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Resumo 

Essa pesquisa teve como objetivo verificar a influência do Square Steping 

Exercise (SSE) no desempenho cognitivo, físico-funcional e quedas de idosos 

praticantes de atividade física. Para isso, foi realizado um estudo descritivo, do 

tipo série de casos clínicos, que contou com três participantes praticantes de 

atividade física. Estes idosos foram avaliados por um protocolo de pesquisa 

que avaliou a função cognitiva por meio dos seguintes testes: Mini exame do 

estado mental (MEEM), fluência verbal (FV), Winsonsi modificado, stroop e 

extensão de dígito. O desempenho físico-funcional foi avaliado pelos testes: 

Short Physical Performance Battery (SPPB), Timed Up and Go (TUG) e marcha 

estacionária dos 2 minutos (TEM2). E, por fim, foram coletadas informações 

sociodemográficas e clínicas para caracterização da amostra. O protocolo de 

pesquisa constou de aplicação de avaliação em dois momentos, antes (T0) e 

após (T1) o período de intervenção que foi realizado uma vez por semana, por 

40 minutos, durante 10 semanas. Concluiram o treinamento 4 idosos, com 

idade entre 68 a 84 anos, obeteve resultados positivos nos testes FV, 

STROOP, WCST, TUG e TEM2’ elevações, já nos testes extensão de dígito e 

SPPB ocorreu manutenção no desempenho. Dessa maneira, foi possível 

concluir que o treinamento com SSE adicional a prática de atividade física 

(musculação ou hidroginástica), é benéfico para melhora do desempenho 

cognitivo e físico-funcional, promovendo assim manutenção da autonomia e 

independência.  



1.Introdução 

O processo conhecido como senescência, é caracterizado pelo 

envelhecimento fisiológico, progressivo e gradual que resulta em modificações 

biológicas, morfológicas, bioquímicas, funcionais e psicológicas.1,2 Quando o 

envelhecimento está associado a doenças, é chamado de senilidade e à 

medida em que isso acontece aumenta a probabilidade de ocasionar declínios 

nas atividades básicas de vida diária (ABVD), como também na autonomia e 

independência dos idosos.3 Dessa maneira, uma das formas de prevenção e 

tratamento dos processos patológicos do envelhecimento, bem como para a 

manutenção da saúde dos idosos é a prática regular de atividade física.4
 

A atividade física (AF) regular e moderada surge como um meio de 

promoção de saúde e qualidade de vida, de baixo custo e grande benefício.4 

São inúmeras as vantagens de manter-se ativo durante o envelhecimento, 

como por exemplo: melhora do equilíbrio, agilidade, coordenação,5 prevenção 

de quedas6 e estimulação dos domínios cognitivos.5   

As intervenções que visam à prevenção de doenças, a promoção de 

saúde e a manutenção da funcionalidade são alternativas de baixo custo e 

grande benefício para população idosa. Em contrapartida, a inatividade 

representa alto custo para socidade e para o próprio individuo. Nesse sentido, 

em 2006, foi desenvolvido o Square Stepping Exercise (SSE), cujo objetivo é 

melhorar o equilíbrio e assim, reduzir o risco de quedas em idosos. Este 

método requer esforço físico de baixa a moderada intensidade, com elevado 

nível de funções cognitivas para o seu desempenho,8,9 com benefícios 

especialmente nos domínios cognitivos referentes a atenção, memória e função 

executiva,8,10 tanto em idosos com10 e sem4 declínio cognitivo. 

Frente ao exposto, essa pesquisa teve como objetivo verificar se a 

prática de atividade física associada ao SSE influencia de forma positiva nas 

capacidades cognitivas, físico-funcionais e risco de quedas. Assim, pretende-se 

contribuir para um melhor entendimento sobre os possíveis benefícios de uma 

proposta de exercício de estimulação cognitiva e prevenção de quedas em 

idosos fisicamente ativos e assim, contribuir para um envelhecimento ativo em 

idosos da comunidade.  



