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Resumo 
Introdução: Ao longo do período de envelhecimento são várias as alterações que ocorrem, por exemplo, 
perda de força muscular, verificando-se que até à 8ª década de vida, os indivíduos perdem cerca de 30-40% 
da massa muscular (especialmente nas fibras tipo II)(Deschenes & Kraemer, 2002; Jonsson, 2006; 
Assumpção, et al., 2009). O quadricípite é um dos músculos mais acometidos pela perda de força muscular, 
tendo um papel importante na manutenção da estabilidade dinâmica (estratégia do joelho) e performance 
durante determinadas AVD’s (Hughes & Schenkman, 1996; Scarborough, Krebs, & Harris, 1999; Robinson, 
Gordon, Wallentine, & Visio, 2004; Timiras & Navazio, 2007; Kisner & Colby, 2007). Objectivo: O presente 
estudo teve como objectivo analisar a relação da força muscular do quadricípite com o equilíbrio dinâmico, 
aferido pelo teste Timed Up and Go, em indivíduos com mais de 65 anos. Métodos: Este estudo do tipo 
experimental, com 28 indivíduos (14 no grupo experimental e 14 no grupo de controlo), consistiu na 
avaliação do equilíbrio dinâmico, após a implementação de um programa de reforço muscular do 
quadricípite. Foi utilizado o teste Timed Up and Go(TUG)(Podsiadlo & Richardson, 1991) para avaliação do 
equilíbrio dinâmico, e o teste 1RM, como forma de controlo do reforço muscular e para comparação com o 
TUG. Resultados: Verificou-se uma melhoria significativa no equilíbrio do grupo experimental (p=0,0001), e 
uma diferença significativa no equilíbrio entre o grupo experimental e grupo de controlo (p=0,035), após a 
implementação do reforço muscular do quadricípite. Conclusão: Para esta amostra, pode-se afirmar que, a 
implementação de um programa de exercícios direccionado para o reforço muscular do quadricípite provoca 
um aumento do equilíbrio dinâmico, avaliado pelo TUG. 
Palavras-chave: Envelhecimento; Equilíbrio; Exercício. 
 
Abstract 
Background: Over the aging period there are several changes that occur, for example, loss of muscle 
strength, verifying that until the 8th decade of life, people lose about 30-40% of muscle mass (particularly 
in the fibers type II)(Deschenes & Kraemer, 2002; Jonsson, 2006; Assumpção, et al., 2009). The quadriceps 
is one of the muscles most affected by loss of muscle strength, having an important role in maintaining 
dynamic stability (knee strategy) and performance during certain ADLs (Hughes & Schenkman, 1996; 
Scarborough, Krebs, & Harris, 1999; Robinson, Gordon, Wallentine, & Visio, 2004; Timiras & Navazio, 2007; 
Kisner & Colby, 2007). Objective: This study aimed to examine the relationship of quadriceps muscle 
strength with the dynamic balance, measured by the Timed Up and Go test, in individuals over 65 years. 
Methods: This experimental study design, with 28 subjects (14 in the experimental group and 14 in the 
control group), was to assess the dynamic balance, after implementing a program to strengthen the 
quadriceps muscle. We used the Timed Up and Go test (TUG) (Podsiadlo & Richardson, 1991) for evaluation 
of dynamic balance, and the 1RM test, as a means of strengthening and muscle control for comparison with 
the TUG. Results: There was a significant improvement in the balance of the experimental group 
(p=0.0001), and a significant difference in the balance between the experimental group and control group 
(p=0.035), after implementation of the quadriceps muscle strengthening. Conclusion: For this sample, the 
implementation of an exercise program aimed at strengthening the quadriceps muscle has shown an 
increase in dynamic balance, assessed by the TUG. 
Keywords: Aging, Balance, Exercise. 
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1. Introdução 

A faixa etária da 3ª idade continua a aumentar nos 

países desenvolvidos, sendo que em 2002 eram já 

10% da população mundial (Kirch, 2008). Portugal 

está a tornar-se um país envelhecido, devido 

sobretudo á diminuição da fecundidade e aumento 

da esperança média de vida, estimando-se um 

aumento de 29,3% até 2048, desta faixa etária 

(Instituto Nacional Estatística[INE], 2010).  

Esta evolução demográfica acarreta todas as 

consequências inerentes a este tipo de indivíduos, 

nomeadamente, diminuição do equilíbrio dinâmico, 

sendo um dos principais factores etiológicos das 

quedas, implicando fracturas, grandes períodos de 

imobilização, acelerando por isso o processo 

degenerativo que acompanha o envelhecimento 

(Backer, 2000). Ocorrem também mudanças 

cumulativas nos órgãos sensoriais, mecanismos 

centrais e na integridade do sistema músculo-

articular (Tinetti, 1998).  

