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Introdução. Episódios de quedas são encontrados em toda a população, sendo mais frequentes em indivíduos 
idosos. Elas não são consequências inevitáveis do envelhecimento e podem sinalizar o início de fragilidade ou uma 
doença aguda. É um dos principais problemas clínicos e de saúde pública devido à sua alta incidência, com as con-
sequentes complicações à saúde. A manutenção da postura é capaz de evitar quedas e manter o equilíbrio. O estudo 
da dinâmica postural é importante para o diagnóstico das desordens do equilíbrio e para avaliar os efeitos de inter-
venções terapêuticas e de programas de prevenção de quedas. Objetivo. O objetivo desse estudo foi avaliar se a 
força muscular dos músculos flexores e extensores da articulação do joelho altera o equilíbrio semi estático e dinâmico 
de idosas ativas ou irregularmente ativas. Método. 110 mulheres idosas, ativas ou irregularmente ativas segundo 
o questionário internacional de atividade física – IPAQ, com média de idade de 67,4 (±5,9) anos; massa corporal de 
71,0 (±12,8) Kg; altura 01,56 (±00,06) m e IMC de 29,1 (±4,8) participaram do estudo. Para a avaliação do equilíbrio 
postural dinâmico foi utilizado o teste de TUGT (Time Up Go Test) e TUGT COG, com tarefa cognitiva. A avaliação do 
equilíbrio postural semi estático, foi realizado em uma plataforma de força portátil da marca AccuSway e a medição da 
força muscular em um dinamômetro isocinético da marca Biodex System 3. (CAPpesq: 0723/09). Resultados. O 
teste de correlação de Spearman foi utilizado para corelacionar as variáveis. Os dados foram analisados no software 
SPSS 20.0, um alfa de 5% foi utilizado para todos os testes estatísticos. A relação entre equilíbrio postural e força, 
demonstrou uma correlação negativa entre o TUGT e TUGT COG e a força muscular dos extensores e flexores do 
joelho em ambos os membros (TUGT(s) PT/BW (%) Extensor Dominante -.27(.00)* Flexor Dominante -.16(.08) TUGT 
COG Extensor Dominante -.26(01)* Flexor Dominante -.18(.07) / TUGT Extensor Não Dominante -.19(.03)* Flexor 
Não Dominante -.19(.04)* TUGT COG Extensor Não Dominante -.20(.05)* Flexor Não Dominante -.17(.09) = *p≤0.05 
| PT/BW= Pico de Torque corrigido com relação ao peso corporal). No equilíbrio postural semi estático, não houve 
correlação entre a força e o equilíbrio postural. Conclusão. A força muscular dos músculos extensores e flexores 
de joelho não interfere no equilíbrio semi-estático, mas em condições dinâmicas, quanto maior a força muscular em 
ambos os membros, menor o tempo para a realização TUGT com e sem tarefa cognitiva.

Descritores: Knee; elderly; muscle strength; postural balance.
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