rubenstein et al. (2006) esse 

distúrbio acarreta uma perda significativa de funcionalidade, pois pode levar à 

incapacidade de recuperação de desequilíbrios previsíveis e imprevisíveis; 

dificuldade para realizar atividades como levantar-se, manter-se de pé ou 

assentado; além de disfunções da marcha, que afetam de 20 a 40% das pessoas 

de 65 anos de idade ou mais. 

Durante as atividades do dia a dia, um indivíduo ativo irá passar por 

situações que exigem mudanças de direção, dupla tarefa (realizar mais de uma 

atividade ao mesmo tempo, como: andar segurando algo), e desestabilização por 

diversos motivos (por exemplo: degraus, esbarrões, tropeços ou superfícies 

instáveis). Esta desestabilização irá alterar a localização do seu centro de massa, 

o que exigirá estratégias de equilíbrio, como estratégias na articulação do 

tornozelo, do quadril, ou a estratégia do passo (GRANACHER et al., 2011). 

Além da diminuição da funcionalidade do idoso, a instabilidade postural 

é também um grande fator preditivo de quedas. De acordo com Rubenstein 

(2006), distúrbios da marcha ou equilíbrio, caracterizam a segunda maior causa de 

quedas em idosos da comunidade. A alta prevalência de quedas na população 

idosa é fortemente comprovada na literatura (CUNHA; PINHEIRO, 2016; 

GERARDS, 2017; GRANACHER et al., 2011; LESINSK et al., 2015; MASUD; 

MORRIS, 2001; MORSCH; MYSKIW; MYSKIW, 2016; NAKANO, 2007; 
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PODSIADLO; RICHARDSON, 1991; RUBENSTEIN, 2006; SILVA et al., 2008; 

SIQUEIRA et al., 2007).  

Em uma amostra de 4003 indivíduos de 65 anos ou mais, em estudo 

transversal brasileiro, a prevalência de quedas foi de 34,8%. Sofreram fraturas 

consequentes da queda 12,1% destes idosos, e 45% sofreram mais de uma 

queda em um ano (RUBENSTEIN, 2006). A queda caracteriza-se, portanto, como 

uma importante síndrome geriátrica, e é responsável por grande parte da 

morbidade, mortalidade e taxa de internação em idosos (MASUD; MORRIS, 2001; 

SIQUEIRA et al., 2007). 

Uma abordagem efetiva na prevenção de quedas é a orientação dos 

idosos e seus cuidadores. Por ser um evento multifatorial, as quedas podem ser 

por fatores intrínsecos a estes indivíduos (capacidade funcional, distúrbios da 

marcha ou outras disfunções), mas, também, por fatores extrínsecos (ou 

ambientais) e comportamentais (MORSCH; MYSKIW; MYSKIW, 2016). A 

presença de alguns facilitadores (como barras de apoio no banheiro, dispositivos 

de auxílio à marcha ou o uso de sapatos que sejam presos no calcanhar), assim 

como a ausência de fatores desencadeadores de queda (por exemplo, presença 

de tapetes soltos na residência), pode diminuir o risco de queda destes pacientes 

(SIQUEIRA et al., 2007). 

Além das orientações citadas, programas de exercício físico são 

comprovados na literatura científica como uma intervenção eficaz na prevenção de 

quedas e melhora do equilíbrio em idosos (SHERRINGTON et al., 2008; 

SHERRINGTON et al., 2011; TREACY et al., 2015). Embora sua eficácia seja 

comprovada, são encontradas diferenças em todos os âmbitos dos protocolos: 

duração do tratamento, duração da sessão, tipo de exercício e intensidade. Além 

disto, existem várias propostas de programas e treinamentos visando o ganho de 

equilíbrio e controle de quedas. 

Assim, diante dos diferentes protocolos de exercícios para melhora do 

equilíbrio em idosos encontrados na literatura, e seus efeitos comprovadamente 

positivos no equilíbrio, funcionalidade, e redução do número de quedas, é 

importante avaliar o que existe na literatura atual, relacionado à prática clínica, de 

mais efetivo para melhora do equilíbrio em idosos da comunidade.  
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2 OBJETIVO 
 

Este trabalho tem como objetivo verificar quais os programas de 

exercício são eficazes para melhorar o equilíbrio em indivíduos de 60 anos ou 

mais, por meio de uma revisão da literatura. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura, que incluiu 

estudos publicados nos últimos 10 anos (de janeiro de 2008 a outubro de 2018), 

realizados em humanos, idosos (60 anos ou mais), com ou sem déficit de 

equilíbrio, com histórico de quedas ou com diagnóstico de instabilidade postural.  

 Através de uma pesquisa realizada nas bases de busca: Medline, 

Lilacs e Scielo, foram incluídos estudos em português, espanhol ou inglês, com 

desenho metodológico de ensaio clínico, ensaio clínico aleatorizado e revisão 

sistemática com ou sem metanálise. Foram utilizadas as palavras-chave: “idosos”, 

“quedas”, “instabilidade”, “acidente por quedas”, “exercício”, “treinamento”, e 

“equilíbrio”, além de seus similares em inglês "Elderly", "falls", "instability", 

"accident by Falls", "exercise", "training", and "balance", de forma isolada e/ ou 

combinada.   Foram excluídos os estudos que possuíam população com 

condições de saúde ou deficiências específicas, como demências, disfunções 

ortopédicas e alterações cardiovasculares. Além disso, aqueles que não 

contemplavam os pré-requisitos foram excluídos após a análise de títulos, leitura 

de resumos ou leitura completa.  
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4 RESULTADOS 
 

Foram encontrados inicialmente 644 artigos, sendo 332 na base 

Medline, 228 na base Lilacs e 84 na base Scielo. Durante a leitura de títulos foram 

excluídos 539 artigos, pois estes se encontravam duplicados, alguns não se 

relacionavam ao equilíbrio, e outros restringiam a população para alguma 

disfunção específica, restando então 105 artigos, dos quais foram lidos os 

resumos.Podemos observar o processo de seleção dos artigos no Fluxograma 

demonstrado pela figura 1 na página. 