As quedas nos idosos são um dos maiores 

problemas na população geriátrica, conhecendo-se 

que, as taxas elevadas de morbilidade e 

mortalidade serão devidas a quedas, inflacionadas 

pela diminuição da capacidade física e cognitiva 

(Jahagirdar & Kenkre, 2010). Um em cada três 

indivíduos, com mais de 65 anos, que vivem em 

comunidade, experiencia pelo menos 1 queda por 

ano, e cerca de 10-15% destas acarretam sérias 

consequências. Consequentemente, aumentam os 

custos directos e indirectos, sendo uma das maiores 

causas de hospitalização (Sturnieks, St George, & 

Lord, 2008;  Berry & Miller, 2008). 

Na última década, estudos envolvendo equilíbrio 

têm sido objecto de grande interesse em todo o 

mundo, já que o decréscimo da habilidade de 

manutenção do equilíbrio está associado ao 

aumento do risco de quedas, principalmente no 

idoso, que podem levar à perda da independência, 

doenças e até à morte. Os idosos funcionalmente 

debilitados tendem a tornar-se socialmente 

isolados, o que poderá resultar na exacerbação dos 

seus problemas médicos, défices funcionais e, 

problemas de saúde mental, em particular, a 

depressão (DeLisa, et al., 2005). 

O controlo postural é descrito como a habilidade 

de manter o equilíbrio, oscilando ou recuperando o 

centro de massa corporal sobre a base de 

sustentação e ainda como a habilidade de controlar 

a posição do corpo no espaço. Os termos 

“equilíbrio, balanço e controlo postural” reportam-

se comummente ao mecanismo pelo qual o corpo 

humano se protege das quedas. Desta forma, uma 

definição de equilíbrio é sugerida como sendo a 

habilidade de manter o centro de massa do corpo 

na base de sustentação, deslocando o peso do 

corpo, rapidamente e precisamente, em diferentes 

direcções a partir do seu centro, movimentar-se 

com segurança e velocidade e de uma forma 

coordenada, ajustando-se a perturbações externas 

(Gazzola, Perracini, Ganança, & Ganança, 2004). 

O controlo do equilíbrio requer a manutenção do 

centro de gravidade sobre a base de sustentação 

durante situações estáticas e dinâmicas. Este 

processo ocorre de forma eficaz pela acção, 

principalmente dos sistemas visual, vestibular e 

somato-sensorial. Com o envelhecimento, estes 

sistemas são afectados e várias etapas do controlo 

postural podem ser suprimidas, diminuindo a 

capacidade compensatória do sistema, levando a 

um aumento da instabilidade (Ruwer, Rossi, & 

Simon, 2005; Kisner & Colby, 2007). 

O declínio da capacidade funcional resulta, 

em parte, de alterações neuromusculares tais como 

a desnervação muscular, a atrofia e perda selectiva 

de fibras musculares (especialmente das fibras tipo 

II) com redução da massa muscular total e a 

diminuição da força e da potência muscular, 

verificando-se que até à 8ª década de vida, os 

indivíduos perdem cerca de 30-40% da massa 

muscular (especialmente nas fibras tipo 

II)(Deschenes & Kraemer, 2002; Jonsson, 2006; 

Assumpção, et al., 2009). 

Estas alterações repercutem-se negativamente 

no equilíbrio e na mobilidade funcional dos idosos 

pela redução da eficácia dos mecanismos de 

ajustamento postural e do controlo motor (Douris, 
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Southard, Varga, Schauss, Gennaro, & Reiss, 2003; 

Navazio & Testa, 2007). A diminuição da força 

muscular com a idade não ocorre uniformemente 

por todos os grupos musculares, sendo nos membros 

inferiores que ocorre mais rapidamente, 

associando-se deste modo, a uma menor capacidade 

de realização das actividades da vida diária 

(Ribeiro, Gomes, Teixeira, Brochado, & Oliveira, 

2009). 

O quadricípite é um dos músculos mais 

acometidos pela perda de força muscular, tendo um 

papel importante na manutenção da estabilidade 

dinâmica (estratégia do joelho) e performance 

durante determinadas AVD’s, tais como passar da 

posição de sentado à de pé, através do 

desenvolvimento de torque ao nível da articulação 

do joelho (Hughes & Schenkman, 1996; 

Scarborough, Krebs, & Harris, 1999; Robinson, 

Gordon, Wallentine, & Visio, 2004; Timiras & 

Navazio, 2007; Kisner & Colby, 2007). 

