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RESUMO 

 

ANÁLISE DE 15 MINUTOS DE TREINAMENTO FUNCIONAL SOBRE O EQUILIBRIO 

DINÂMICO EM MULHERES IDOSAS PRATICANTES DE YOGA E TAI CHI CHUAN 

 
  

Introdução: Partindo-se do princípio de que o Treinamento Funcional possa ser um 

mecanismo atenuador de controle de mudanças que surgem ao longo do envelhecimento 

fisiológico em mulheres idosas, e por tratar-se de um método que a incumbência de preparar 

o organismo para se fortalecer diante de tais mudanças, esse estudo será pautado com os 

seguintes critérios: Objetivo: Analisar se 15 minutos de treinamento funcional pode trazer 

ganhos no equilíbrio dinâmico de um grupo de mulheres idosas. Métodos: Trata-se de uma 

pesquisa longitudinal, descritiva e exploratória, de caráter experimental, tendo como 

amostra mulheres idosas praticantes de Yoga e Tai Chi Chuan, idade entre 56 a 83 anos e 

que não necessitem de ajuda para se locomover. Foram divididos dois grupos, grupo controle 

com nove integrantes e grupo experimental com dez integrantes. Todas realizaram o teste de 

Tinetti para avaliação do equilíbrio e marcha antes e após período de intervenção de oito 

semanas. Os dois grupos realizaram yoga e tai chi chuan duas vezes por semana, sendo o 

grupo controle por uma hora e o grupo experimental por quarenta e cinco minutos e mais um 

adicional de quinze minutos com exercícios funcionais específicos para equilíbrio dinâmico, 

que foram realizados em bases instáveis e deslocamentos com obstáculos. Para análise foi 

utilizado o teste t student. Resultados: Comparando-se os dois grupos verificou-se um melhor 

desempenho médio do grupo experimental, no entanto não foi estatisticamente significativo 

em relação ao grupo de controle com a aplicação do teste de Tinetti Conclusão: O programa 

de treinamento funcional de 15 minutos parece não apresentar ganhos significativos no 

equilíbrio e marcha para mulheres idosas que já fazem atividade de Yoga e Tai chi chuan.  

 

Palavras-chave: treinamento funcional, envelhecimento fisiológico, equilíbrio dinâmico. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Quando se fala em Treinamento Funcional, há a percepção de que é uma área que 

está ganhando inúmeros praticantes. Muitos profissionais de Educação Física vêm utilizando 

esse conhecimento por tratar-se de uma área que tem como princípio preparar o organismo de 

maneira íntegra, segura e eficiente. 

 Com a sua origem na fisioterapia e reabilitação, por serem as primeiras áreas a 

utilizarem exercícios que reproduziam os movimentos que pacientes faziam em casa ou no 

trabalho durante a terapia, tornando possível o retorno mais rápido do paciente à sua vida 

normal e com um bom desempenho e sem dor1. Ou seja, o treinamento funcional aproxima-se 

dos movimentos reais, daqueles executados na vida cotidiana e que envolvem integração de 

movimentos1.  

 Partindo dos conhecimentos fisioterapêuticos, o Treinamento Funcional permite que 

se atinja o objetivo de controlar o sistema musculoesquelético, sem abrir mão do 

aperfeiçoamento do sistema sensório-motor e proprioceptivo, geralmente esquecido 

pelos treinamentos convencionais(1,2), que tem o foco voltado para movimentos isolados, 

ganhos de força e utiliza-se apenas de um plano de movimento1.  

 Dessa forma, esse estudo visa discorrer sobre os efeitos de 15 minutos de 

treinamento funcional sobre o equilíbrio dinâmico em mulheres idosas praticantes de Yoga e 

Tai chi chuan, por sentir a necessidade de desencadear uma discussão e o possível 

entendimento das vantagens da implantação, em salas onde são ministradas aulas de ginástica, 

como mecanismo de auxílio na reabilitação de pacientes lesionados e idosos. Pois, além de 

mobilizar as diferentes ações musculares (excêntrica, concêntrica e isométrica), os exercícios 

funcionais são capazes de imitar os movimentos feitos em casa ou no trabalho durante a 

terapia, possibilitando assim, um retorno mais rápido às atividades cotidianas(1,3). 