2. Objetivo 

Essa pesquisa teve como objetivo verificar se a prática de atividade física 

associada ao SSE influencia de forma positiva nas capacidades cognitivas, 

físico-funcionais e risco de quedas. 

3. Procedimentos metodológicos 

3.1 Desenho de Estudo 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, do tipo série de casos. 

3.2 População estudada 

Participaram da pesquisa quatro idosos praticantes de atividade física (2 

praticantes de hidroginastica e 2 de musculação), que preenheram os 

critérios de inclusão.  

Critérios de inclusão: Idade igual ou superior a 60 anos; ambos os 

gêneros; ter escolaridade igual ou superior a quatro anos; Praticar atividade 

física há, pelo menos 12 semanas, uma vez que de acordo com o Colégio 

Americano de Medicina Esportiva (American College of Sports Medicine – 

ACSM),11 neste período o idoso praticante de atividade física, já se adaptou 

ao período de treinamento, com aumento da hipertrofia das fibras 

musculares e com melhora da capacidade funcional;  aceitar participar da 

pesquisa e firmar o consentimento por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Critérios de exclusão: Doenças crônicas não controladas, como 

hipertensão arterial e diabetes mellitus; Doenças neurodegenerativas e 

distúrbio do sistema vestibular; Dor limitante na região de coluna, joelho e 

quadril; Idosos com deficiência auditiva e/ou visual grave; Idosos que 

utilizem auxiliar de marcha (andador e/ou bengala) ou cadeira de rodas; 

Idosos que não possuam condições de autonomia e independência, 

necessitando de um acompanhante e/ou cuidador para realizar as 

atividades de vida diária, inclusive para sair de casa; Desistência de 

participar da pesquisa em qualquer etapa de sua execução. 



Foram avaliados 59 idosos praticantes de atividade física, de acordo  

com os critérios de exclusão e inclusão. Ao decorrer do estudo houve perda 

amostral de 93,3%. A figura a seguir é referente aos motivos de desistência. 

 

Figura 2 - Perda amostral durante a pesquisa com respectivos motivos. 

3.3 Desenvolvimento 

Esta pesquisa integra o estudo temático intitulado “Efeito do Square 

Stepping Exercise no desempenho cognitivo, físico-funcional e quedas em 

idosos com e sem comprometimento cognitivo praticantes de musculação”, sob 

responsabilidade da Profa Dra. Sheila de Melo Borges, que possui aprovação 

do Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos da Unisanta (CAAE: 

36261214.8.0000.5513, parecer número: 1.567.595). Este estudo seguiu todas 

as recomendações da resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). O estudo foi realizado no Complexo Recreativo e Esportivo Rebouças 

(COCRE-RB), localizado no município de Santos/SP. Os idosos que 

frequentam o COCRE-RB foram convidados a participar da pesquisa no dia 

que realizam treino de musculação/hidroginástica (antes ou após o treino). 

Nesse momento foi explicado todos os procedimentos que seriam realizados 

no projeto, e é mostrado um vídeo sobre a técnica de intervenção (disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=IfCD7qB2l1k). Em seguida, os idosos 

passam por uma avaliação inicial (T0), que foi repetida (T1) após o período de 

10 semanas, por um protocolo de pesquisa que contém dados para 
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caracterização da amostra com informações pessoais e clínicas e os seguintes 

testes cognitivos: MEEM; Fluência verbal (FV), Wisconsin modificado, Stroop e 

Extensão de Dígitos (ED), os testes físico-funcionais: Short Physical 

Performance Battery (SPPB), Timed Up and Go (TUG) e marcha estacionária 

dos 2 minutos (TEM2),. 

Os idosos continuaram praticando atividade física, com frequência de duas 

vezes por semana, além disso, realizou o treinamento com o SSE uma vez por 

semana por de 10 semanas, com duração de 40 minutos em cada sessão.  

Todos os idosos que praticam atividade física o no COCRE-RB apresentam 

exame médico atestando condições para a realização de atividade física, 

sendo esta uma importante medida para realização de qualquer prática de 

exercício, incluindo o protocolo de pesquisa apresentado no presente projeto. 