Durante a leitura de resumos foram excluídos aqueles estudos que 

selecionaram uma população com idade inferior a 60 anos ou que possuíam 

alguma disfunção específica, a qual não era evidente no título. Destes, 71 artigos 

foram selecionados para análise da sua elegibilidade por meio da leitura na 

íntegra, 39 foram excluídos por não descreverem a intervenção utilizada, ou não 

terem como uma de suas variáveis o equilíbrio, além daqueles que não estavam 

disponíveis para leitura completa nas bases de dados utilizadas. Por fim, foram 

incluídos nesta revisão da literatura 32 artigos.  

Os artigos selecionados nesta busca podem ser observados na Tabela 

1. 
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Referências excluídas após leitura de 
resumo: 

Pubmed (7), Lilacs (15), Scielo (12) 

Total: 34 

Foram excluídos artigos com população 
menor de 60 anos, e aqueles que 
restringem a população para alguma 
disfunção específica. 

Referências identificadas: 

Medline (332), Lilacs (228), Scielo (84) 

Total: 644 

Referências excluídas após a leitura de 
títulos: 
Medline (299), Lilacs (183), Scielo (57) 
Total: 539 
Foram excluídos artigos duplicados, 
aqueles que não estavam relacionados 
ao equilíbrio, e aqueles que restringem a 
população para alguma disfunção 
específica.  

Artigos selecionados para leitura de 
resumos: 

Medline  (33), Lilacs (45), Scielo (27) 

Total: 105 

 

Referências excluídas após leitura de 
resumo: 

Medline (7), Lilacs (15), Scielo (12) 

Total: 34 

Foram excluídos artigos com população 
menor de 60 anos, e aqueles que 

Artigos completos analisados para 
elegibilidade: 

Medline (26), Lilacs (30), Scielo (15) 

Total: 71 

 

Artigos incluídos na revisão de 
literatura: 

Medline (8), Lilacs (17), Scielo (7) 

Total:32  

Artigos excluídos após a leitura completa: 
Medline (18), Lilacs (13), Scielo (8) 
Total: 39 
Foram excluídos artigos com população 
menor que 60 anos, que não testaram o 
equilíbrio, que não descreveram a 
intervenção utilizada, e aqueles que não 
estavam disponíveis para leitura completa. 
 



 
 

Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Alfieri et al., 
2010. 

Ensaio 
clínico, 

simples-
cego e 

aleatorizado 
com braços 
paralelos. 

Indivíduos 
com idade 
entre 60-80 

anos. 

G1: Exercícios 
multissensoriais: 

aquecimento e flexibilidade; 
exercícios ativos de 

fortalecimento; exercícios de 
equilíbrio; exercícios de 

relaxamento. G2: 
Fortalecimento muscular. 

TUG, Teste de apoio 
unipodal e oscilação 

da trajetória do 
centro de pressão, 
Escala de Berg e 

Bateria de testes de 
Guralnik. 

 Após 12 semanas de intervenção, 
pode-se perceber que a prática 

regular de exercícios físicos 
multissensoriais pode melhorar o 
controle postural de idosos, sendo 

este, verificado por meio de 
avaliações indiretas quantificáveis. 

Alfieri, 
2010. 

Ensaio 
clínico 

simples-
cego, 

aleatorizado. 

Idosos com 
idade entre 

60 e 80 
anos. Idade 
média no 

G1: 68,8 e 
G2: 70,18. 

G1: Exercícios 
multissensoriais. G2: 
Exercícios resistidos. 

Equilíbrio dinâmico: 
Timed Up and Go 

test; Estático: Teste 
de apoio unipodal e 

oscilação da 
trajetória do centro 

de pressão; Controle 
postural: Bateria de 
testes de Guralnik e 

Escala de Berg. 

Ação muscular 
(pico de torque 
e trabalho) da 
articulação do 

tornozelo: 
Avaliação 

isocinética. 

Os exercícios multissensoriais 
apresentaram melhor resultado para 
esta população, uma vez que trouxe 

maior desempenho, após as 12 
semanas de intervenção, nos testes: 
TUG, bateria de testes de Guralnik, 

pico de torque de 6 dos 8 grupos 
musculares avaliados, além da 

diminuição da oscilação do centro de 
pressão. O G2 apenas apresentou 

melhora do pico de torque de 3 dos 8 
grupos musculares avaliados. 

Avelar et 
al., 2010. 

Ensaio 
clínico 

randomizad
o. 

Indivíduos 
de 60-80 

anos, com 
idade média 
de 69 anos. 

G1: Fortalecimento muscular 
dos membros inferiores 
dentro da piscina. G2: 

Fortalecimento muscular de 
membros inferiores no solo. 

G3: Grupo controle sem 
intervenção. 

Equilíbrio dinâmico: 
Escala de equilíbrio 
de Berg e Marcha 

Tandem. 

Mobilidade: 
Dynamic gait 
index (DGI) e 
Velocidade de 

marcha. 

Após a intervenção de 6 semanas, 
apenas as variáveis DGI e Berg 

apresentaram diferenças 
significativas entre os grupos de 
intervenção e o GC. Não houve 
diferença significativa entre as 

terapias realizadas no solo e na 
água. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados.  

 

 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Batista et 
al., 2014. 

Ensaio 
Clinico 

Idosos com 
idade entre  

60 e 83 anos 

Treinamento de 
equilíbrio com o 

Nintendo Wii Fit e o 
Wii Balance Board: 
deslocamento de 
peso, alcance a 

frente. 

Escala de 
equilíbrio 
de Berg 
(BBS) 

Idade, equilíbrio, 
respiração 
profunda, 

deslocamento de 
peso 

O uso da realidade virtual do Nintendo Wii Fit e do 
Nintendo Wii Balance Board são potencialmente úteis 
para o tratamento da saúde e bem-estar dos idosos; 

primeiro porque a interface do jogo fornece uma 
representação visual em tempo real dos jogadores e 

segundo porque uma quantidade substancial de 
capacidade funcional 

Bento et 
al., 2010. 

Revisão 
sistemática 

Indivíduos 
com 65 ou 
mais anos 
de idade 

Artigos 
comparando 

exercício de força e 
equilíbrio, tai chi, 

exercícios 
aeróbicos  e 
atividades 
placebos. 