Tem sido largamente demonstrado, em vários 

estudos experimentais, que programas de exercícios 

bem estruturados induzem melhorias significativas 

na força muscular, assim como na mobilidade e 

estabilidade funcional, nos idosos (MacAuley & Best, 

2002; DeLisa, et al., 2005; Timiras & Navazio, 2007; 

Navazio & Testa, 2007). 

A complexidade da relação 

fisioterapeuta/comunidade acentua-se, sendo 

exigido ao fisioterapeuta a capacidade de ir ao 

encontro das necessidades das populações, de 

definir objectivos com estas, de promover uma 

relação de colaboração efectiva e a trabalhar para 

esses mesmos objectivos, adoptando modelos de 

prática verdadeiramente centrados na 

comunidade/populações (Robalo, 2006). 

Perante o exposto este estudo torna-se 

pertinente, como forma de intervenção baseada no 

exercício físico, através da Fisioterapia, inserida 

nos cuidados de saúde primários, com a 

implementação de programas, visando a promoção 

da saúde, contribuindo assim para um aumento da 

qualidade de vida dos utentes deste serviço. 

Naturalmente, surge a seguinte hipótese de 

estudo: qual a relação do reforço muscular do 

quadricípite, após a implementação do programa de 

exercícios, com o controlo do equilíbrio dinâmico? 

Assim é objectivo deste estudo analisar a 

relação da força muscular do quadricípite com o 

equilíbrio dinâmico, aferido pelo teste Timed Up 

and Go, em indivíduos com mais de 65 anos.  

2. Metodologia 

2.1. Classificação do desenho de estudo 

O desenho de investigação realizado consiste num 

estudo Experimental, longitudinal. 

O modelo da investigação será quantitativo. 

2.2. Definição de variáveis 

Como variável independente deste estudo temos o 

programa de reforço muscular do quadricípite, ao 

qual os indivíduos foram expostos. 

Como variáveis dependentes temos o equilíbrio 

dinâmico, pois foi avaliado e quantificado, no 

sentido de determinar o efeito da variável 

independente. 

2.3. População e Amostra 

A população-alvo deste estudo foi constituída por 

indivíduos portugueses, com mais de 65 anos, 

pertencentes ao centro de saúde do Bonfim, e que 

frequentaram as consultas de médico de família 

entre Novembro e Dezembro de 2010. Os mesmos 

foram contactados telefonicamente para 

comparecerem no centro de saúde. 

Aos 67 indivíduos que compareceram no centro 

de Saúde foram aplicados os seguintes critérios de 

selecção da amostra: 

Critérios de inclusão: 

- Idade superior a 65 anos; 

- Indivíduos portadores de declaração 

médica de que podem integrar uma classe de 

exercícios para reforço muscular do quadricípite. 

 

Critérios de exclusão: 

- Indivíduos acamados (Madureira, 

Takayama, Gallinaro, Caparbo, Costa, & Pereira, 

2007); 
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- Indivíduos que deambulem em cadeira de 

rodas (Madureira, et al., 2007); 

- Indivíduos que apresentam patologia 

clinicamente diagnosticada que impossibilite a 

realização de exercícios (Shumway-Cook, Brauer, & 

Woollacott, 2000); 

- Indivíduos incapazes de ficar sozinhos em 

pé (Madureira, et al., 2007); 

- Indivíduos que estejam envolvidos com 

outro regime de exercícios (Arnold & Faulkner, 

2007). 

- Indivíduos que apresentem patologia do 

sistema vestibular e/ou sistema nervoso central 

(Ribeiro, et al., 2009). 

- Hipotensão postural (Ribeiro, et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma amostra não probabilística 

obtida por voluntários, com as características 

descritas na tabela seguinte. 

 

 

 

Pela tabela 1, observa-se que a média de idades 

na amostra situa-se por volta dos 72 anos de idade. 

2.4. Instrumentos: 

Para a recolha de dados e avaliação da amostra 

foram utilizados os seguintes instrumentos: 

- Questionário de caracterização da amostra – 

para recolha de dados sócio-demográficos, 

antecedentes pessoais, nomeadamente, o seu estilo 

de vida. Tem como objectivo identificar nos 

indivíduos alguns dos critérios de exclusão ou de 

inclusão na amostra (ANEXO 1). 

 

- O Teste Timed Up and Go (TUG) é um 

instrumento que avalia a velocidade da marcha e 

equilíbrio, quantificando em segundos a mobilidade 

funcional.  

