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RESUMO

Durante o processo do envelhecimento, a capacidade de controle postural diminui, elevando 

a probabilidade de quedas e lesões. Desse modo, há necessidade de desenvolver programas 

de exercícios físicos, específicos, para o equilíbrio corporal, além de testes que avaliem seus 

efeitos. Em geral, tais testes analisam aspectos isolados, não permitindo uma estimativa pre-

cisa dos fatores inerentes ao problema, principalmente, no caso da população fisicamente 

independente. Um teste de equilíbrio, conhecido na Alemanha é o “GGT - Gleichgewichtstest”, 

o qual está sendo apresentado na versão da língua portuguesa como TEC - teste de equilíbrio

corporal. O TEC possui 14 itens, analisa o equilíbrio estático e dinâmico, é de fácil execução e

avaliação, apresentando boa objetividade, confiabilidade e validade. 

71  —  RPCD 12 (2): 71-81

https://doi.org/10.5628/rpcd.12.02.71



Body balance test 

for independent elderlies.

ABSTRACT

The capacity for postural control diminishes during the aging process, 

which results in a higher risk for falls and injuries. It is therefore necessary 

to develop specific exercise programs for body balance, as well as tests 

to evaluate their effects. In general, such tests analyze isolated aspects 

and do not permit a complete evaluation of inherent factors of the prob-

lem, especially in a physically independent population. A body balance test 

that is well known in Germany is the “GGT - Gleichgewichtstest”, which is 

presented in Portuguese version as TEC – teste de equilíbrio corporal. The 

TEC contains 14 items, analyzes static and dynamic balance, is easy to 

execute and to evaluate, and has a good objectivity, reliability and validity.
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0505INTRODUÇÃO

O envelhecimento humano é caracterizado por transformações dinâmicas e progressivas 

nos aspectos estrutural, funcional, metabólico, social e psicológico, responsáveis pela per-

da gradual da capacidade de adaptação desta pessoa ao meio ambiente, deixando-lhe mais 

vulnerável à incidência de processos patológicos que poderão levá-lo à morte (5).

E, sendo o envelhecimento um processo, tais alterações ocorrem de forma gradual, 

apresentando características subjetivas entre as pessoas. Prontamente, o ritmo em que 

as funções orgânicas declinam varia de um órgão para outro, bem como entre pessoas 

da mesma idade. Duarte e Appell (9) afirmam que tal ação é característica de todos os 

indivíduos. De tal forma, com o passar dos anos, a capacidade funcional humana de re-

serva decresce, consequentemente, as funções corporais perdem em funcionalidade, au-

mentando a suscetibilidade do idoso às doenças. Entretanto, o envelhecimento biológico 

não acontece necessariamente em paralelo à idade cronológica, evidenciando, deste modo, 

considerável variação interindividual. 

Como medida de prevenção às transformações agudas no organismo humano, há a prá-

tica de exercícios físicos, a qual proporciona aumento da força muscular e do fluxo sanguí-

neo, diminuição do percentual de gordura e da pressão arterial, manutenção da densidade 

óssea, além de contribuir para o aprimoramento da flexibilidade e da postura corporal (29). 

No caso de pessoas idosas, a atividade física regular e orientada oferece ao organismo 

uma melhor adaptação às alterações impostas pelo envelhecimento, aprimorando a capa-

cidade funcional (26) e concebendo qualidade a este período de vida (21).

PERDA DO EQUILÍBRIO CORPORAL NO ENVELHECIMENTO

Um dos fatores intrínsecos ao processo do envelhecimento consiste na redução da capaci-

dade humana em manter o equilíbrio corporal. Illing et al. (13), ao avaliarem a qualidade do 

controle postural em homens com idade entre 30 e 80 anos, encontraram, a partir dos 50 

anos, uma diminuição na habilidade de equilibrar o peso do corpo em solo firme e instável, 

sendo que a deficiência mais marcante foi evidenciada na postura unipedal.