NA Período de 
acompanhamento, 

redução das 
quedas, padrão 

de marcha, 

Planejar melhor a forma de rastreamento do risco de 
quedas a curto período e melhor detalhamento do 

programa de exercícios físicos 

Bento et 
al., 2015. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
duplo cego. 

Indivíduos 
com idade 

acima de 60 
anos. 

G1: Treino de alta 
velocidade na 

água. G2: Grupo 
controle sem 
intervenção. 

Equilíbrio 
estático: 
center of 
a force 
plate 

romberg 
AO, OF, 
tandem. 

Equilíbrio 
dinâmico: 

8-Foot 
Up-and-
Go test. 

 Após 12 semanas de treinamento, o grupo intervenção 
não apresentou melhora no equilíbrio estático, porém 

houve melhor performance no teste de equilíbrio 
dinâmico. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

 

 

 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Chen et 
al., 2015. 

Quase-
experimental 
com controle. 

Indivíduos 
com idade 
acima de 
60 anos. 

G1: Programa "A 
Matter of Balance 

(MOB)" (intervenção 
multimodal, com 

abordagem cognitiva-
comportamental para 
prevenção de quedas 
e treino de equilíbrio e 

força). G2: Grupo 
controle. 

Performance-
Oriented 
Mobility 

Assessment 
(POMA) test. 

Funcionalidade: 
Timed Up and 
Go test,  The 

Functional 
Reach test. 

Após 8 semanas de intervenção o G1 teve melhor 
performance no POEMA, TUG e FR test, quando 

comparado ao G2. 

Cheng et 
al., 2009. 

Estudo 
prospectivo 

quase-
experimental. 

Indivíduos 
com idade 
entre 65 e 
79 anos. 

G1: Intervenção com 
caminhada na esteira 
sem inclinação. G2: 

Controle sem 
intervenção. 

Equilíbrio: 
Plataforma 

de equilíbrio 
KAT 2000. 

Força de 
flexores e 

extensores de 
joelho: Biodex. 

Status de 
saúde: SF-36. 

Após 12 semanas de treinamento, o equilíbrio 
aumentou no grupo experimental e caiu no grupo 

controle, mas a diferença entre grupos não foi 
significativa. Houve benefício significativo na força 

muscular. 

Cunha; 
Pinheiro, 

2016. 

Revisão 
sistemática 

Indivíduos 
com 65 ou 
mais anos 
de idade 

Artigos comparando o 
exercício físico versus 

programa de 
exercícios de Otago; 

Exercícios físicos 
versus ausência de 
exercícios físicos 

NA Taxa de 
quedas 

O tipo de EF mais eficaz na prevenção das quedas 
nos idosos é o treino de equilíbrio. Mudanças 
moderadas a elevadas do equilíbrio, após um 

programa centrado no treino de equilíbrio, conduzem 
a um significativo efeito protetor na redução de 

quedas. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação Equilíbrio Variáveis Desfecho 

Duque et al., 
2013. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

65 anos e 
mais 

velhos 

G1: reabilitação visual-vestibular e 
exercícios de realidade virtual de 

treinamento postural. G2: 
tratamento usual, educação em 

saúde para prevenção de quedas,  
programa de exercícios Protocolo 

de Otago), orientações do 
terapeuta ocupacional, 

suplementação de vitamina D. 

O Teste de Risco de 
Queda (FRT), Teste de 

aceleração e retorno 
(TUG) para agilidade e 

equilíbrio dinâmico 

Medo de 
cair, 

equilíbrio, 
olhos 

abertos ou 
fechados, 

vitamina D, 
quedas, 
idade, 

marcha 

O treinamento BRU oferece 
uma intervenção segura e bem 

aceita com altos níveis de 
eficácia e adesão que pode se 

tornar um tratamento bem-
sucedido para prevenção de 
quedas em adultos idosos 

Hamed et al., 
2018. 

Ensaio 
clínico 

Indivíduos 
com idade 
entre 65 a 
80 anos 

G1: exercícios de força muscular. 
G2: intervenção com perturbações 
parcialmente imprevisíveis durante 

o exercício dos mecanismos de 
estabilidade dinâmica. G3: 
controle, sem exercicios de 

intervenção 

Equilíbrio mensurado 
através da plataforma 

de força. com 
aproximação do centro 

de pressão 

Idade, força 
muscular, 

desempenho 
de 

estabilidade, 
equilíbrio e 

recuperação 
do equilíbrio 

O programa específico de 
treinamento baseado em 

perturbações apresentado 
pode ser um programa de 

intervenção mais eficiente e 
potente para afetar 

positivamente os fatores de 
risco de queda intrínsecos 

(relacionados à pessoa) em 
idosos em comparação com as 

abordagens tradicionais 

Hirase et al., 
2015. 

Ensaio 
clínico 

Indivíduos 
com idade 
entre 60 e 
75 anos 

G1 programa de treinamento de 
equilíbrio em uma almofada de 

espuma com apoio duplo e 
unipodal, G2  executando o 

mesmo programa de treinamento 
de equilíbrio em uma superfície 

plana estável e G3 grupo de 
controle. 

Equilíbrio estático, Medo de 
cair, 

equilíbrio, 
risco de 
quedas, 

flexibilidade 

O treinamento de equilíbrio 
usando uma almofada de 

espuma de borracha melhorou 
de forma eficaz a capacidade 

de equilíbrio e a uma taxa mais 
rápida (2 meses) em 
comparação com o 

treinamento de equilíbrio em 
uma superfície estável. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

 

 

 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Howe et al., 2011. Revisão 
sistemática 

Indivíduos 
com idade 
acima de 
60 anos. 

Intervenções 
variaram entre 

Marcha, equilíbrio 
coordenação, 

Fortalecimento, 
atividade 3D (Tai Chi, 

qi gong, dança, 
yoga), Caminhada, 

ciclismo, entre outras. 

Plataformas de 
força, Timed Up 
and Go, Apoio 
unipodal com 

olhos abertos e 
olhos fechados, 
velocidade de 

marcha, Escala de 
Berg, Eventos 

adversos 
relacionados com 

a intervenção, 
entre outros. 

