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_______________________________________________________________ 

RESUMO 

__________________________________________________________________ 

 Objetivo: Analisar os efeitos imediatos da estimulação por meio de 

automassagem com bolinha de tênis na planta dos pés sobre a oscilação corporal em 

idosos saudáveis quando comparado a uma aplicação forjada de ondas curtas (efeito 

placebo). Método: Foram incluídas mulheres com 60 anos ou mais que vivem na 

comunidade. Foram excluídas as participantes com limitação cognitiva, amputação em 

MMSS e MMII, com distúrbio de linguagem que impedisse a comunicação ou a 

compreensão dos testes, limitação na audição ou visão graves, doenças neurológicas, 

diabetes melittus, insuficiência vascular periférica grave, doenças reumatológicas, 

história previa de fratura ou entorse de tornozelo ou fratura em pé, história de quedas 

nos últimos 12 meses e aquelas idosas que praticavam atividade física de moderada a 

vigorosa acima do recomendado (150 minutos por semana). As participantes foram 

sorteadas para o Grupo Intervenção - Automassagem com bolinha ou para o Grupo 

Controle - Ondas curtas placebo. O GI realizou 5 minutos de automassagem com 

bolinha de tênis no pé escolhido como pé de suporte de peso e, o GC foi submetido a 5 

minutos de aplicação forjada de ondas curtas. Logo após a intervenção as participantes 

de ambos os grupos foram reavaliadas na plataforma de força. As variáveis analisadas 

foram: área, amplitude média de oscilação e velocidade média. 

_________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

__________________________________________________________________ 

 A mobilização dos pés e a automassagem na planta dos pés têm sido utilizadas 

na prática clínica com o objetivo de promover uma maior “sensibilização” ou seja, 

aumento da informação somatosensorial na planta dos pés, além de um aumento da 

amplitude de movimento do tornozelo e das articulações dos pés, o que colaboraria 

para melhora do equilíbrio corporal em pessoas idosas.1 

 Com o processo de envelhecimento fisiológico há um declínio estrutural e 

funcional no sistema somatosensorial, que pode contribuir para instabilidade postural e 

quedas.2  
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 As informações sensoriais provenientes do sistema somatosensorial, 

particularmente os receptores cutâneos na região plantar, dos fusos neuromusculares e 

dos órgãos tendinosos de Golgi nos músculos, tendões e ligamentos no segmento 

distal dos MMII, envolvendo tornozelo e pé, contribuem significativamente para a 

percepção do contato de pressão dos pés com a superfície de suporte e para o senso 

de posição e de movimento do pé. Estas informações são integradas as informações 

visuais e vestibulares no SNC e colaboram para emitir respostas motoras de ajustes 

posturais, tanto corretivos quanto antecipatórios. Pessoas saudáveis na posição de pé 

em superfície fixa confiam primariamente nas informações somatosensoriais para 

manter o equilíbrio corporal 2, 3 

 Aliado a diminuição das informações somatosensoriais há uma redução da 

amplitude de movimento das articulações do pé e tornozelo com a idade. Este declínio 

se dá pela diminuição da amplitude articular e da força muscular que ocorrem com o 

envelhecimento. As modificações estruturais e funcionais dos tecidos contráteis e não 

contráteis, o desuso ou sedentarismo contribuem para esta redução.  

 Estudos apontam que a mobilidade de tornozelo, do metatarso e dos dedos dos 

pés está diminuída em idosos.4, 5 Uma boa ADM ativa de tornozelo é importante para 

manutenção do equilíbrio corporal dinâmico, em respostas reativas envolvidas no 

controle postural em situações como tropeços e escorregões e durante a marcha. 

 No entanto os estudos analisando este efeito são escassos. Portanto o presente 

estudo tem o objetivo de avaliar os efeitos da mobilização e auto-massagem com 

bolinha de tênis sobre o controle postural e o equilíbrio em idosos. 

