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RESUMO

O envelhecimento é considerado um evento natural e dinâmico e, atualmente, com os avanços da medicina e de outras áreas, os países em 
desenvolvimento encontram-se em um acelerado processo de envelhecimento. No Brasil, além do aumento em número absoluto de indivíduos 
acima de 60 anos, observa-se também um importante incremento na expectativa de vida da população. A questão não é apenas envelhecer, mas 
sim envelhecer com saúde e com qualidade de vida. O corpo humano começa a perder massa muscular de forma gradativa por volta dos 30 anos 
de idade, acentuando-se dos 60 anos em diante. A diminuição da força muscular é o fator de maior relevância com a independência funcional dos 
idosos. O sedentarismo como fator agregado chega a ser assustador ao se avaliar as consequências para a saúde. A prevenção de morbidades 
comuns no envelhecimento com prática de exercícios resistidos e alongamentos, individual ou em grupo, a sociedade terá menos gastos com 
tratamentos de saúde dos idosos, gerando economia para o país e indivíduos mais ativos e com maior longevidade. Objetivo: O presente estudo 
teve por objetivo verificar equilíbrio estático, quedas e coordenação motora fina em idosos ativos e sedentários. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa exploratória transversal quantitativa aprovada em Comitê de Ética sob o CAAE 46555015.9.0000.5379. Participaram do estudo 110 
idosos da comunidade entre 60 e 92 anos de idade, sendo 44 homens e 66 mulheres, residentes em 5 cidades do interior dos estados de São 
Paulo e Paraná, nos meses de março e abril de 2019, por conveniência dos pesquisadores. Foram avaliados uma única vez por meio de entrevista 
estruturada para identificação e perguntas quanto à pratica de exercícios físicos, ocorrência de quedas nos últimos 3 meses, realizações de 
atividades de vida diária, entre outras. Também realizaram testes de coordenação motora fina (manuseio de pequenos objetos) e de equilíbrio 
estático de Romberg. Foram considerados ativos os idosos que praticam exercícios físicos regularmente há, pelo menos, 3 meses. Resultados: 
Observou-se que, dos 110 idosos entrevistados, 63 (57%) estão na faixa etária entre 60 e 70 anos, 63 (57%) são casados, 42 (38%) possuem o 
ensino fundamental incompleto e 10 (9%) o ensino superior completo. Somente 40 (36,5%) eram ativos e 70 (63,5%) idosos eram sedentários. 
Quanto ao equilíbrio estático houve alteração em 14 (12,5%) idosos ativos e em 49 (45%) idosos sedentários. Entre os idosos ativos todos 
realizaram o teste de coordenação motora fina com êxito e somente 3 (2,5%) sofreram queda nos últimos 3 meses, entre os sedentários 5 (4,2%) 
não realizaram a atividade de coordenação e 29 (26%) caíram. Conclusão:  Os idosos ativos do estudo apresentaram melhores resultados de 
equilíbrio estático e coordenação motora fina e menor incidência de quedas nos últimos 3 meses.
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