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Introdução: Evidências científicas apontam sobre efeitos benéficos da cinesioterapia sobre artralgia, déficit de 
equilíbrio e força muscular característicos da gonartrose. Porém, programas detalhados de cinesioterapia associada à 
técnicas de terapia manual como a pompage não são encontrados. Objetivos: investigar os efeitos de um progra-
ma de cinesioterapia em grupo associada à técnica da pompage sobre dor, equilíbrio e força muscular de idosas com 
gonartrose. Método: Estudo prospectivo, quase randomizado, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (CAAE: 02993812.3.0000.5208). Foram incluídas idosas, randomizadas por sorteio 
em 2 grupos com 11 participantes cada, com diagnóstico de gonartrose. Grupo Intervenção (FEP - fortalecimento e 
equilíbrio associado à pompage) com 65,09 ± 4,5 anos, realizou 2 sessões/semana de exercícios de fortalecimento 
para músculos flexores e extensores do joelho, treino de equilíbrio e propriocepção, seguidos de pompage manual 
de joelho. Grupo Controle (GC), com 66,91 ± 6,3 anos, recebeu palestras educativas. Desfechos dor (subescala de 
dor do questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index -WOMAC); equilíbrio postural e 
força muscular foram mensurados antes e após 12 semanas de intervenção por um avaliador cego. Equilíbrio pos-
tural foi avaliado através do protocolo de estabilidade postural do Biodex Balance SD (Biodex Medical Systems, Inc. 
Nova York, EUA), utilizando-se os escores do índice de estabilidade global, índice de estabilidade ântero-posterior e 
índice de estabilidade médio-lateral, com olhos abertos. Força muscular - pico de torque concêntrico dos extensores 
do joelho, na velocidade de 120º/s, foi mensurada através do dinamômetro isocinético HUMAC® NORM Testing & 
Rehabilitation System. Utilizou-se Teste t Student para amostras não-pareadas para análise estatística, considerado 
um p menor ou igual a 0,05 para diferença estatística. Resultados: Grupo FEP, comparado ao GC, apresentou 
valores significativamente mais baixos de oscilação ântero-posterior (DM -0,28, IC 95% -0,54 a -0,02) e global (DM 
-0,36, IC 95% -0,68 a -0,04). Os valores de MLI (DM -0,18, IC 95% -0,43 a 0,06) e de dor (DM -7,70; IC 95% -17,42 a 
2,02) do grupo FEP apresentaram-se mais baixos em relação ao Controle, porém sem diferença estatística. Quanto 
à força muscular, observou-se um aumento no Grupo FEP em relação ao GC, tanto no joelho mais sintomático (DM 
10,63, IC 95% -8,40 a 29,67), quanto no joelho menos sintomático (DM 13,93, IC 95% -5,01 a 32,88), entretanto, este 
não foi significativo. Conclusão: O programa de cinesioterapia associada à pompage teve um efeito positivo sobre 
o equilíbrio postural em idosas com gonartrose.
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