Nível de adesão 
ao tratamento, 

Medidas de 
equilíbrio 
"diretas" 

(comportamento 
do centro de 

pressão, entre 
outros), e 
"indiretas" 
(Funcional 

Reach Test, 
entre outros) 

Programas de exercício que 
envolvem marcha, equilíbrio, 

coordenação e treino 
funcional, além de 

fortalecimento e exercícios 
3D apresentam benefícios ao 

menos em medidas 
quantitativas de equilíbrio 
"indiretas", como o TUG, 

apoio unipodal, velocidade 
de marcha  e em medida 

global subjetiva de equilíbrio 
(Escala de Equilíbrio de 

Berg). 

Kristinsdottir;  Halldorsdottir, 
2014. 

Ensaio 
clínico com 
avaliador 
cego, não 

controlado. 

Indivíduos 
de idade 

entre 70 e 
92 anos, 

com idade 
média de 
80,8 anos. 

Treino multissensorial 
de acordo com o  

‘‘Modelo Reykjavik’’: 
Uma combinação do 

treino vestibular, 
proprioceptivo e de 

prevenção de 
quedas. 

Sensory 
Organization Test 

Five-Times-Sit-
to-Stand Test; 

Normal and fast 
30-m walk ; 
Ascending–

descending 11 
steps ; 

Activities-
specific Balance 

Confidence 
Scale. 

Houve melhoras no controle 
postural, na funcionalidade e 

na segurança durante a 
realização das AVD, 

podendo reduzir o risco de 
queda na população idosa. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Kuptniratsaikul 
et al., 2011. 

Ensaio 
Clínico 

Idosos 
com mais 

de 50 anos 
que caiu 

Os exercícios físicos, 
enfatizando abdutores e 

extensores; exercícios de 
cadeia cinética fechada 

para quadríceps; marcha; 
passando por cima de um 
banco; levantar de uma 

cadeira de braços 
cruzados; caminhar em 

uma linha reta. 

Timed Up and 
Go test, Berg 
balance scale-

short form 
(BBS-SF) and 

FES 

Idade, Incidência 
de quedas, 

equilíbrio, alcance 
a frente, medo de 

cair 

Os exercícios afetam a qualidade de 
vida (QV) em ambas as dimensões 

de saúde física e mental. A 
pontuação eficácia queda (FEZ) 

também aumentou 
significativamente (116,6 ± 26,4 

contra 121,7 ± 23.1 na linha de base 
e 12 meses, respectivamente).  No 

final do estudo, 51 (49%) 
participantes não tinha caído durante 
o período do estudo. Em relação ao 
equilíbrio em BERG houve melhora 
significativa ( 24,5 ± 3,8 contra 25,5 
± 3,8, na linha de base e 12 meses, 
respectivamente) para aqueles com 

histórico de quedas frequentes 

Kurz et al., 
2016. 

Ensaio 
Clínico 

Indivíduos 
com 70 
anos ou 

mais 

G 1: exercícios de 
perturbação não 

anunciados, dados em 
ordem aleatória, durante a 
caminhada. G2:  caminhar 

em esteira na mesma 
esteira, mas sem 

perturbações inesperadas 

Teste de 
equilíbrio em 

cima de 
plataforma de 
força,  POMA 

Idade, tempo de 
execução, tempo 

de reação do 
degrau, oscilação 

postural na 
condição de olhos 

fechados 

Um programa de treinamento de 
equilíbrio que inclui perturbação 

inesperada do equilíbrio durante a 
caminhada na esteira reduziu os 

fatores de risco para quedas 

Lustosa et al., 
2010. 

quasi-
experimental 

Idosas  
com idade 
entre 64 a 
88 anos 

tarefas executadas no dia-
dia das participantes, tais 
como levantar e sentar, 
equilíbrio, caminhada e 

O equilíbrio 
estático/ escala 

de Lawton 
(AIVD) 

AIVD, equilíbrio 
estático unipodal, 

marcha, força 
muscular e 

Através de um programa de 
exercícios funcionais obtemos 

significativa melhora no desempenho 
das AIVD e consequentemente no 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

coordenação. flexibilidade equilíbrio 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Nematollahi 
et al., 2016. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 
duplo-cego 

Indivíduos 
com idade 
entre 60 e 
75 anos 

G1 treinamento 
convencional com  tarefas 
de equilíbrio em sentado, 

posição em tandem e semi 
tandem e andar para 

transferência em pé. G2 
treinamento multissensorial: 

manipulação de sistemas 
sensoriais que contribuem 

para o controle do equilíbrio 
G3 treinamento de dupla 
tarefa, realizando tarefas 

posturais e cognitivas 
simultaneamente. 

Escala de 
Equilíbrio 
de Berg, 
Escala 

Fullerton 
Advance 
Balance 
(FAB) 

Idade, 
equilíbrio, 

dupla 
tarefa, 

marcha, 
velocidade, 

A estimulação de um dos sistemas sensoriais pode 
ser mais importante do que adicionar ou combinar 

múltiplos sistemas sensoriais ou cognitivos aos 
regimes de treinamento. 

Pau et al., 
2014. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

Indivíduos 
com mais 

de 65 anos 
de idade, 
com uma 
média de 

69.8. 

G1 em atividade física leve. 
G2: em atividade física 

intensa. 

Centro de 
pressão 

em 
plataforma 

de 
pressão: 
distância 

da 
variação 
do COP, 
máxima 

variação, 

Tempo de 
levantar da 

cadeira; 
Análise da 
marcha. 

Após as 12 semanas de intervenção houve melhora 
no controle postural em ambos os grupos, Porém 
somente o grupo que realizou atividades de maior 

intensidade apresentou ganhos nas tarefas motoras, 
como a marcha e sentar e levantar. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

área da 
variação. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Pluchino  et 
al., 2012. 

