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RESUMO

O envelhecimento é um processo natural da vida, no qual ocorrem diversas alterações funcionais, fisiológicas e sociais, e que embora seja 
inevitável pode ter seus efeitos amenizados pela prática frequente de atividade física. Dentre as alterações significativas na vida do idoso, 
podemos destacar a perda de massa muscular, denominada sarcopenia, como sendo uma das maiores responsáveis pela incidência de quedas em 
idosos. Sendo assim, o treinamento de força é um dos mais indicados para amenizar este processo, tendo em vista a eficácia no ganho de massa 
muscular. Portanto, este estudo teve como objetivo comparar o nível de equilíbrio dinâmico entre idosos treinados e não treinados através da 
escala de equilíbrio Berg. A escala de Berg, composta de 14 tarefas, com cinco itens cada, representativas de atividades do dia a dia, tais como: 
ficar em pé, levantar-se, andar, inclinar-se à frente, transferir-se, virar-se, dentre outras, é um instrumento validado de avaliação funcional do 
equilíbrio. Cada tarefa tem pontuação de zero a quatro no qual o zero significa ser incapaz de realizar a tarefa e quatro que o participante realiza 
a tarefa de forma independente. A pontuação total varia de zero a cinquenta e seis pontos. Quanto menor for a pontuação, maior é o risco para 
quedas; quanto maior, melhor o desempenho. Os materiais utilizados para a aplicação do teste foram cronômetro, fita métrica, cadeira com e 
sem braço e escada com 20 cm de altura. Dessa forma, foram avaliados 24 indivíduos de ambos os sexos acima de 60 anos, sendo 12 praticantes 
de musculação e 12 sedentários. As variáveis analisadas foram apresentadas pela média ± desvio padrão e testadas para normalidade pelo teste 
de Shapiro-Wilk. O teste utilizado para análise foi o teste t independente. As análises foram realizadas no software Graphpad Prism 5 (Graphpad 
Inc., Califórnia, EUA), adotando-se um nível de significância de P < 0,05. Os resultados evidenciaram que os idosos praticantes de musculação 
mostraram melhor desempenho do que os sedentários, sendo que o desempenho médio do grupo treinado foi de 50,9 ± 4,3 e do destreinado, 
44,3 ± 4,3 revelando uma diferença significativa (p=0,001) entre os dois grupos. Em conclusão os idosos praticantes de musculação tem melhor 
equilíbrio quando comparados aos idosos sedentários.
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