Este teste apresenta confiabilidade e validade 

inter-observadores (coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC) = 0,99) e intra-observadores 

(ICC=0,99) (Podsiadlo & Richardson, 1991). 

Shumway-Cook, et al., (2000) revelaram um ICC = 

0.98. O Timed Up and Go test é uma medida 

sensível (sensibilidade = 87%) e específica 

(especificidade = 87%) para a identificação de 

indivíduos idosos com risco de queda.  

No estudo piloto realizado (4 indivíduos) este 

teste apresentou um ICC de 0,99, semelhante aos 

valores apresentados por outros autores. 

Apesar de existirem outros testes de equilíbrio 

válidos, foi escolhido o teste Timed Up and Go, 

porque é de fácil e rápida aplicação não 

sobrecarregando assim a amostra em estudo, sendo 

 
n 

�� ± � 

Idade 

Grupo 
Experimental 14 72,1±5,7 anos 

Grupo de 
Controlo 14 71,1±6 anos 

Amostra 
28 71,6±5,8 anos 

Tabela 1. Tamanho amostral, média de idades 
e desvio padrão. 

Diagrama 1. Diagrama de constituição da amostra. 

n=67 

n=28 

Critérios de inclusão, 
exclusão, e que 

aceitaram participar. 

Divididos aleatoriamente 
em 2 grupos 

4 semanas 

nin=14 
Controlo 

nin=14 
Experimental 

nfin=14 
Controlo 

nfin=14 
Experimental 
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um instrumento fiável e com uma boa correlação 

com outros instrumentos semelhantes, como a 

Escala de Berg (Podsiadlo & Richardson, 1991). 

- Cadeira do Quadricípite – para determinação do 1 

RM bilateral. 

 

Material Utilizado 

- Cadeira de Reforço Quadricípite – da Design 

Corporel (fabricação francesa); 

- Fita adesiva; 

- Cadeira com encosto; 

- Fita métrica; 

- Cone; 

- Cronómetro; 

2.5. Procedimentos 

Foi realizado um pedido de autorização ao Centro 

de Saúde do Bonfim, para contactar 

telefonicamente todos os indivíduos que 

frequentaram as consultas de médico de família 

entre Novembro e Dezembro de 2010, com mais de 

65 anos, solicitando a comparência no centro de 

saúde. 

Todos os indivíduos candidatos ao estudo foram 

informados presencialmente sobre os objectivos do 

estudo e os seus procedimentos, visando a entrega 

de um questionário para caracterização da amostra, 

o qual foi testado antecipadamente em 4 

indivíduos, com características semelhantes aos 

propostos para o estudo. 

Após selecção dos indivíduos, e aos que 

aceitaram participar no estudo, foi pedido que 

assinassem a Declaração de Consentimento 

Informado, elaborada segundo a Declaração de 

Helsínquia (ANEXO 2), tendo-se realizado de seguida 

uma sessão de esclarecimentos, aos indivíduos 

inseridos no estudo. 

O teste 1RM foi usado para determinar a força 

bilateral do quadricípite.Os programas de treino 

geralmente, são baseados na percentagem teórica 

do 1 RM. A fiabilidade do teste 1 RM vai de 

moderada a alta, com coeficientes de correlação 

desde 0,79 a 0,99) (Pereira & Gomes, 2003). 

Aplicou-se também o teste Timed Up and Go, 

para se avaliar o equilíbrio dinâmico. Estas duas 

avaliações constituíram deste modo, a avaliação 

inicial do presente estudo. Realizou-se, de forma 

aleatória (por sorteio de números), uma divisão em 

dois grupos do número total de indivíduos 

seleccionados, o grupo experimental e o grupo de 

controlo, apresentando-se ao grupo experimental, a 

metodologia de treino (Castelo, Barreto, Alves, 

Santos, Carvalho, & Vieira, 2000), com os seguintes 

parâmetros: 

- aquecimento geral, em cicloergómetro, com 

resistência a 2% do peso corporal; 

- treino de força de resistência a 60% de 1RM; 

- 3 séries de 10 repetições; 

- em cada repetição – 3seg de trabalho e 3seg de 

repouso; 

- 1 minuto de repouso entre cada série. 

A intervenção teve início após este momento, na 

qual os indivíduos, no serviço do centro de saúde, 

com uma frequência de 5 vezes por semana, e 

reavaliações ao 6º dia durante 20 sessões (Mann, 

Kleinpaul, Mota, & Santos, 2009).  