 Com a abordagem do tema proposto foi possível gerar um estudo mais detalhado 

sobre as questões relacionadas aos referidos exercícios, que foram criados a partir de 

movimentos fundamentais do homem primitivo e que são executados também no cotidiano do 

homem moderno, como: agachar, avançar, abaixar, puxar, empurrar, levantar e girar. Se 

caracteriza por um método de treinamento físico que objetiva a melhoria da aptidão física 
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relacionada à saúde ou melhoria da aptidão física e a performance e prevenção de lesão 

músculo esquelético4.  

 Dessa forma, a abordagem discorre, em especial, sobre a atuação do Treinamento 

Funcional no ambiente de treino, por entender que esse processo possa contribuir para atenuar 

as possíveis mudanças que se apresentam ao longo do envelhecimento fisiológico, sendo 

várias mudanças, tais como: em nível funcional, sensorial (visão, sistema vestibular e 

propriocepção) e motor (força, coordenação e resistência muscular), que interferem no 

sistema do controle postural ou do equilíbrio5. 

 Assim, com as alterações nas funções mentais e orgânicas devido os efeitos do 

avanço sobre o organismo, há a perda da capacidade de manter o equilíbrio, e todas as 

funções fisiológicas começam a declinar, ocasionando dentre tantas consequências, o risco de 

quedas6. 

  E para potencializar tal estudo, tencionou-se, por meio de uma pesquisa longitudinal, 

descritiva e exploratória, de caráter experimental, apontar as possibilidades que as sessões 

semanais de treinamento funcional pudessem servir de mecanismo atenuador para manter o 

equilíbrio dinâmico em mulheres idosas.  

 Portanto, objetivo do estudo foi realizar a análise e avaliação, do equilíbrio dinâmico 

das mulheres idosas após sessenta dias de treinamento funcional, comparando os resultados 

das avaliações e verificando as contribuições do treinamento funcional sobre equilíbrio 

dinâmico das referidas idosas praticantes de yoga e tai chi chuan. 
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MATERIAIS E MÉTODOS   

 

 

Caracterização da pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa longitudinal, descritiva e exploratória, experimental com 

mulheres idosas praticantes de atividade física. A coleta de dados foi realizada nos meses de 

maio, junho e julho de 2011. 

Após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, do 

Hospital de urgência de Goiás, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Apêndice I), foram entrevistadas (Apêndice II) e avaliadas dezenove idosas (n=19) do sexo 

feminino para compor o grupo experimental e o grupo de controle, de idade entre 56 e 83 

anos. 

 A pesquisa foi realizada em uma sala reservada para a finalidade específica, evitando 

assim constrangimentos, pois a identidade das participantes foi preservada, após a conclusão 

do resultado da pesquisa, arquivados por cinco anos e, após, incinerados. 

 Foram garantidas, as voluntárias da pesquisa, caso apresentassem qualquer lesão 

musculoesquelética decorrente das atividades propostas ou que algum tipo de patologia que os 

impossibilitassem de participar da mesma, encaminhamento para atendimento especializado 

(Apêndice III). As mesmas também assinaram um termo de consentimento de participação no 

qual afirmavam terem sido informadas dos objetivos da pesquisa (Apêndice IV). 

 

 

Caracterização da amostra  

 

 

  A amostra foi composta por dezenove sujeitos (n=19), entre 56 e 83 anos, do sexo 

feminino, idosas e praticantes de Yoga e Tai Chi Chuan, com médias de idade: 66,78 ± 7,74 

anos, massa corporal de 39,97 ± 25,82 kg e estatura de 1,58 ± 0,05 cm e com uma frequência 

semanal de assiduidade. Algumas apresentavam patologias como hipertensão, diabetes, 

osteoporose e reumatismo.  
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 Os sujeitos foram divididos em dois grupos. No Grupo Experimental dez (n=10) e no 

Grupo Controle nove (n=9). No Grupo Experimental foram realizadas sessões duas vezes na 

semana e com duração de quinze minutos de exercícios específicos de treinamento funcional e 

quarenta e cinco minutos de exercícios de Yoga e Tai Chi Chuan. No Grupo Controle foram 

ministrados sessenta minutos de exercícios de Yoga e Tai Chi Chuan.  