 

 

__________________________________________________________________ 

OBJETIVOS  

__________________________________________________________________ 

Objetivo geral: 

Analisar o efeito imediato da automassagem com bolinha de tênis na planta dos pés 

sobre o controle postural de mulheres idosas saudáveis. 
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Objetivos específicos: 

1. Verificar se há diminuição da oscilação corporal (área, amplitude média de 

oscilação e velocidade média) na postura ortostática quieta com olhos abertos e 

fechados após a aplicação de um protocolo de automassagem com bolinha de 

tênis na planta dos pés e após uma aplicação placebo de ondas curtas pulsado. 

2. Comparar a oscilação corporal (área, amplitude média de oscilação e velocidade 

média) na postura ortostática quieta com olhos abertos e fechados em um grupo 

de mulheres idosas que serão submetidas à aplicação protocolo de 

automassagem com bolinha de tênis na planta dos pés e um grupo controle que 

receberá uma aplicação placebo de ondas curtas pulsado. 

 

________________________________________________________________ 

METODOLOGIA 

__________________________________________________________________ 

 Desenho: 

Ensaio clínico aleatorizado com mulheres idosas saudáveis. 

 Participantes: 

Foram incluídas no estudo mulheres idosas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Foram excluídas as idosas que apresentaram: 1. limitação cognitiva avaliada por meio 

do Mini Mental State Examination – MMSE6 ajustado pela escolaridade (< de 13 pontos 

para analfabetos e < 18 pontos para idosos com escolaridade ≤ 4 anos); 2. Amputação 

em MMSS e MMII mesmo que a participante fizesse uso de prótese, substituindo a 

ausência do membro; 3. distúrbio de linguagem que impedisse a comunicação ou a 

compreensão dos testes, tais como afasia de compreensão ou expressão;4. limitação 

na audição ou visão graves, impedindo a comunicação; 5. doenças neurológicas, 

diabetes melittus, insuficiência vascular periférica grave, doenças reumatológicas, 6. 

história previa de fratura ou entorse de tornozelo ou fratura em pé, 7. história de quedas 

nos últimos 12 meses; 8. Prática atividade física de moderada a vigorosa acima do 

recomendado (150 minutos por semana). 

Todos os sujeitos foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo e 

foram convidados a participar. Todos os participantes assinaram Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo (protocolo número 

24011813.5.0000.0064). 

 Os participantes foram recrutados na comunidade e entre os acompanhantes de 

pacientes que frequentam a Clínica de Fisioterapia da UNICID. 

 

Instrumentos e Medidas: 

 As idosas responderam a um questionário contendo dados sociodemográficos 

(idade, escolaridade, renda e composição familiar) e dados clínicos (condições de 

saúde, número de medicamentos, índice de massa corporal), desempenho funcional 

por meio do WHODAS II e nível de atividade física IPEQ_W (Incidental and Planned 

Exercise Questionnaire).  

 O WHODAS 2.0 baseia-se no conceito da CIF compreendendo seis domínios: 

cognição, a mobilidade, autocuidados, relacionar-se com outras pessoas, as atividades 

do cotidiano e a participação na sociedade. Para todos os seis domínios, o WHODAS 

2.0 fornece um perfil e uma medida resumo da funcionalidade. O instrumento é 

composto de 12 atividades de vida diária e de vida prática. Foi observada uma alta 

consistência interna (alfa de Cronbach, α: 0 0,86) e uma alta confiabilidade teste re-

teste (coeficiente de correlação intraclasse de 0,98) e validade concorrente boa quando 

comparado com outros instrumentos de medição. 

 O IPEQ_W É um questionário desenvolvido para medir atividade física planejada 

e não planejada para idosos, contendo 10 perguntas. Será utilizada a versão que 

estima a atividade física durante a última semana (IPEQ_W). O escore total é derivado 

da multiplicação das categorias de frequência pelas categorias de duração da atividade, 

expresso em horas/semana. As propriedades de medida do IPEQ nas duas versões 

foram testadas. O ICC para o escore total do IPEQ_W foi de 0,81. 

 

Desfechos primários: 

 Foram consideradas como desfecho principal do estudo as variáveis de 

oscilação do CP. A mensuração da oscilação corporal foi realizada em duas 

plataformas de força marca AMTI – Advanced Mechanical Technology INC, modelo 
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AccuSway Plus, com dimensões de 50 cm de comprimento por 50 cm de largura. A 

grandeza física mensurada foi o CP (Centro de pressão) em cada um dos pés. As 

idosas foram avaliadas nas condições: pés paralelos (um pé em cada uma das 

plataformas), olhos abertos e olhos fechados e na condição de apoio unipodal de olhos 

abertos (sobre uma das plataformas) 

 As variáveis utilizadas foram: 1. 95% da Área da Elipse, expresso em cm2; 2. 