3.4 Materiais 

O questionário foi elaborado pelos autores, e contém os seguintes dados 

para caracterização da amostra:, idade, gênero, escolaridade, doenças atuais e 

medicamentos, auto relato de estado de saúde, presença de dor 

musculoesquelética e a prática de atividade física. 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): é um teste que avalia o estado 

cognitivo globalmente. A pontuação é de 0 a 30 pontos e é influenciada pelo 

grau escolaridade do avaliado.22  

Fluência Verbal semântica (FV) - categoria animais e palavras F, A e S: 

demonstra a capacidade da memória semântica, da habilidade de recuperar a 

informação já registrada e do processamento das funções executivas, 

principalmente a capacidade de organizar o pensamento e as estratégias 

utilizadas para a busca de palavras.24  

Teste de Wisconsin Modificado: permite inferir a capacidade do idoso em 

manter uma resposta correta, enquanto estímulos diferentes são 

apresentados.25 Avalia a flexibilidade mental, atenção seletiva. 

Stroop é utilizado para avaliar a atenção seletiva. É composto por 3 cartões 

que utilizam as cores (marrom, azul, rosa e verde),  



Extensão de Dígitos: é um teste simples de fácil aplicação, para avaliar a 

atenção, memória operacional e o controle mental para processamento das 

informações. 

Short Physical Performance Battery (SPPB): esse teste avalia o equilíbrio, a 

marcha e a força de membros inferiores.30  

Timed Up and Go (TUG): pode ser utilizado para avaliação do equilíbrio, 

velocidade ao caminhar, capacidade funcional e propensão de quedas32.  

Marcha estacionária dos 2 minutos (TEM2): avalia o número máximo de 

elevação do joelho que o participante consegue realizar em 2 minutos. 

Também foi avaliado a frequência cardíaca antes e após o teste, sentindo o 

pulso na região do punho do idoso. 

Intervenção 

O SSE é uma atividade desenvolvida sobre um “tapete” (2,5 x 1,0 

metro), dividido em 40 quadrados de 25 centímetros cada23 (Figura 1), onde o 

instrutor realiza uma sequência de passos e os participantes repetem em 

seguida. Não houve nenhuma ilustração no tapete sobre a sequência.  

 

Figura 1 – Imagem do tapete e da realização da sequência de passos. 

Fonte: Autores 

 

Um dos instrutores demonstra como realiza cada sequência de acordo com o 

nível de dificuldade (elementar, básico, intermediário e avançado) (Figura 2). 

http://square-step.org/en/news/324.html
http://square-step.org/en/news/324.html


 

Figura 2. Esquema ilustrativo de sequências de andar sobre o tapete do 

programa de treinamento Square Stepping Exercise. 

Fonte: Texeira, 2011.7 

 

A cada série realizada a dificuldade aumentava, dessa maneira, os 

participantes precisavam memorizar a sequência de passos, que são 

realizados em diversos padrões (para frente para trás, lateral e oblíquo), e, 

para cada sequência, a complexidade de combinação dos passos será maior 

que a anterior, sendo possível executar seis sequencias de dificuldade: 

Elementar, Básico, Intermediário 1, Intermediário 2, avançado 1 e Avançado 2.8 

Cada participante deve repetir a sequência demonstrada anteriormente pelo 

instrutor, a próxima sequência será iniciada quando o grupo executar de forma 

correta. Quando o participante executava com êxito a sequência de passos, era 

solicitado que falasse nomes de determinadas categorias, como animais e 

frutas. 

Para conhecer o programa de exercícios do SSE, favor acessar o link 

com um vídeo demonstrativo sobre o treinamento: http://square-

step.org/en/162/  

 

 

Análise estatística 

 Para análise dos dados foi utilizado o programa Excel 2013 para 

Windows. Os dados numericos foram expresos em média e desvio padrão, e 

http://h/
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os dados categóricos ordinais expressos em mediana com apresentação da 

mínima e máxima. 