 Todos os sujeitos foram informados sobre a proposta do estudo e procedimentos aos 

quais seriam submetidos, e assinaram consentimento esclarecido. 

 

  

Equipamentos utilizados  

 

 

 Os exercícios foram executados em forma de circuito com disco de propriocepção, 

bosu, colchões, bolas e blocos de EVA espalhados em estações. Foram realizadas cinco voltas 

no circuito, com o tempo máximo de permanência em cada estação de trinta segundos.  

 
 

Resultados  
 
 

 Com a divisão dos dois grupos: Grupo Experimental e Grupo Controle foram 

utilizados exercícios de Yoga e Tai Chi Chuan. A Tabela 1 mostra as médias das 

características da amostra divididas em seus respectivos grupos. 

Tabela 1. Média da idade, massa corporal e estatura das amostras dos grupos experimental e 

controle. 

Tabela 1 – Características físicas da amostra do estudo (n=19). 
Característica Grupo Experimental (GE) Grupo de Controle (GC) 

Idade (anos) 71,9 + 6,82 61,11 + 4,70 
Massa corporal (kg) 26,40 + 2,65 25,19 + 2,62 

Estatura (cm)  1,57 + 0,06  1,60 + 0,05 
 

Dados de Índice de Massa Corporal = IMC  

 

 Para avaliar o equilíbrio dinâmico, foi usado o Teste de Tinetti (Anexo), aplicado 

antes de iniciar a pesquisa e ao final do treinamento de oito semanas. Também foram 



8 
 

calculados o Índice de Massa Corpórea – IMC - peso/altura2.  Os dois grupos foram avaliados 

no inicio e no final da pesquisa. 

 O teste consistiu de dezesseis itens, em que nove foram para o equilíbrio do corpo e 

sete para a marcha. O Teste de Tinetti classificou os aspectos da marcha como a velocidade, a 

distancia do passo, a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças com os 

olhos fechados. A contagem para cada exercício variou de zero a um, ou de zero a dois, com 

uma contagem mais baixa indicando habilidade física.  

 A pontuação total é a soma da pontuação do equilíbrio do corpo e a da marcha. A 

pontuação máxima é de doze pontos para a marcha, de dezesseis para o equilíbrio do corpo e 

de vinte e oito para a total e depois serão comparados os resultados através de analises dos 

exercícios pré e pós-testes e representados através de dados estáticos.  

 

 
Análise estatística  

 
 

 A comparação entre os valores médios dos resultados dos dois grupos foi realizada 

pela análise de variância de duas vias. As comparações das avaliações aplicadas entre os 

grupos e as suas correlações foram realizadas por intermédio do teste de T-Student, sendo 

considerado como o valor de significância estatística p<0,05. 

 

  

Resultados 

 

  

 Os resultados apresentados demonstraram as avaliações referentes ao Teste de 

Tinetti. Pode se observar que após período de intervenção, houve melhora só da marcha no 

GC, e no GE foi observado mudanças no equilíbrio e score total. No entanto, não houve uma 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos de controle e o experimental. 

Sendo os seguintes valores: o valor total do teste de Tinetti (p=0,16), para a marcha (p=0,23), 

e para o equilíbrio (p=0,18). 

Os dados dos dois grupos (GC e GE) estão apresentados em tabela, sendo expressos 

com média. Os resultados da análise dos dados desse estudo são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2. Média da pontuação do teste de Tinetti em cada modalidade no Pré-teste e Pós-teste 

dos GC e GE. 

  PRÉ INTEVENÇÃO   PÓS-INTERVENÇÃO   

  GC GE P GC GE P 
Equilíbrio 12,22±1,39 11,4±2,17 0,65 12,11±1,45 12,9±2,42* 0,18 
Marcha 8,77±1,56 10±1,24 0,14 9,44±1,23* 10,4±1,39 0,23 

Score total 21±2,5 21,4±3,16 0,59 21,55±2 23,3±3,4* 0,16 

 *p<0,05 intragrupo. 
  