Durante as sessões de treino, foi procurado um 

feedback sobre a realização dos exercícios, 

incentivo à sua continuação, assim como 

esclarecimento de dúvidas que eventualmente 

surgiram após o início da intervenção.  

No final das 4 semanas de intervenção, 

procedeu-se à avaliação final pelo investigador 

deste estudo, de modo a evitar vieses, sendo 

calculado o teste final 1 RM da força muscular 

bilateral do quadricípite, e aplicado o teste Timed 

Up and Go. Com os dados obtidos, procedeu-se ao 

tratamento estatístico. 

2.6. Questões Éticas: 

Foi pedida uma autorização ao Centro de Saúde do 

Bonfim para a realização do estudo. 

Aos indivíduos propostos para este estudo, foi 

dada informação sobre os objectivos do mesmo, 

procedimentos, sua importância e implicações. Foi 

referida a possibilidade de abandonarem o estudo a 

qualquer momento, sem qualquer consequência, e 

ainda a garantia do anonimato, confidencialidade e 
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privacidade. Cada um deles assinou uma Declaração 

de Consentimento Informado, segundo a Declaração 

de Helsínquia. 

Após a finalização do estudo, o grupo de 

controlo terá acesso ao programa de exercícios 

implementado, e respectivo acompanhamento. 

2.7. Estatística 

Através do programa SPSS® 17.0 (Statistical Package 

for Social Sciences) para Windows, foi feita a 

análise estatística. 

A caracterização da amostra foi efectuada 

através da estatística descritiva, recorrendo-se à 

média como medida de tendência central e ao 

desvio padrão como medida de dispersão. 

Para verificação se as variáveis seguem ou não 

distribuição normal, foi utilizado o teste de Shapiro-

Wilk, uma vez que o n é inferior a 50. 

Para verificar se existem diferenças 

significativas nas médias obtidas através dos 

questionários antes e após a intervenção, foi 

aplicado o teste t-student para amostras 

emparelhadas, caso as variáveis sigam distribuição 

normal, e o teste de Wilcoxon, caso não sigam uma 

distribuição normal.  

Quanto à verificação da existência de diferenças 

significativas entre o grupo experimental e o grupo 

de controlo, foi utilizado o teste t-student para 

amostras independentes (assumiu-se igualdade de 

variâncias pois o n amostral é igual nos dois grupos) 

e o teste Mann-Whitney, conforme as variáveis 

sigam distribuição normal ou não, respectivamente. 

Para verificar a correlação entre a força 

muscular e o teste Timed Up and Go foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman e 

coeficiente de determinação. 

Por fim, para verificar o sentido das alterações 

entre a avaliação inicial e final dos instrumentos, 

utilizaram-se as médias e medianas, dando a sua 

diferença o sentido da alteração. 

Foi utilizada estatística inferencial considerando 

um Intervalo de Confiança de 95%, correspondendo 

a um Nível de Significância de 0,05. 

 

3. Resultados 

Após a implementação do programa de reforço 

muscular do quadricípite, tornou-se relevante aferir 

se provocou alterações no equilíbrio dinâmico, 

avaliado pelo teste Timed Up and Go. 

De seguida, apresentam-se os resultados das 

comparações entre a avaliação inicial e final do 

grupo experimental. 

Para  esta comparação entre a avaliação inicial 

e final, aplicou-se  o teste t-student para amostras 

emparelhadas na variável TUG, estando este teste 

descrito na tabela 2. 

 

 

 

Nos dados obtidos da tabela 2 verifica-se a 

existência de evidência estatística para afirmar a 

existência de diferenças entre a avaliação inicial e 

final na variável TUG. 

 Nas variáveis RM direito e RM esquerdo aplicou-

se teste de Wilcoxon, para comparação entre 

avaliação inicial e final, como se apresenta na 

tabela 3. 

 

 
 
 

 

 �� ± � t Valor 
prova(p)* 

 

TUG inicial 
e final 

3,08 1,82 7,673 0,0001 

*- para um nível de significância de 0,05. 

 
Z Valor prova(p)* 

RM direito inicial 
e final -3,360 0,001 

RM esquerdo 
inicial e final -3,407 0,001 

*- para um nível de significância de 0,05. 

Tabela 2. Comparação entre avaliação inicial 
e final do TUG, no grupo experimental. 

Tabela 3. Comparação entre avaliação inicial e 
final do RM direito e esquerdo, no grupo 
experimental. 
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Na tabela 3 verificam-se alterações significativas 

na força muscular dos quadricípites. 