 

RESULTADOS 

Caracteristicas da amostra 

A idade média dos idosos que concluíram o treinamento foi de 74±7,34 

anos, todas do gênero feminino e escolaridade com média de 7,25±2,21 anos. 

Nenhum participante apresentou dor limitante. O tempo da prática de atividade 

física foi de 69±45,29 meses. A média do EDG-15 classifica os participantes 

sem sintomas depressivos. 

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos idosos (n=4). 

Variável Mediana (Mín-Máx) 

Idade 72 (68-84) 

Escolaridade (em anos) 8 (4-9) 

Problemas de saúde 1,5 (1-5) 

Medicamentos 2 (0-5) 

AF – tempo em meses 72 (12-120) 

Nota: Mediana (Mín-Máx) 

Legenda: AF: atividade física;  EDG-15 (Escala de Depressão Geriátrica-abreviada) 

 

Conforme tabela 2 é possível observar que os quatro participantes 

obtiveram resultados positivos após a intervenção nos testes: MEEM, FV 

(animais, letras F e S), Stroop tempo II e III, WCST-categorias, WCST-total de 

erros. Nos testes FV letra A, Digítios indireto (DI) e diretos (DD) e STROOP 

tempo I, os participantes apresentaram manutenção do desempenho. 

 

 

Tabela 2 – Dados do desempenho cognitivo antes e após a intervenção 

(n=4). 

 



 T0 

Mediana (Mín-Máx) 

T1 

Mediana (Mín-Máx) 

MEEM – Pontuação 26,5 (24-30) 27,5 (26-30) 

Fluência Verbal   

  Animais 14,5 (10-16) 20,5 (15-35) 

  letra F 8 (7-13) 12,5 (11-14) 

  letra A 8,5 (8-14) 9,5 (7-13) 

  letra S 8,5 (7-11) 12,5 (11-15) 

STROOP I – tempo 15,9 (14-22) 15,7 (14-28) 

STROOP II – tempo 25,8 (22-31) 22,4 (19-25) 

STROOP III – tempo 37,5 (32-49) 35,8 (33-36) 

WCST - categorias 2,5 (2-6) 5,5 (4-6) 

WCST – total de erros 27 (5-34) 10,5 (5-19) 

DD – escore total 9 (8-11) 8,5 (6-10) 

DI – escorre total 4,5 (3-7) 5,5 (3-8) 

Nota: Medianda (mínima-máxima) 
Legenda:  T0 (avaliação inicial); T1 (avaliação final); MEEM: (Mini Exame do Estado 
Mental);  WCST (Teste de Wisconsin de Classificação de Cartas); DD (Dígito Direto); DI 
(Dígito Indireto); FES-I (Falls Efficacy Scale International). 
 

 Na tabela 3 é possível notar que houve melhora no teste do TUG 

simples, TUG cognitivo e no TEM2’ elevações, nos demais testes ocorreu 

manutenção do desempenho. 

Tabela 3 – Dados do desempenho físico-funcional (n=4). 

 T0 
Mediana (Mín-Máx) 

T1 
Mediana (Mín-Máx) 

TUG simples  9,9 (6-10) 8,1 (7-9) 

TUG cognitivo  12,7 (7-13) 9,3 (8-9) 

SPPB equilibrio 4 (4-4) 4(4-4) 

SPPB marcha 4 (4-4) 4(3-4) 

SPPB força 3 (3-4) 3 (3-4) 

TEM2’ tempo  2 (1-2) 2 (2-2) 

TEM2’ elevações  71 (65-98) 84,5 (65-91) 

Nota: Medianda (mínima-máxima) 

Legenda: T0 (avaliação inicial); T1 (avaliação final): WCST (Teste de Wisconsin de 
Classificação de Cartas);  DP (desvio padrão); (SPPB) Short Physical Performance Battery; 
TUG (Timed Up and Go); TME2’ (Marcha estacionária dos 2 minutos – número de vezes que 
consegue elevar os membros inferiores durante o teste). 
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