 Na Tabela 2 para ambos os grupos, a relação entre a aplicação do Pré-Teste e a 

média estabelecida no Pós-Teste evidencia que exercícios específicos para equilíbrio 

dinâmico, neste grupo de mulheres ativas, não apresenta ganhos significativos. 

   

  

Discussão: 

 

 

 É salutar dizer que o tema equilíbrio dinâmico é considerado relativamente novo, por 

existir poucos estudos sobre o tema. Porém, os existentes demonstram frequentes melhorias 

no equilíbrio, decorrentes de programas de treinamento que unem força e equilíbrio (estímulo 

proprioceptivo)2 . 

 Várias revisões e estudos controlados atribuem à prática regular de atividade 

física, mesmo quando iniciada após os 65 anos, como algo que favorece uma maior 

longevidade, redução das taxas gerais de mortalidade, do número de medicamentos prescritos, 

prevenção do declínio cognitivo, manutenção de status funcional, redução da frequência de 

quedas e incidência de fraturas, além dos benefícios psicológicos como a melhora da auto-

estima7. 

 As diferenças encontradas entre o Pré-Teste e Pós-teste no GC e no GE não foram 

suficientes para comprovar que este tipo de treinamento em mulheres treinadas e ativas pode 

aumentar o equilíbrio dinamico, mas estudos como o Gauchard8, demonstram que uma 

intervenção de exercícios com ênfase na propriocepção em mulheres com média de idade de 

66 anos, não sedentárias, traz melhoras significativas nos padrões de equilíbrio postural em 

relação a exercícios de caminhada e corrida, assim como para Nitz e Choy9,
 
que defendem em 

seus estudos, que exercícios com foco no desafio à manutenção postural, em um grupo de 

pessoas acima de sessenta anos, que tenham tido no mínimo uma queda nos últimos doze 

meses, um treinamento de 10 semanas, com sessões semanais e reavaliação após três meses, 
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tiveram melhoras em padrões de equilíbrio postural e consequente, a diminuição de quedas, 

com melhoras significativas no equilíbrio.  

 Esta divergência entre o presente estudo e os demais pesquisados, pode ser explicada 

por inúmeros fatores, tais como: tipo de testes aplicados, protocolos de treinamento, materiais 

utilizados no treinamento, população estudada e tempo de intervenção. Outro referencial é 

estudo de Adms10 que apresentou índices positivos na amplitude de movimento, medidos no 

teste de sentar e alcançar que realizou em um grupo de idosos. É defendido em seus testes o 

movimento da flexibilidade, por significar a melhora e o desempenho nos exercícios de força 

que envolve o ciclo alongamento-encurtamento. 

  Rubenstein et al.11 e outros autores apresentaram um estudo no qual relataram 

melhora da resistência muscular, mobilidade e da funcionalidade em um grupo de cinquenta e 

nove homens, com idade média de 74 anos, após um programa simples de exercícios de 

resistência progressiva, de caminhada e de treino de equilíbrio, realizado por noventa minutos, 

três vezes por semana e com duração de três meses. Este estudo mostrou resultados positivos 

em todas as propostas. 

Segundo o Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e 

da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia12, a atividade física se constitui em um 

excelente instrumento de saúde em qualquer faixa etária, em especial no idoso, induzindo 

várias adaptações fisiológicas e psicológicas, entre elas: aumento da massa muscular; melhora 

do perfil lipídico; redução do peso corporal; melhor controle da pressão arterial de repouso; 

melhora do equilíbrio e da marcha; menor dependência para realização de atividades diárias; 

melhora da autoestima e da autoconfiança e consequentemente a melhora da qualidade de 

vida e ainda promove maior fixação de cálcio nos ossos, auxiliando na prevenção e no 

tratamento da osteoporose. Aumenta ainda o equilíbrio e a flexibilidade, como consequência, 

temos a diminuição da incidência de quedas, fraturas e suas complicações. 

Com a prática regular de atividade física se consegue diminuir a incidência de quedas, 

o risco de fraturas e a mortalidade em portadores de doença de Parkinson, que neste caso, para 

maior benefício, deve incluir treinamento de equilíbrio, caminhadas e exercícios de força11, 

onde acreditamos que este dado pode ser extrapolado para a população idosa.  