Uma vez que existem diferenças entre a 

avaliação inicial e final, na variável TUG, RM direito 

e esquerdo, procedeu-se à análise do sentido dessas 

mesmas diferenças, apresentando-se os resultados 

na tabela 4: 

 

 

 

A tabela 4 demonstra que as variáveis RM direito 

e esquerdo sofreram uma alteração positiva, no 

sentido do aumento da força muscular, já a variável 

TUG teve uma alteração no sentido negativo, ou 

seja, houve uma melhoria no equilíbrio dinâmico. 

Para comparação entre a avaliação inicial e 

final, no grupo de controlo, aplicou-se o teste t-

student para amostras emparelhadas para a variável 

TUG, cujos resultados se encontram na tabela 5. 

 

 

 
 

 

 

Segundo a tabela 5, para a variável TUG 

não apresentou alterações significativas. 

Para as variáveis RM direito e RM esquerdo 

aplicou-se o teste de Wilcoxon, no sentido de se 

comparar a avaliação inicial e final, tabela 6. 

 

 

 

 
Pela análise da tabela, para a variável RM 

direito e esquerdo não se verificaram alterações 

significativas na força muscular dos quadricípites. 

 

Para comparação entre o grupo experimental e 

o grupo de controlo, nas variáveis RM direito inicial, 

RM direito final e RM esquerdo final foi aplicado o 

teste t-student para amostras independentes, 

estando os seus resultados na tabela 7. 

 

 

 

 

 ��in ��fin ��fin-��in 
% 

variaçã
o 

TUG 12,26 9,16 -3,1 25,3 

     

 
Mediana 

in 
Mediana fin Mfin-Min 

% 
variaçã

o 
RM 

direito 
5 8 3 60 

RM 
esquerdo 

4 7 3 75 

 �� ± � t Valor 
prova(p)* 

TUG 
inicial e 
final -0,058 0,189 0,946 NS 

*- para um nível de significância de 0,05. 
NS- não significativo. 

 
Z Valor 

prova(p)* 
RM direito inicial 

e final -0,577 NS 

RM esquerdo 
inicial e final -0,577 NS 

*- para um nível de significância de 0,05. 
NS- não significativo. 

 
Valor prova(p)* 

RM direito inicial 
NS 

RM direito final 
0,002 

RM esquerdo final 
0,001 

*- para um nível de significância de 0,05. 
NS- não significativo. 

Tabela 4. Médias, medianas, e percentagem de 
variação. 

Tabela 5. Comparação entre avaliação inicial 
e final do TUG, no grupo de controlo. 

Tabela 6. Comparação entre avaliação inicial e 
final para o RM direito e esquerdo, no grupo de 
controlo. 

Tabela 7. Comparação entre grupo experimental 
e de controlo, das variáveis RM direito inicial, 
RM direito final e RM esquerdo final. 
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Pela tabela 7 verifica-se que a avaliação inicial 

do RM direito não apresenta diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo 

experimental e o grupo de controlo, ou seja, os 

grupos são homogéneos. 

Quanto à avaliação final do RM direito e 

esquerdo, existem diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo experimental e o grupo 

de controlo. 

Para as variáveis RM esquerdo inicial, TUG 

inicial e final, utilizou-se o teste de Mann-Whitney 

para comparação entre grupo experimental e de 

controlo, cujos resultados são apresentados na 

tabela 8. 

 

 

 

 

 
 
 

Pela tabela 8 verifica-se que as avaliações 

iniciais do RM esquerdo e TUG não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo experimental e o grupo de controlo. 

Quanto à avaliação final do TUG, apresenta 

diferenças estatisticamente significativas entre o 

grupo experimental e o grupo de controlo. 

 

Para se verificar a influência da força muscular 

de cada membro inferior (RM) nos valores do teste 

do equilíbrio (TUG) utilizou-se a Correlação de 

Spearman e o Coeficiente de Determinação, 

descritos na tabela 9. 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 9 verifica-se existirem dados 

estatisticamente significativos para afirmar que os 

valores de equilíbrio estão relacionados com os 

valores de força muscular nos dois membros 

inferiores, existindo uma correlação negativa. Pelo 

coeficiente de determinação verifica-se que 53% do 

valor do TUG é explicado pelo RM direito e que 45% 

do TUG é explicado pelo RM esquerdo.  

4. Discussão 

Nas avaliações iniciais dos vários parâmetros não se 

registaram diferenças entre os 2 grupos 

(experimental e controlo), uma vez que, provêm da 

mesma amostra, que foi dividida aleatoriamente. O 

grupo de controlo manteve-se inalterado após as 4 

semanas, não se registando diferenças entre a sua 

avaliação inicial e final. Quanto ao grupo 

experimental, encontrou-se diferenças entre a 

avaliação inicial e final. 