Ensaio 
Clínico 

Indivíduos 
com idade 
entre 60 e 
75 anos 

Tai Chi, um 
programa de 

equilíbrio exercício 
padrão, e um 
programa de 

equilíbrio jogo de 
realidade virtual 

POMA, 
Posturografia 

dinâmica 

Timed Up & Go, 
One-Leg Stance, 
alcance funcional, 

Tinetti Performance 
Oriented Mobility 

Assessment, centro 
de pressão da 
placa de força 

(COP) e tempo até 
fronteira, 

posturografia 
dinâmica (DP), 

Quedas de Risco 
para Pessoas 

Idosas 

Os resultados foram conflitantes, pois não foram 
apresentados resultados significativos quanto a 

melhora do equilíbrio. Por exemplo, apesar do teste 
OLS ter sido relatado como um bom indicador do risco 

de quedas em indivíduos idosos residentes na 
comunidade, existem dados conflitantes em relação à 
sua capacidade de detectar mudanças resultantes de 

programas de exercícios visando o equilíbrio. 

Resende; 
Viana, 2008. 

Revisão 
da 

literatura. 

A maioria 
dos 

estudos 
incluiu 

indivíduos 
acima de 

Exercícios 
aquáticos, como: 
Alongamentos, 

diferentes 
marchas, treinos 

de equilíbrio, 

Escala de 
Berg, POMA, 

Tinetti, 
Sentar e 
alcançar, 
Oscilação 

TUG, realização 
das AIVDs, 

Velocidade de 
marcha,entre 

outros. 

Todos os estudos demonstraram que a hidroterapia 
promoveu o aumento do equilíbrio em idosos. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

65 anos. fortalecimento de 
MMII, entre outras. 

postural, 
entre outros. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Sá et al., 
2012. 

Ensaio 
clínico não 

randomizado. 

Indivíduos 
de 60 anos 
de idade 
ou mais. 

G1: Exercícios em 
grupo, incluindo  
aquecimento, 
fortalecimento 

muscular, treino 
de equilíbrio, 

alongamento e 
relaxamento. 

Equilíbrio e 
Marcha: 

"Performance 
– Oriented 

Mobility 
Assessment” 

–POMA – 
Brasil. 

Força muscular:  
força de preensão 

manual com 
dinamômetro 

hidráulico da marca 
JAMAR Hydraulic 

Hand Dynamometer, 
30-s chair stand test. 

Flexibilidade: 
flexímetro 

(goniômetro pendular,  
teste linear Chair Sit 
And-Reach Test – 
CSRT. Eficácia de 

quedas: FES-I. 

Após 18 semanas de treinamento foram 
observadas diferenças significantes para POMA-

Equilíbrio, POMA-Total, força muscular de 
preensão palmar e de membros inferiores e 

flexibilidade do movimento de flexão dos ombros. 
Não foram encontradas diferenças significantes 
para POMA-Marcha, flexibilidade linear (medida 

pelo teste Chair Sit-and-Reach) e Escala de 
Eficácia de quedas. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

Sato et 
al., 2011. 

Estudo 
coorte 

prospectivo 

Idosos de 
65 anos ou 
mais, com 
média de 
80,5 anos 
no G1 e 
77,9 no 

G2. 

G1: exercícios 
multi-modais na 

água uma vez por 
semana. G2: 

exercícios multi-
modais na água 
duas vezes por 

semana. 

Functional 
reach test. 

Força muscular de 
membros inferiores 
(força muscular de 
extensor de joelho 

com um 
dinamômetro); 

Flexibilidade (Sit and 
reach test); 

Mobilidade (Timed up 
and go test); 

Atividades de vida 
diária (FIM) 

Após 6 meses ambos os grupos apresentaram 
uma melhora similar na força muscular, e no 

desempenho das AVDs. Somente o G2 
apresentou um melhor desempenho de equilíbrio 
e flexibilidade ao fim do tratamento. Não houve 

mudança significativa nos níveis de mobilidade em 
ambos os grupos. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Silva-
Semanate 

et al., 
2014. 

Quasi 
experimental 

Indivíduos 
com 65 ou 
mais anos 
de idade 

Programa de exercícios 
estilo Tai-Chi 

Equilíbrio estático, 
Teste de 

Romberg, Escala 
Tinetti Equilíbrio 

variáveis sócio-demográficas( 
idade, escolaridade, estado 
civil, ocupação), equilíbrio 

estático, marcha, AVD, 
capacidade cognitiva 

A arte do Tai Chi pode ser 
implementada como uma forma 

de manutenção do estilo de 
vida saudável, orientada para a 
prevenção da deterioração do 
movimento corporal humano e 
melhoria da qualidade de vida 

não apenas dos idosos 
saudáveis. 

Tanaka et 
al., 2016. 

Ensaio 
Clínico 

Indivíduos 
com idade 
superior a 
60 anos 

GS: programa de 
exercícios de 

fortalecimento muscular 
e equilíbrio. GD: 
recebeu cartilha 

Equilíbrio semi 
estático foi 

avaliado usando a 
plataforma de 

força, Tandem e 

Equilíbrio com olhos abertos ou 
fechados, equilíbrio na postura 

tandem ou apoio unipodal 

O protocolo de exercícios foi 
suficiente para o incremento do 

equilíbrio semiestático em 
ambas as estratégias 

terapêuticas, domiciliar 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados. 

ilustrativa dos 
exercícios que 

deveriam realizar em 
casa.  GC sem 

programa de exercícios 
ou intervenção. 

apoio unipodal individual e supervisionada em 
grupo. 

Taylor-
Pilliar et 
al., 2010. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

Indivíduos 
de 60–84 
anos, com 

idade 
média de 
69 anos. 

G1: Tai Chi. G2: 
Western Exercise 

(exercícios de 
resistência e 

flexibilidade). G3: 
Controle, recebendo 
educação em saúde. 

Equilíbrio: Single-
leg-stance e 

Functional-reach 
test. 

Força muscular: 30-s timed 
arm-curl. Endurance: chair-
stand.  Flexibilidade: back-

scratch e sit-and-reach. 
Endurance cardiorespiratório: 

Teste máximo na esteira 
utilizando o protocolo Balke-
type. Função cognitiva: 60s 

animal-naming test e forward 
and backward digit-span test. 

G2 trouxe maiores benefícios 
para a flexibilidade, enquanto 
que o G1 levou à um melhor 
equilíbrio e função cognitiva. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Treml et 
al., 2013. 