Marinho et al4, fizeram uma revisão sistemática de ensaios, onde consideraram apenas 

trabalhos que utilizaram Tai Chi Chuan (TCC) como intervenção em indivíduos com idade 

igual ou maior que 65 anos, para prevenção de quedas, medo de cair e melhora do equilíbrio. 

Como critério de inclusão, o estudo deveria conter um grupo experimental e um grupo 
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controle. Uma quantidade de 122 artigos foram encontrados, 20 foram selecionados e após a 

análise de critérios, 6 foram incluídos, onde abrangeram 816 participantes. A conclusão que 

chegaram foi que o TCC tem uma resposta positiva ao reduzir a incidência de quedas e o 

medo de cair em idosos sedentários, mas que ainda assim, são necessários mais estudos do 

tipo ensaios clínicos “aleatorizados” para que se possa verificar os efeitos do TCC na redução 

da incidência de quedas, medo de cair e melhora do controle postural nos idosos4. Este dado 

vem ao encontro da presente pesquisa, visto que não foram encontrados ganhos adicionais, 

pois o TCC e yoga tem uma capacidade de melhora de equilíbrio expressiva conforme 

mostrado no estudo supracitado. 

Considerando os estudos apresentados, se a intervenção tivesse sido aplicada a um 

grupo de mulheres sedentárias ou praticantes de outra atividade que não fosse o equilíbrio em 

sua essência e com sessões de treinamento funcional com duração maior que 15 minutos e um 

tempo de intervenção maior que oito semanas, possivelmente o equilíbrio dinâmico teria 

modificações significativas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Em vista dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que um programa de 

exercícios funcionais para equilíbrio dinamico, realizado por oito semanas, com frequência 

semanal de duas vezes, por quinze minutos, antes de um programa yoga e tai chi chuan, que 

tem por finalidade trabalhar equilíbrio e concentração, não foram suficientes para provocar 

mudanças significativas nos padrões de equilíbrio em mulheres adultas saudáveis e 

fisicamente ativas, através de teste de equilíbrio e marcha específico (teste de Tinetti). 

 Para que tenhamos uma vida saudável e com independência funcional, precisamos de 

um bom desempenho físico que proporcione um retardamento das perdas de capacidade 

funcional, inerentes da idade. Portanto, são necessários mais estudos com uma amostra mais 

abrangente da população estudada e/ou testes diferentes para a capacidade física avaliada. São 

relativamente escassos estudos com esta temática e mais estudos necessitam ser feitos para 

elucidar o real efeito do treinamento funcional sobre a capacidade física e motora de idosos. 
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ABSTRACT 

  

 
ANALYZE OF FUNCTIONAL TRAINING FOR 15 MINUTES ON THE DYNAMIC 
BALANCE IN AGED WOMEN OF PRACTICING YOGA AND TAI CHI CHUAN  

 

 

Introduction: Based on the principle that Functional Training can be a mechanism attenuator 

control changes that arise during the normal aging in older women, and because it is a 

method that the task of preparing the body for strength before these changes, this study will 

be guided to the following criteria: Objective: To analyze whether 15 minutes of functional 

training can bring gains on the dynamic balance in a group of aged women. Methods: This is 

a longitudinal, descriptive and exploratory, experimental study, with a sample aged women 

who practice yoga and Tai Chi Chuan (56-83 years) and do not need help to get around. They 

were divided two groups: control group with nine members and the experimental group with 

ten members. All testing performed to evaluate the Tinetti balance and march test before and 

after the intervention period of eight weeks. The two groups performed yoga and tai chi twice 

a week, and the control group one hour and the experimental group of forty-five minutes, plus 

an additional fifteen minutes with functional exercises specific to dynamic balance, which 

were performed in unstable foundations and dislocations with obstacles. For analysis we used 

the Student t test. Results: Comparing the two groups was found better average performance 

of the experimental group but was not statistically significant compared to the control group 

with the test application Tinetti. Conclusion: The functional training program for 15 minutes 

does not seem to make significant gains in balance and march for older women who already 

exercise Yoga and Tai Chi Chuan. 
Keywords: functional training, physiological aging, dynamic equilibrium. 
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ANEXO I 