Amplitude média de oscilação do CP, dado em cm; 3. Média da oscilação ântero-

posterior do CP, em cm; 4. Média da oscilação médio-lateral do CP, expresso em cm; 5. 

Velocidade Média de oscilação do CP, cm/s. 

 

Intervenção 

 O Grupo Intervenção (GI) foi submetido a um protocolo de automassagem com 

bolinha de tênis na planta do pé de escolha para apoio, na posição sentada em uma 

cadeira confortável, de forma que os dois pés estivessem bem apoiados no chão. O pé 

de escolha para apoio foi definido solicitando-se a participante que escolhesse a perna 

sobre a qual queria permanecer durante toda a execução do teste (aquela perna que a 

participante se sentisse mais confortável para suportar o peso corporal em apoio único). 

Foi dada a oportunidade para que as idosas experimentassem apoiar por poucos 

segundos em cada uma das pernas antes da escolha. 

 As idosas do GI foram instruídas a massagear a planta do pé por 5 minutos 

consecutivos, exercendo uma leve pressão sobre a bolinha e realizando movimentos 

em toda a região plantar de forma contínua.  

 O GC foi submetido a uma aplicação forjada (efeito placebo) de ondas curtas 

pulsado no pé de escolha para apoio por 5 minutos. O procedimento da escolha do pé 

para apoio seguiu os mesmos procedimentos descritos para o GI. A participante foi 

posicionada assentada em uma cadeira, com o pé apoiado em um eletrodo que ficou 

apoiado em uma placa de madeira. O outro eletrodo deve estar na porção inferior do 

quadríceps/coxa, preso/ enlaçado por um velcro. O timer foi ligado e a sintonia e 

dosagem permaneceram zeradas durante todo tempo, sem que, no entanto isto fosse 

de conhecimento da participante. 
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 Logo após o termino da intervenção: automassagem ou intervenção forjada com 

ondas curtas pulsado as idosas foram posicionadas na plataforma de força para o início 

da coleta da posturografia. 

 

Tamanho da amostra 

Para um poder estatístico de β=80% e α <0,05 com uma diferença estimada de 0,3 cm2 

(±0,3cm2) na variável área da elipse e perda amostral de 15% serão necessários 19 

mulheres idosas em cada grupo. 

 

_______________________________________________________________ 

Desenvolvimento 

__________________________________________________________________ 

 

As idosas que preencheram os critérios de inclusão e exclusão (ANEXO1) foram 

sorteadas aleatoriamente para o Grupo Intervenção (GI -bolinha de tênis) ou para o 

Gupo Controle (GC- ondas curtas pulsado forjado). O resultado do sorteio foi anotado 

em um cartão que foi colocado em um envelope fechado e selado. Esta idosa foi 

convidada a comparecer ao Laboratório de Análise do Movimento da Universidade 

Cidade de São Paulo. Neste dia a pesquisadora procedeu a avaliação prévia a 

intervenção, que consistiu na aplicação do questionário e na avaliação posturográfica 

inicial. Terminada a avaliação a pesquisadora abriu um dos envelopes e identificou em 

qual grupo a idosa foi alocada, dando seguimento imediato ao procedimento 

experimental de intervenção sorteado. Após a intervenção foi realizada a reavaliação 

posturográfica.  

 

Avaliação posturográfica: 

 Para a avaliação na plataforma as idosas ficaram descalças e utilizaram óculos e 

aparelhos de amplificação sonora, se necessário. Foram testadas em 3 condições: 

1. Pés paralelos, olhos abertos 

2. Pés paralelos, olhos fechados 

3.  Apoio unipodal, sobre a perna escolhida para apoio, de olhos abertos.  
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 As condições foram randomizadas e a mesma sequencia será usada para a 

avaliação pós-intervenção. Para a condição pés paralelos as idosas foram posicionadas 

um pé em cada uma das plataformas, em uma base confortável, respeitando-se o 

alinhamento do ombro com os quadris. Para a condição de apoio unipodal, a 

participante foi solicitada a permanecer sobre a perna de escolha para apoio, sobre 

uma das plataformas, sem que a perna que esteja suspensa encostasse no solo ou na 

perna de apoio, durante todo o tempo do teste.  