Ensaio 
Clinico 

Indivíduos 
com idade 
entre 60 e 
80 anos 

Grupo controle com 
treinamento 

proprioceptivo sem 
modificação. 

Grupo experimental 
(GE) com treinamento 

proprioceptivo 
modificado 

(olhos vendados) e 
utilização da ferramenta 

tecnológica. 

Escala de 
Equilíbrio de 
Berg, Escala 

Unipodal, 
POMA 

Equilíbrio funcional , 
estabilidade anterior 
e lateral, mobilidade 

e apoio unipodal 

A realidade virtual aplicada no treinamento 
proprioceptivo de pacientes idosos em 

relação ao equilíbrio, mobilidade, 
flexibilidade e quedas contribui no 

processo de reabilitação. 
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Virág et 
al., 2015. 

Quase-
experimental 

com 
controle. 

Indivíduos 
de 60 anos 
ou mais, 

com idade 
média de 
67,7 anos. 

G1: Nordic Walking 
programme. G2: Grupo 

controle sem 
intervenção. 

Fullerton 
Advance 

Balance Scale 

Funcionalidade: 
Timed up and go 

test . Força de MMII: 
Five times sit-to-

stand test. 
Endurance: Two-

minute-step-in-place 
test. 

Após 35 semanas de intervenção,  houve 
melhora de todas as variáveis, exceto força 

muscular dos MMII. O Fullerton Advance 
Balance Scale indicou melhora do G1 no 

segundo período de treinamento, 
aparecendo pequeno efeito na 10ª semana 

e efeito moderado na 35ª. No grupo 
controle houve piora significativa do 

equilíbrio no segundo período. 

Yeung et 
al., 2015. 

Ensaio 
clínico 

randomizado 

Indivíduos 
de 60 anos 
ou mais, 

com média 
de 73,94 

anos. 

Grupo intervenção:  
FAME (protocolo multi-
fatorial de exercícios) 

por 36 semanas. Grupo 
controle: sem 
intervenção. 

Berg Balance 
Scale-Short 

Form, Time-up-
and-go test e  6 

Minutes 
Walking Test. 

Nível de atividade 
física (Physical 

Activity Scale for the 
Elderly); Medo de 
cair (Fall Efficacy 

Scale-International) 
e qualidade de vida 
associada à saúde 

(SF-12). 

Após as 36 semanas, o grupo intervenção 
mostrou uma melhora significativa nas 

performances do TUG Test, Berg Balance 
Scale e 6 Minutes Walking Test, quando 

comparado ao grupo controle. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação 
Equilíbrio 

Variáveis Desfecho 

Zappe; 
Filippin, 

2016. 

Revisão 
sistemática. 

Indivíduos 
com 60 
anos de 
idade ou 

mais. 

Fisioterapia 
convencional 

acrescida de vibração 
sobre plataforma no 

corpo todo, programa 
de MTS (avaliação da 
precisão da pisada) 

associado a 
exercícios de 

equilíbrio, flexibilidade 
e aeróbico, exercícios 
de equilíbrio dinâmico 

Teste Timed Up 
and Go (TUG), 

Escala de 
Confiança no 
Equilíbrio em 

Atividades 
Específicas (ABC), 

Escala 
Internacional de 

Eficácia de Quedas 
(FES-I), Escala de 
Equilíbrio de Berg, 

 Os resultados mostram que a fisioterapia 
convencional, que incluiu a associação de 
exercícios de equilíbrio, força e endurance, 

pode ser suficiente para a melhora do 
equilíbrio de idosos e que se torna 

importante a realização de terapias de 
longa duração e inseridas no contexto de 

vida dos participantes. 
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Continuação: Tabela 1 - Artigos selecionados, suas intervenções e resultados.  

com uso de realidade 
virtual, treino 

progressivo do 
equilíbrio, dupla e 
multi-tarefas, entre 

outras. 

entre outras. 

Zhao et al., 
2017. 

Ensaio 
Clínico 

Indivíduos 
com idade 
entre 65 a 
74 anos 

G1: controle do centro 
de massa, força 

muscular, amplitude 
de movimento, 

sensibilidade tátil, 
controle do equilíbrio 

G2: programa de 
equilíbrio com tai chi 

G3: não recebeu 
tratamento 

Questionário teste 
de risco de queda, 
Equilíbrio dinâmico 

Idade, Sexo, 
Altura, Índice de 
Massa Corporal, 
Pressão arterial, 
FC de repouso, 
Frequência de 

exercício, 
Duração do 
exercício, 

Autopercepção da 
condição física 

Com base nos resultados atuais, estudos 
futuros são recomendados para explorar 
as relações profundas entre o equilíbrio e 
outros componentes de aptidão funcional 
(ou seja, resistência, força, flexibilidade e 
composição corporal) entre os idosos em 

risco de queda. 

Autor/Ano Tipo População Intervenção Avaliação Equilíbrio Variáveis Desfecho 
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Zheng et 
al., 2013. 

Ensaio 
clínico 

randomiza
do duplo 

cego. 

Indivíduos de 
idade entre 

60 e 85 anos. 

G1: Além do programa de 
exercícios convencional, 

exercícios cognitivos (dupla 
tarefa) e de propriocepção. 

G2: Grupo Controle recebeu 
um programa de exercícios 

convencional (Fortalecimento 
muscular, alongamento, 

exercício aeróbico e 
educação em saúde). 

Equilíbrio estático: 
Biodex Balance 
System Device. 

Equilíbrio dinâmico: 
Escala de equilíbrio de 

Berg. 

Propriocepção: Joint 
position passive 
matching test. 