 

 

NOME:_____________________________________________ 
(  ) GRUPO CONTROLE           (  ) GRUPO EXPERIMENTAL 

TESTE DE TINETTI 
(Instruções: Sujeito sentado em uma cadeira rígida, sem braços) 

1) Equilíbrio sentado: (0) Inclina-se ou desliza na cadeira 
(1) Estável, seguro; 

2) Levanta-se da cadeira: (0) Incapaz sem ajuda 
(1) Capaz, usa membros superiores para auxiliar 
(2) Capaz sem usar os membros superiores 

3) Tentativas para se levantar (0) Incapaz sem ajuda 
(1) Capaz, requer mais de uma tentativa 
(2) Capaz de se levantar, uma tentativa 

4) Equilíbrio de pé imediato    
(primeiros 5 segundos)                          

(0) Instável (cambaleia, move os pés, oscila o tronco 
(1) Estável, mas usa dispositivo de auxilio à marcha 
(2) Estável sem dispositivo de auxilio 

5) Equilíbrio de pé (0) Estável 
(1) Instável, mas aumenta a base de suporte (entre os calcanhares 

>10 cm de afastamento e usa dispositivo de auxilio 
(2) Diminuição da base sem dispositivo de auxilio 

6) Desequilíbrio no esterno (sujeito na posição de pé 
com os pés o mais próximo possível, o examinador 
empurra suavemente o sujeito na altura do esterno 
com a palma da mão 3 vezes seguidas:  

(0) Começa a cair 
(1) Cambaleia, se agarra e segura em si mesmo 
(2) Estável  

7) Olhos fechados (0) Instável 
(1) Estável  

8) Girar 3600 (0) Instabilidade (se agarra, cambaleia) 
(1) Passos descontinuados 
(2) Continuidade 

9) Sentar-se: (0) Inseguro (não avalia bem a distancia, cai na cadeira) 
(1) Usa os braços ou não tem movimentos suaves 
(2) Seguro, movimentos suaves; 

Escore de equilíbrio: ________/16 

 
 

TESTE DE MARCHA 
(instruções: Sujeito de pé com o examinador, caminha num corredor ou sala, primeiro no seu ritmo usual e, em 

seguida, rápido, porem muito seguro, com os dispositivos de auxilio à marcha usual): 
1) Iniciação da marcha: (0) Imediato e após o comando Vá (qualquer hesitação ou múltiplas tentativas para iniciar) 

(1) Sem hesitação 
2) Comprimento do 

passo: 
a) Perna D em balanceio: 
(0) Não passa o membro E 
(1) Passa o membro E 
(0) Pé D não se afasta completamente do solo com o passo 
(1) Pé D se afasta completamente do solo 

 
b) Perna E em balanceio: 
(0) Não passa o membro D 
(1) Passa o membro D 
(0) Pé E não se afasta completamente do solo com o passo 
(1) Pé E se afasta completamente do solo 

3) Simetria do passo: (0) Passos D e E desiguais 
(1) Passos D e E parecem iguais 

4) Continuidade do 
passo: 

(0) Parada ou descontinuidade entre os passos 
(1) Passos parecem contínuos 
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5) Desvio da linha reta 
(distancia aprox. de 
3m X 30 cm); 

(0) Desvio marcado 
(1) Desvio leve e moderado ou usa dispositivo de auxilio à marcha 
(2) Caminha em linha reta sem dispositivo de auxilio 

6) Tronco: (0) Oscilação marcada ou usa dispositivo de auxilio à marcha 
(1) Sem oscilação, mas com flexão de joelhos ou dor lombar ou afasta os braços enquanto anda 
(2) Sem oscilação, sem flexão, sem uso dos braços ou de dispositivo de auxilio à marcha 

7) Base de apoio: (0) Calcanhares afastados 
(1) Calcanhares quase se tocando durante a marcha 

Escore de marcha: __________/12 

Escore total:__________/28                  
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Anexo II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa.  

Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não participará da 

pesquisa e não será penalizado de forma alguma. 