Assim, para o grupo experimental, 

relativamente às comparações entre a avaliação 

inicial e final das variáveis TUG(p=0,0001), RM 

esquerdo(p=0,001), e RM direito(p=0,001), 

verificou-se a existência de diferenças 

significativas, demonstrando deste modo, a 

possibilidade de a metodologia de treino ter 

influenciado a força muscular do quadricípite, e o 

equilíbrio dinâmico dos indivíduos. Estes dados 

estão de acordo aos encontrados por Jahagirdar e 

 
Valor prova(p)* 

RM esquerdo inicial 
NS 

Timed Up & Go 
inicial NS 

Timed Up & Go final 
0,035 

*- para um nível de significância de 0,05. 
NS- não significativo. 

 
RM direito final RM esquerdo final 

 r 
Valor 

prova(p)* r 
Valor 

prova(p)* 

TUG 
final -0,730 0,003 -0,669 0,009 

 r2 r2 

 0,533 0,448 

*- para um nível de significância de 0,05. 
r2- Coeficiente de determinação. 

Tabela 8. Comparação entre grupo 
experimental e de controlo nas variáveis RM 
esquerdo inicial, TUG inicial e TUG final. 

Tabela 9. Influência da força muscular no teste de 
equilíbrio, através da Correlação de Spearman e 
Coeficiente de Determinação. 
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Kenkre(2010), com n amostral de 21 indivíduos, que 

após um programa de treino, verificaram um 

aumento na força muscular do quadricípite, assim 

como diminuição do receio de quedas (melhoria no 

equilíbrio).  

Quanto ao sentido das alterações anteriores, no 

TUG, RM direito e esquerdo, verificou-se que, no 

TUG houve uma diminuição dos seus valores, 

indicando uma melhoria significativa no equilíbrio, 

como consequência de um aumento da força 

muscular, medida pelo RM. Os resultados estão de 

acordo com os observados no estudo de Hanson, et 

al., (2009), com um n amostral de 50 indivíduos 

(sexo masculino e feminino), no qual observou uma 

melhoria no equilíbrio após fortalecimento muscular 

do quadricípite.  

Foi medida também a percentagem de variação 

dos valores anteriores, verificando-se que o TUG 

apresentou uma diminuição de 25,3%, o que se 

traduz numa melhoria do equilíbrio dinâmico. 

Quanto ao RM direito observou-se um aumento de 

60%, já em relação ao RM esquerdo esta 

percentagem sobe para 75%. Estes dados podem 

induzir que, apresentando o membro esquerdo um 

maior aumento de percentagem de variação, 

aparentemente poderia ter um maior impacto no 

equilíbrio do indivíduo, mas tal situação não se 

verifica, como se constata através dos dados 

obtidos da correlação entre o RM direito e esquerdo 

e o TUG. O membro dominante (direito), apesar de 

ter uma menor variação de aumento de força 

muscular, continua a ter um maior impacto na 

variação do TUG. Possivelmente, porque no início 

da implementação do programa, o lado esquerdo 

(não dominante) apresenta um défice de força 

muscular em relação ao membro direito 

(dominante), cerca de 1kg avaliado pelo teste 1 RM. 

Este facto pode dever-se a uma maior atrofia das 

fibras musculares do membro esquerdo, diminuição 

da actuação dos factores neurais inerentes, e 

consequentemente uma maior capacidade de 

variação da sua força muscular. No entanto, mesmo 

com esta capacidade, o que se verificou foi que, no 

fim da aplicação da metodologia de treino, o 

membro direito continua a ser o que apresenta uma 

maior força muscular, e por isso, uma maior 

influência nos valores de equilíbrio, medidos pelo 

TUG.  

Os resultados da variação da força muscular do 

quadricípite, neste estudo, superam os valores 

descritos na revisão sistemática de Peterson, Rhea, 

Sen, e Gordon (2010), no qual descrevem um 

aumento de 33±3%, ocorrido nos 47 estudos 

analisados, perfazendo uma amostra total de 1079 

indivíduos. 

Na origem das alterações na força muscular, 

possivelmente, os factores neurais tiveram o papel 

mais preponderante, evidências largamente 

descritas na bibliografia, na qual afirmam que, até 

às 4-6 semanas de treino, a hipertrofia das fibras 

musculares é quase residual, devendo-se os ganhos 

de força ao aumento do número de unidades 

motoras recrutadas, sua sincronização, e frequência 

de activação (Castelo, et al., 2000; Carneiro, Lopes, 

& Moreira, 2002; Deschenes & Kraemer, 2002; 

Hanson, et al., 2009). 