Após 8 semanas de 
intervenção o G1 apresentou 
maiores efeitos positivos no 
equilíbrio estático, Escala de 

Berg e propriocepção 
articular, quando comparado 

ao G2. 
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5 DISCUSSÃO 
 

Existe o pressuposto que durante o envelhecimento, ocorre perda de 

propriocepção articular interferindo no equilíbrio (SOUZA, 2014). Esse decréscimo 

é apontado na literatura como fator de risco de quedas, assim como problemas 

somatossensoriais, sensoriomotores e vestibulares (KRISTINSDOTTIR; 

BALDURSDOTTIR, 2014). Assim, Kristinsdottir e Baldursdottir (2014) encontraram 

que uma combinação de treinos, incluindo exercícios proprioceptivos, vestibulares 

e perturbações foi significativamente eficaz para a melhora da funcionalidade, 

controle postural e segurança durante a realização das atividades de vida diária 

em idosos. Os autores discutiram, com base em outros estudos, que a 

propriocepção e a informação sensorial são importantes para a manutenção do 

equilíbrio em circunstâncias normais, sugerindo que o treinamento proprioceptivo 

aumentaria esses estímulos, permitindo a melhora do equilíbrio postural em idosos 

(BATISTA et al., 2014). Outros autores argumentaram que a incapacidade de 

aumentar rapidamente a base de suporte após uma perturbação repentina e 

inesperada durante a marcha tem sido associada com o aumento do risco de 

quedas (HAMED et al., 2018), e que estes fatores poderiam reduzir a 

funcionalidade dos idosos que acabam por se restringir ao domicílio devido ao 

medo de cair. 

Neste contexto, também existe o pressuposto que a realidade virtual e o 

Balance Board, fisiologicamente, podem gerar inputs proprioceptivos ao sistema 

nervoso central (TREML et al., 2013). Assim, Duque et al. (2013), por meio da 

análise do uso da realidade virtual, demonstraram uma melhora significativa da 

estabilidade e do controle do centro de pressão em condições diferentes: olhos 

abertos e olhos fechados, em superfície dura e em espuma. Os autores afirmaram 

que a utilização da realidade virtual como método de tratamento do equilíbrio 

poderia promover ganhos significativos em relação ao equilíbrio e a redução de 

incidência de quedas. Neste caso, ainda são recentes e poucos os estudos que 

utilizaram a realidade virtual como ferramenta de tratamento para o equilíbrio com 

a população idosa, sendo os resultados satisfatórios, mas controversos. A 

justificativa baseia-se no fato que o uso da realidade virtual gera um esforço para 

execução das jogadas, promovendo o fortalecimento da musculatura e a 

estimulação cerebral. Consequentemente, ocorrem ganhos para a recuperação do 
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equilíbrio após perturbações externas, melhorando o equilíbrio, bem como a 

concentração e autoconfiança destes idosos (TREML et al., 2013). 

Granacher et al. (2011) defenderam que o tipo de exercício que 

aparenta ser mais efetivo para o idoso com déficit de equilíbrio é um treino 

específico da tarefa, ou seja, um treinamento que desafie o equilíbrio, para que a 

aprendizagem motora, durante as dificuldades ofertadas, seja maior. Assim, 

Nematollahi et al. (2016) abordaram a dupla tarefa, aplicando treino de tarefas 

posturais e cognitivas simultaneamente. Esta intervenção trouxe um menor ganho 

no equilíbrio de idosos quando comparado aos grupos de tratamento convencional 

(no qual foi aplicado o treino do equilíbrio nas posturas sentadas, ortostatismo e 

ao deambular) e treinamento multissensorial (mesmas tarefas do grupo controle, 

acrescidas de manipulações de sistemas sensoriais). Todos os grupos geraram 

melhora do equilíbrio, além de diminuir o risco de queda destes idosos, 

demonstrando efetividade nas diversas propostas utilizadas. Sherrington et al. 

(2008) corroboraram com este achado, constatando que o treino de equilíbrio é a 

intervenção com maior influência na diminuição do risco e incidência de quedas. 

Da mesma forma, Zheng et al. (2013) obtiveram resultado semelhante, quando 

além do programa de exercícios convencional, aplicaram exercícios cognitivos (de 

dupla tarefa) e de equilíbrio estático e dinâmico. 

Outra indicação para a melhora do equilíbrio é a prática do Tai Chi 

Chuan que possui benefícios comprovados para a saúde mental e física (HOWE 

et al., 2011). Taylor-Piliae et al. (2010) apontaram o uso do Tai Chi Chuan como 

programa de intervenção ao déficit de equilíbrio resultando no aumento do 

desempenho funcional em idosos (cerca de 59% na Escala de Tinetti e 86% no 

teste Romberg), porém sem resultados significativos para a marcha (KURZ et al., 

2016; SILVA-ZEMANATE et al., 2014). Os autores demonstraram que o grupo que 

praticou Tai Chi obteve significativamente maiores ganhos no equilíbrio e na 

função cognitiva quando comparado aos grupos de Western Exercises (baseados 

no alongamento e treino resistido) e grupo controle. Da mesma forma, Pluchino et 

al.. (2012) encontraram resultados semelhantes ao comparar o Tai Chi ao método 

balance trainer e WiiFit balance program para tratamento do equilíbrio na 

população idosa. Os autores afirmaram, com base nos resultados, que o uso do 
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WiiFit balance program pareceu ser tão eficaz quanto os programas convencionais 

para tratamento do equilíbrio. 

Na comparação de programas de fortalecimento muscular, Hamed et al. 

(2018) encontraram diferenças significativas geradas no equilíbrio após a 

intervenção com perturbações. Por outro lado, Kurz et al. (2016) não conseguiram 

observar alteração após a intervenção, na incidência de quedas e no medo de cair 

dos idosos. Neste caso, as perturbações ofertadas na execução da caminhada 

não apresentaram ganhos significativos estatisticamente. Houve ganho moderado 

nos testes relacionados ao equilíbrio e ganhos mínimos em relação ao tempo de 

oscilações do centro de massa com olhos abertos e olhos fechados. Sabe-se que 

os idosos apresentam uma capacidade reduzida de reagir e recuperar o equilíbrio 

após perturbações repentinas e inesperadas, em comparação aos adultos jovens, 

devido aos déficits relacionados com a idade e a capacidade de correção postural 

(HAMED et al., 2018). Desta forma, pressupõe-se que haja melhora do equilíbrio 

em indivíduos acima de 60 anos, com déficit de equilíbrio e histórico de quedas, 

frente à realização da prática de atividades que geram perturbações nos sistemas 

somatossensoriais, sensoriomotores e vestibulares (ALFIERI et al., 2010; 

ALFIERI, 2010; ZHENG et al., 2013). Nestes casos, provavelmente ocorre um 

aprendizado e o indivíduo consegue se reorganizar no nível fisiológico para 

responder melhor a estas alterações provocadas no seu corpo (HAMED et al., 

2018; NEMATOLLAHI et al., 2016). 