 

 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Título do Projeto: Análise de 15 minutos de treinamento funcional sobre o equilíbrio 

dinâmico de mulheres idosas praticantes de yoga e tai chi chuan 

Pesquisador Responsável: Jane Gonçalves da Silva Franceschi 

Orientadores Responsáveis: Ms. Viviane Manoel da Silva Borges 

Você poderá entrar em contato a qualquer momento com o telefone: (62) 8506-6276, 

antes, durante e após o estudo e tirar todas as dúvidas com a pesquisadora, mesmo 

em ligações a cobrar. Poderá também entrar em contato com o telefone do CEP: 

(62) 3946-1512 caso você se sinta lesado ou prejudicado. 

 

 Os objetivos desta pesquisa são: Analisar 15 minutos de treinamento funcional 

sobre o equilíbrio dinâmico de mulheres idosas praticantes de yoga e tai chi chuan. 

 Os exercícios serão ministrados em forma de circuito, com sete estações de 

exercícios de equilíbrio dinâmico, começando com caminhada em linha reta, 

equilibrar-se em um pé, elevando uma perna à frente e tocando uma bola pequena 

no joelho, caminhar sobre colchões (superfície estável), pose do avião (equilíbrio 

unipodal), andar de costas, equilibrar-se no Bosu ou disco de propriocepção e 

caminhar saltando objetos no chão. 

 

Riscos: as alunas que participarão do estudo correm o risco de sofrerem quedas e 

consequentemente, fraturas ósseas ou entorses de tornozelo e punho, onde poderia 

ser necessário cirurgia ou tratamento. 

 

 

 

 

 

-
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Benefícios: Mesmo sendo ministrado exercícios para o equilíbrio, terão outros 

benefícios físicos como aumento de força em membros inferiores, maior agilidade 

para sentar e levantar-se, maior capacidade de mudança de direção e também o 

equilíbrio, que será avaliado. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se 

processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou 

grupos que por si e/ou seus representantes legais manifestem a sua anuência 

à participação na pesquisa.  

Por essa razão, criaram-se as seguintes Instruções para 

elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde: 

a) o texto do Termo de Consentimento deve ser redigido em linguagem 

acessível, considerando que os esclarecimentos devem ser dirigidos aos 

sujeitos da pesquisa. O tamanho das letras e o espaçamento utilizados no 

Termo de Consentimento devem ser tais que permitam uma fácil leitura. 

b) A redação do termo de Consentimento submetida à análise do CEP/UFG 

deve ser idêntica àquela fornecida ao sujeito da pesquisa, sendo, portanto, 

vedada qualquer alteração após emissão de parecer final do Comitê. 

c) Em pesquisas envolvendo crianças, adolescentes, portadores de 

perturbação ou doença mental e sujeitos em situação de substancial 

diminuição em suas capacidades de consentimento, o Termo de 

Consentimento deverá ser assinado por seus representantes legais, sem 

suspensão do direito de informação dos indivíduos, no limite de sua 

capacidade (Res. CNS n.o 196/96-IV.3.a).  

d) A liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para 

aqueles sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a 

condicionamentos específicos ou à influência de autoridade, especialmente 

estudantes, militares, empregados, presidiários, internos em centros de 

readaptação, casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, 

assegurando-lhes a inteira liberdade de participar ou não da pesquisa, sem 

quaisquer represálias (Res. CNS n.o 196/96-IV.3.b). 
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e) Em pesquisas em que estiver prevista a utilização e o armazenamento de 

material biológico (Res. CNS n.o 347/2005), deve constar do Termo de 

Consentimento a declaração do compromisso do pesquisador em utilizar tal 

material exclusivamente para o projeto de pesquisa proposto. Além disso, 

deve-se apresentar informação quanto ao armazenamento de material 

biológico para futuros estudos, mediante aprovação do(s) novo(s) projeto(s) 

pelo CEP.  

f) Em pesquisas em que estejam previstos coleta, processamento, uso e 

armazenamento de dados e materiais genéticos humanos, deve também 

constar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido os itens do artigo V da 

Res. CNS n.o 340/2004.  

g) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, quando necessário, deve 

explicitar informação quanto a medidas de proteção de dados individuais, 

resultados de exames e testes, bem como do prontuário, que somente serão 

acessíveis aos pesquisadores envolvidos e aos quais não será permitido o 

acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, superiores hierárquicos etc.). 

f) Em projetos de pesquisas em que estiver prevista a aplicação de 

questionários e/ou a realização de entrevistas, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido deve assegurar ao indivíduo o direito de recusar-se a 

responder às perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma natureza. 