A posição dos pés foi demarcada utilizando-se giz e serviu de referencia para a 

reprodução em todas as condições (olhos abertos e fechados) e em todas as tentativas 

durante a coleta. A participante foi orientada a permanecer ereta, o mais quieta 

possível, com os braços ao longo do corpo na condição de pés paralelos, durante 35 

segundos em cada uma das tentativas. 

Para as condições olhos abertos as participantes foram orientadas a olhar um alvo de 

2cm de diâmetro, posicionado a 1m de distância e ajustado ao nível dos olhos. 

Foram realizados períodos de descanso entre cada uma das condições de cerca de 30 

segundos e sempre que as participantes se sentissem cansadas. 

Processamento e análise dos dados: 

As séries temporais da plataforma foram filtradas utilizando-se um filtro passa-baixa 

Butterworth de 10 Hz. Os primeiros 2,5 segundos iniciais e finais foram descartados por 

serem considerados como tempo para familiarização com a tarefa e de expectativa de 

termino.  

__________________________________________________________________ 

RESULTADOS 

__________________________________________________________________ 

 Foram recrutadas 107 participantes e 86 foram excluídas: 24 eram diabéticas, 23 

realizavam atividade física de moderada a vigorosa por mais de 150 minutos por 

semana, 19 relataram ao menos uma quedas nos últimos 12 meses, 12 apresentaram 

doença neurológica, 6 apresentaram doença reumatológica, 2 tinham distúrbio de 

comunicação , 2 usavam bengala e 1 apresentou insuficiência vascular periférica grave. 

Além disso, 5 participantes não aceitaram participar. 
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 Foram incluídas 21 idosas e destas 5 tiveram problemas técnicos na coleta de 

dados e foram excluídas. Para este relatório foram processados os dados de 10 

participantes, 5 de cada grupo. O restante dos dados das demais participantes será 

processado posteriormente. 

 

 As características das participantes estão apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Características das participantes. 

Variáveis Grupo Intervenção 

Bolinha 

n=5 

Grupo Controle 

Ondas curtas 

n=5 

Idade 69,8 (5,8) 69,8 (8,3) 

Estatura, cm 159,4 (6,7) 151,4 (4,2) 

Massa corporal, kg 67,8 (5,3) 70,0 (12,8) 

Número de doenças 1,0 (1,0) 2,0 (1,5) 

Número de medicamentos 1,6 (1,3) 4,0 (2,) 

 

 

Tabela 2 - Área da elipse, Velocidade na direção ap  e Amplitude média de oscilação na 

direção ap, de olhos abertos, na posição de pés paralelos 

Variáveis Grupo Intervenção (Bolinha) Grupo Controle (Ondas Curtas) 

 Área, cm2 Vel ap 

cm/s 

Amp ap 

cm 

Área, cm2 Vel ap 

cm/s 

Amp ap 

cm 

Pré 1.308 

(1.253) 

0.319 

(0.038) 

0.810 

(0.402) 

1.755 

(1.939) 

0.365 

(0.065) 

0.957 

(0.400) 

Pós 1.300 

(1.239) 

0.338 

(0.080) 

0.878 

(0.837) 

1.391 

(1.590) 

0.306 

(0.043) 
0.809 

(0.351) 
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Considerações Finais 

 

 Houve um número grande de participantes excluídas em função do número 

grande de critérios selecionados para este estudo. Por ser o primeiro estudo que avalia 

a influencia da massagem para aumentar a sensibilidade táctil da planta dos pés, 

optamos por fazê-lo em um grupo de idosas saudáveis. Para tal, uma serie de 

características tiveram que ser contempladas. Além disso, várias possíveis participantes 

ao serem contatadas não se voluntariaram a vir até o laboratório para coleta de dados. 
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