Segundo Sherrington et al. (2008) um programa deve incluir no treino 

de equilíbrio, a caminhada. Além disto, esta deve ser realizada em alta intensidade 

para ter maiores efeitos na redução e prevenção de quedas. Assim, Virág et al. 

(2015) demonstraram resultados positivos com uma intervenção de caminhada 

nórdica, apontando melhora no equilíbrio, funcionalidade e endurance dos idosos 

avaliados. Por outro lado, o treino de caminhada proposto por Cheng et al. (2009) 

não trouxe benefício significativo, assim como o preconizado por Howe et al. 

(2011) em sua revisão sistemática, na qual a caminhada e o ciclismo não 

mostraram ganhos significativos para o equilíbrio em idosos. Pau et al. (2014) 

corroboraram com o estudo de Sherrington et al. (2008), pois apesar de obter 

ganhos do controle postural nas duas intensidades, somente o grupo que realizou 
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exercícios de maior intensidade teve melhora na marcha e no teste de sentar e 

levantar. 

Outra indicação da literatura são os exercícios multimodais, abrangendo 

fortalecimento, alongamento e treino de equilíbrio (CHEN et al., 2015; SÁ et al., 

2012; SATO et al., 2011). Este tipo de intervenção demonstrou melhora no 

equilíbrio tanto imediatamente após a aplicação da intervenção quanto no 

acompanhamento de três meses (HOWE et al., 2011). Sato et al. (2011) utilizaram 

este tipo de intervenção em meio aquático para comparar os efeitos quando 

realizados uma vez por semana versus duas vezes por semana. Os autores 

encontraram efeito no equilíbrio do grupo que realizou duas vezes na semana. 

Porém, estes resultados podem ter sofrido influência da baixa intensidade do 

exercício realizado. 

Zhao et al. (2017) aplicaram um programa de intervenções trabalhando 

a força muscular da extremidade inferior, a agilidade e o equilíbrio, além da 

resistência aeróbica, apresentando melhoras significativas da aptidão física, 

porém sem ganhos no equilíbrio do idoso com histórico de quedas. Este resultado 

pouco significativo para o equilíbrio possivelmente deve-se ao fato dos autores 

não terem mensurado esta variável de forma direta com testes sensíveis. Neste 

contexto ainda, Hamed et al. defenderam que a maioria das evidências da 

literatura sobre o equilíbrio apontaram para uma maior relação do controle do 

deslocamento do centro de massa com o treinamento pela percepção sensorial do 

que com a força muscular específica. No entanto, estes resultados ainda são 

controversos.  

Avelar et al. (2010) conseguiram demonstrar uma melhora na 

pontuação da escala de equilíbrio de Berg em idosos avaliados após um treino de 

fortalecimento dos membros inferiores por seis semanas. Por outro lado, Alfieri et 

al. (2010) optaram por realizar uma intervenção multissensorial por 12 semanas, e 

apesar de encontrarem grandes benefícios funcionais e na oscilação do centro de 

pressão, não conseguiram diferenças na pontuação da escala de Berg após a 

intervenção, sugerindo efeito teto do teste supracitado em populações de idosos 

saudáveis. Pode-se pensar assim que, uma intervenção que envolve, entre outras 

coisas, o fortalecimento de membros inferiores pode desencadear ganhos 
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significativos no equilíbrio de idosos, em especial nos casos dos exercícios 

aquáticos (AVELAR et al., 2010; BENTO et al., 2015; RESENDE; VIANA, 2008).  

A explicação poderia ser relacionada com as turbulências constantes 

geradas na movimentação da água obrigando a ativação da musculatura do 

tornozelo, trazendo a recuperação do controle postural, e ganho significativo do 

equilíbrio (BENTO et al., 2015). Além disso, as características físicas da água 

(flutuação/empuxo, pressão hidrostática, viscosidade, turbulência e refração) 

gerariam informações somatossensoriais e vestibulares (RESENDE; VIANA, 

2008). 

Existe uma grande variação de parâmetros dentro dos artigos 

selecionados para este estudo, variando entre 6-36 semanas, sendo a maioria 

com duração de 12 semanas. Avelar et al. (2010) realizaram fortalecimento 

muscular na piscina e no solo por seis semanas, enquanto que Yeung et al., 

(2015) realizaram um protocolo de 36 semanas de tratamento multifatorial, 

envolvendo fortalecimento, treino funcional, treino de marcha e equilíbrio. Ambos 

encontraram grandes benefícios para o equilíbrio, porém, foi constatado por 

Lesinski et al. (2015) que um protocolo de 11 a 12 semanas de treinamento, com a 

frequência de três sessões por semana é o parâmetro mais efetivo, tendo como 

objetivo a melhora do equilíbrio de idosos. Em contrapartida, revisões sistemáticas 

trazem que independente do tempo do protocolo de intervenção é importante que 

se insira o exercício no contexto de vida dos pacientes (HOWE et al., 2011; 

ZAPPE; FILIPPIN, 2016), uma vez que os tempos de acompanhamento 

encontrados mostraram uma redução dos efeitos pós-intervenção ao longo do 

tempo (HOWE et al., 2011). 
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7 CONCLUSÃO 
 

Os resultados desta revisão demonstraram que diferentes intervenções 

são efetivas no tratamento da instabilidade postural em idosos. Os treinos 

multissensoriais, treinos multimodais que incluem treino de equilíbrio, treino de 

perturbações e Tai Chi Chuan parecem ser os melhores em promover ganho do 

equilíbrio. Por outro lado, os exercícios terapêuticos realizados na piscina 

mostraram-se benéficos, assim como a intervenção que utilizou das perturbações 

durante atividades como: o alcance à frente, sentar e levantar. Em adição, é 

importante considerar, com base no grupo que se pretende tratar, qual intervenção 

traria maior adesão ao tratamento. Os exercícios realizados em grupo aparentam 

ter maior captação de indivíduos idosos, pela atratividade da interação social. 

Assim, devem ser incentivados na prática clínica. 
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