O sujeito deve ser informado a respeito do tempo previsto para aplicação do 

questionário ou do número e duração das sessões de entrevista; do local e dos 

meios utilizados para registro da entrevista; do uso e destino do material 

coletado.  
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Anexo III  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, ____________________________________________, RG (ou Prontuário) no 
_______________, abaixo assinado, concordo voluntariamente em participar do 
estudo acima descrito, como sujeito. Declaro ter sido devidamente informado e 
esclarecido pela pesquisadora Jane e sobre os objetivos da pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
envolvidos na minha participação. Foi me dada à oportunidade de fazer perguntas e 
recebi telefones para entrar em contato, a cobrar, caso tenha dúvidas. Fui orientado 
para entrar em contato com o CEP : (62) 3946-1512, caso me sinta lesado ou 
prejudicado. Foi-me garantido que não sou obrigado a participar da pesquisa e 
posso desistir a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Recebi uma cópia 
deste documento. 

Barra do Garças, ____de________________de2011, 

 

  

 

_________________________________. 

Assinatura do sujeito. 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ________________________Assinatura: ___________________ 

Nome: _______________________ Assinatura: ____________________ 
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Apêndice I 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS 

Nome:________________________________________________________________________Idade: _____________ 

Estado Civil: ________________________  Telefone: ______________________ 

DADOS: 

Peso:_______________ Altura: _________________ Cintura: ____________________ Quadril: ______________  

 

FICHA DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Data:_____/_____/20___     

ANAMNESE  

1) Você possui algum tipo de problema de saúde? ( ) sim ( ) não  
Qual(is)?______________________________________________ 

2) Faz uso diário de medicamento para tontura, vertigem ou labirintite? ( ) sim     ( ) não                      Qual 
(is)?______________________________________________ 

3) Sofreu algum tipo de cirurgia ou tratamento clínico nos últimos dois anos? (  ) sim (  ) não   
Qual?________________________________________________ 

Em qual parte do corpo? _________________________________  

 Há quanto tempo?______________________________________ 
4)  Você apresenta ou já teve tendinite alguma vez? ( ) sim ( ) não   

Em qual articulação? _____________________________________ 

 Há quanto tempo?_______________________________________ 
5)  Você sofreu alguma fratura recente?   (  ) sim (  ) não            

Em qual parte do corpo? ___________________________________  

Há quanto tempo?________________________________________ 
6) Você sofreu alguma entorse recentemente?     (  ) sim (  ) não         

Em qual articulação? ______________________________________  

Há quanto tempo?________________________________________ 

7) Você já teve restrições médicas para prática de exercícios físicos? (  ) sim (  ) não                                
Qual (is)? ___________________________________ Há quanto tempo?______________________ 

8) Você apresenta osteoporose e/ou artrose?  (  )sim (  ) não 

9) Utiliza algum aparelho para auxiliar na marcha? (  )sim         (  )não 
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Apêndice II:  

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO 

 

O PRONTO SOCORRO DR. KLEIDE COELHO LIMA está ciente da pesquisa 

“Analise de 15 minutos de treinamento funcional sobre o equilíbrio dinâmico de 

mulheres idosas praticantes de yoga e tai chi chuan”, pesquisa que será realizada 

pela acadêmica Jane Gonçalves da Silva Franceschi, e orientado pelo Ms. Viviane 

Manoel da Silva Borges. Esta instituição concorda com a metodologia proposta, e se 

compromete a receber, sem qualquer cobrança, os voluntários que apresentarem 

qualquer lesão musculoesquelética decorrente das atividades propostas pela 

pesquisa ou aqueles que apresentarem algum tipo de patologia que os 

impossibilitem de participar da mesma, para atendimento especializado (médico) e 

se preciso for, encaminhar para o CENTRO DE REFERENCIA 

(reabilitaçao/fisioterapia). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


