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Introdução: A velocidade da marcha é considerada preditora de incapacidade funcional, do declínio cognitivo e 

demência entre idosos. Menores velocidades de marcha estão relacionadas a uma maior chance de queda e aumento 

da morbimortalidade nesta população. Objetivos: Avaliar o efeito de um programa de treinamento dos músculos dos 

membros inferiores sobre a velocidade de marcha em idosas (teste de caminhada de 10 metros). Método: A amostra foi 

composta por 13 idosas do sexo feminino com idade igual ou maior que 65 anos, distribuídas aleatoriamente em dois 

grupos. O grupo experimental (GE) foi submetido ao Treinamento de Circuito Orientado para Tarefa (TCOT), três vezes 

por semana, em dias alternados, durante quatro semanas (totalizando 12 sessões de intervenção). O grupo controle 

(GC) foi submetido apenas à avaliação inicial e final. A avaliação da força pré e pós-intervenção foi realizada com um 

dinamômetro manual para os músculos flexores e extensores de quadril, flexores e extensores de joelho, dorsiflexores 

do tornozelo e flexores plantares (bilateralmente). Os exercícios foram realizados através de um TCOT contendo nove 

estações de trabalho e a progressão foi realizada aumentando-se o número de repetições e a velocidade dos exercícios 

(descanso de 2 minutos entre as estações de trabalho). Para avaliação estatística foi utilizado o pacote estatístico 

SPSS, com nível de significância estabelecido de 5%. Instrumentos: goniômetro universal (Smith &Nephew, Rolyan INC, 

P.O. Box 1005, Germantown, YI) e dinamômetro manual (Microfet2, Hoggan Health Industries, Draper, UT). Resultados: 

O TCOT realizado por 12 sessões mostrou-se capaz de promover o ganho de força muscular em idosas saudáveis e 

fisicamente ativas. Foram encontrados resultados estatisticamente significativos no GE para os músculos flexores de 

quadril (p=0,030; ganho médio de 7,40 pounds; IC=0,47 a 8,51 pounds), extensores de quadril (p=0,001; ganho médio 

de 5,61 pounds; IC=2,17 a 6,26 pounds) e dorsiflexores de tornozelo (p=0,001; ganho médio de 8,63 pounds; IC=1,84 a 

6,67 pounds). O ganho de força muscular impactou positivamente na velocidade de marcha das idosas (p=0,019; 

redução média de 1,31 segundos para completar o teste de caminhada de 10 metros; IC= - 4,60 a - 0,51 segundos). 



Conclusão: O TCOT proporcionou ganho de força nos MMII e interferiu positivamente na velocidade de marcha de 

idosas saudáveis e funcionalmente independentes. Pesquisa com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais. Descritores: Força Muscular, Serviços de Saúde para Idosos, Marcha.


