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1. RESUMO 

O presente trabalho avaliará o equilíbrio e a qualidade de vida de idosos 

ativos submetidos ao treinamento de capoeira comparados à idosos praticantes 

de outra atividade física. A Escala de Berg e o Teste de Romberg testarão o 

equilíbrio, e a qualidade de vida será avaliada por meio do questionário SF36. 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema se deu devido ao aumento significativo do número de 

idosos no país, sendo uma grande parcela isolada socialmente. Essa população 

apresenta inúmeras comorbidades do envelhecimento, incluindo perdas motoras 

e cognitivas, levando ao aumento dos índices de quedas, tornando este tema 

preocupação de saúde pública. Viu-se a necessidade de um projeto que 

abordasse um novo recurso terapêutico potente que associasse atividade física e 

integração social. Diante disso, pensou-se na prática da Capoeira, atividade que 

desenvolve habilidades motoras, proprioceptivas e integrativas, proporcionando 

uma abordagem global do idoso em todas as esferas de cuidado. Trata-se de um 

estudo pioneiro e de grande relevância para contribuir com a melhora na 

qualidade de vida desta população tão vulnerável.  

3. OBJETIVOS 

Dentre os objetivos gerais está a avaliação e comparação de equilíbrio e 

qualidade de vida de idosos ativos que serão submetidos ao treinamento de 

capoeira e idosos praticantes de alguma outra atividade física, após 2 meses de 

treinamento. Entre os específicos está o recrutamento de idosos, a cima de 60 

anos, já praticantes de atividade física; avaliação do equilíbrio por meio de testes 

(Romberg, Berg); avaliação da qualidade de vida por meio do questionário (SF-

36); realização do treinamento de capoeira com o intuito de promover e melhorar 

o equilíbrio e a qualidade de vida; promoção da integração, socialização e 

elevação da auto-estima dos idosos abordados. 

4. METODOLOGIA 

O estudo será composto de 20 idosos, acima de 60 anos, praticantes de 

algum tipo de atividade física, sendo 10 submetidos à atividade de capoeira 

durante o período de 2 meses, 2 vezes por semana e 1 hora de atividade, e os 

outros 10 serão monitorados quanto á freqüência na prática de exercícios, 

mínimo 2 vezes por semana durante 1 hora. Serão excluídos da pesquisa 
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indivíduos com menos de 60 anos; com autonomia cognitiva comprometida; 

lesão ortopédica limitante de MMII; uso de órteses e próteses de MMII, ou 

deformidades nos MMII que impossibilitem a prática de exercícios; doenças do 

sistema cardiorrespiratório que impossibilitassem as atividades; e os 

participantes que apresentarem três faltas consecutivas ou um total de três ou 

mais faltas durante o tempo proposto para o treinamento estabelecido. 

Serão incluídos indivíduos com idade igual ou superior à 60 anos; 

participantes que apresentarem autonomia cognitiva integra e sejam 

colaborativos. 

Os dois grupos serão submetidos à uma ficha de triagem que os incluirá ou 

não no projeto, posteriormente serão avaliados com a aplicação do Teste de 

Romberg Modificado e Escala de Berg para avaliar o equilíbrio, será  aplicado 

também o questionário que avalia qualidade de vida SF-36.  

O treinamento de capoeira será realizado de acordo com as limitações de 

cada indivíduo, podendo ser adaptados exercícios distintos para cada dificuldade 

encontrada ao longo do trajeto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O número de pessoas com mais de 60 anos de idade está crescendo 

rapidamente no mundo inteiro. Estima-se que esta população cresça para quase 

dois bilhões de pessoas até 2050. Sendo assim, em 2050, a população de idosos 

será muito maior do que a de crianças com menos de 14 anos de idade 

(KALACHE, A et al, 2010). 

No envelhecimento há um processo progressivo, natural, fisiológico e 

individual, no qual cada indivíduo envelhece de uma maneira, sofrendo 

alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, reduzindo as funções 

homeostáticas e tornando o organismo mais suscetível às agressões intrínsecas 

e extrínsecas (GUIMARÃES, et al 2004). 

Segundo o Estatuto do Idoso, os indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos são denominados idosos, atualmente, representam aproximadamente 9% 

da população brasileira e tendem a crescer. O envelhecimento da população é 

reflexo de uma série de fatores, como a redução das taxas de mortalidade e 

fecundidade, progresso da medicina e avanços tecnológicos, que em união 

propiciaram um aumento na expectativa de vida, que varia de acordo com a 
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região. No Brasil, a expectativa de vida encontra-se na faixa dos 70 anos (TIBO, 

2007).   

 Mais de um terço dos idosos sofrem pelo menos uma queda ao ano, sendo 

triplicadas as chances de queda após a primeira ocorrida. As quedas acarretam 

lesões que geram limitações físicas e psicológicas aos idosos (KALACHE, A et 

al, 2010). 

Durante o Brasil Colonial surgiu a capoeira como arte marcial, que era 

utilizada pelos escravos como forma de defesa e fuga. Na atualidade, apresenta 

caráter esportivo, educativo e cultural bastante popular no Brasil e no Mundo. 

Está presente em clubes, academias, universidades, escolas, organizações não 

governamentais, associações de moradores, etc (SILVA & HEINE, 2008). 

A qualidade de vida para o idoso engloba a capacidade de realizar suas 

atividades de vida diária de forma independente, com bem-estar e melhor auto-

estima. O convívio familiar e social, atividades laborais e atividades físicas 

propiciam esta melhora da qualidade de vida ao idoso (VASCONCELLOS,M).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram realizadas 5 aulas de capoeira com 10 idosos. Os 

participantes estão apresentando boa resposta à prática proposta, sem 

dificuldades significativas na realização dos exercícios, não havendo 

intercorrências clínicas até a presente situação. 
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