Quanto ao grupo de controlo, não se registaram 

alterações significativas entre a avaliação inicial e 

final, para todas as variáveis, estando de acordo 

com os resultados esperados, uma vez que, neste 

grupo não foi aplicada qualquer intervenção.  

Na comparação entre o grupo experimental e o 

grupo de controlo verificou-se que, as variáveis da 

avaliação inicial (RM direito, RM esquerdo, TUG) 

não apresentam diferenças significativas. A 

existência de diferenças entre os dois grupos, 

deveu-se provavelmente à implementação do 

programa de reforço muscular no grupo 

experimental. Este aumento do equilíbrio no grupo 

experimental, pelo teste TUG, poderá traduzir-se 

numa menor probabilidade de ocorrência de queda 

no futuro (Arnold & Faulkner, 2007). Estes 

resultados vão contra os obtidos por Schwendimann, 

Bühler, De Geest, e Milisen (2006), com um n 

amostral de 34972 indivíduos, que após a 

implementação de um programa multidisciplinar de 

prevenção de quedas, não diminuiu a frequência 

destas, assim como as consequências associadas, no 
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entanto, é de salientar que estes indivíduos 

estavam em meio hospitalar.  

Analisando a influência que cada membro 

inferior exerceu nos valores do teste de equilíbrio, 

verificou-se que, o membro direito é aquele que 

mais se correlaciona com o TUG, explicando cerca 

de 53% dos seus valores. Na origem destes dados 

poderá ter estado o facto de o membro direito ser o 

dominante, assim como, é o membro que na 

avaliação final continua a apresentar uma maior 

força muscular, e portanto, exerceu maior 

influência no teste TUG. 

Verificou-se neste estudo que uma intervenção 

baseada no reforço muscular do quadricípite 

apresenta benefícios em relação ao equilíbrio, 

demonstrando resultados semelhantes ao do estudo 

de Madureira, et al., (2007), com uma amostra de 

66 indivíduos, na qual aplicou apenas um programa 

de treino direccionado ao equilíbrio. 

No estudo de Hikida, Walsh, Barylski, Campos, 

Hagerman, e Staron (1998), com n amostral de 15 

individuos, divididos no grupo de jovens e grupo de 

idosos, verificaram que após um treino de 9 

semanas (jovens) e 16 semanas (idosos), o aumento 

da área transversal muscular foi idêntica no 

entanto, o tamanho das fibras hipertrofiadas nos 

idosos, era semelhante ás fibras não treinadas dos 

jovens no início do estudo. Sabendo-se de antemão 

estas diferenças, fica patente que a prática de 

exercício físico não deve ser apenas iniciada quando 

surgem estes défices, mas deverá ser uma 

constante ao longo de toda a vida, como forma de 

prevenção. No entanto, não basta apenas reforçar 

as componentes musculares, para que os idosos não 

tenham medo de cair, como demonstra Kim, 

Lockhart, e Roberto (2009), estudo no qual, o seu 

grupo de controlo, direccionado para o estímulo 

social, observou uma diminuição no receio de 

quedas, sugerindo-se deste modo que, fazer com 

que os idosos voltem a ser activos novamente, vai 

muito para além do reforço muscular per si. 

Em relação ás limitações do estudo, é de referir 

a ausência de follow-up, para se verificar o tipo de 

alterações que ocorrem através do tempo. 

Neste estudo, apesar dos esforços para se 

controlar todo o tipo de enviesamento, poderá ter 

estado presente a variável de confundimento, uma 

vez que, não foi possível controlar o tipo de 

actividade fora do contexto laboratorial, o que 

implica algumas reservas em certas afirmações.  

5. Conclusão 

Em relação aos objectivos propostos e à amostra 

deste estudo, verifica-se que a implementação de 

um programa de exercícios direccionado para o 

reforço muscular do quadricípite provoca um 

aumento do equilíbrio dinâmico, avaliado pelo TUG. 

Para o futuro seria pertinente, fazer um follow-

up, para se verificar se a continuidade dos 

exercícios mantêm as alterações conseguidas. Seria 

importante ainda, relacionar o sexo feminino e o 

sexo masculino. Por fim, poderia ser feito um 

estudo no qual estivesse presente um reforço 

muscular do quadricípite e um reforço muscular 

global de membros inferiores, para se verificar qual 

dos dois teria um maior impacto no equilíbrio. 
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