A dificuldade do idoso em controlar a postura corporal está relacionada com a redução 

da força muscular (12), agregada a uma carência de respostas musculares frente aos estí-

mulos exteriores (24), perturbações na transmissão de informações oriundas dos proprio-

ceptores (27, 33) e limitações da musculatura flexora do quadril (16). Outro fator consiste na 

diminuição da capacidade de coordenação entre os membros inferiores durante a marcha, 

ou seja: de movimentação das pernas com transferência, simultaneamente, do peso cor-

poral (19). Tais decréscimos são resultantes do processo do envelhecimento (19, 27), os quais 

intensificam para esta população (22) a probabilidade circunstancial de episódios de quedas 

e fraturas, responsáveis por restrições da mobilidade e até mesmo de óbito (10).



Toda queda com graves consequências consiste em experiência nociva de vida. Assim, 

a pessoa idosa considerada como independente, ao experimentar uma queda que resul-

te em fratura, pode se tornar dependente de acompanhamento, apresentando fácil risco 

de entrar em um círculo vicioso. Quem experimenta fraturas, apresenta menor confiança 

em sua capacidade locomotora, além de desenvolver deficiências funcionais que poderão 

resultar em depressão, sensação de fraqueza, isolação social e, consequentemente, em 

decréscimo da qualidade da vida  (17). Assim, com receio de experimentar outra queda, o 

idoso tende a diminuir suas atividades (4). O fato foi denominado por Pereira et al. (25) como 

“síndrome de ansiedade pós-queda”. 

A redução da incidência de quedas e lesões se encontra relacionada com a manuten-

ção da força muscular e a capacidade do controle da postura corporal, aspectos que 

podem ser trabalhados por meio da prática regular de exercícios físicos (11, 14). Segundo 

Gu et al. (11), programas compostos por exercícios de força e equilíbrio, executados por 

pelo menos 12 semanas, com três sessões semanais, resultam na melhora do equilíbrio 

(estático e dinâmico) e da força muscular, contribuindo à redução de quedas. Os benefí-

cios da prática de exercícios físicos para o equilíbrio corporal, bem como a descrição de 

testes que avaliem esta capacidade, foram apresentados em uma revisão sistemática (20). 

Varela et al. (31) descreveram e compararam um número considerável de testes, especial-

mente aqueles direcionados aos idosos, concluindo que  apesar dos mesmos apresen-

tarem aspectos referentes ao equilíbrio, há o predomínio da análise de tarefas isoladas, 

não possibilitando uma avaliação específica dos fatores diretamente responsáveis pela 

capacidade do controle da postura corporal. 

TESTES DE EQUILÍBRIO CORPORAL

Karuka et al. (15) relacionaram testes utilizados para avaliar o equilíbrio corporal em mulhe-

res idosas, concluindo que quatro são frequentemente utilizados junto a essa população: 

a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), o Teste de Alcance Funcional Anterior (TAF), o teste 

“timed up and go” (TUG) e o Teste de Equilíbrio de Tinetti (performance oriented mobility 

assessment — POMA). Uma correlação direta entre os testes não foi encontrada, uma vez 

que revelam particularidades ou limitações distintas; ou seja, são complementares, o que 

implica no uso conjunto dos quatro instrumentos. Independente dessas evidências a es-

cala de equilíbrio de Berg (1) e o Tinetti-teste (30) são os testes mais citados na literatura in-

ternacional e utilizados para avaliar o controle da postura corporal; sobretudo, em estudos 

com a população idosa (7, 8, 18).

A escala de equilíbrio de Berg (1), por exemplo, é composta por 14 itens que buscam a 

representação de movimentos do cotidiano, tais como se levantar de uma cadeira ou pegar 

algo locado no solo. Entretanto, essas ações têm pouco em comum com o equilíbrio dinâ-

mico, o qual é imprescindível à locomoção. Por intermédio do resultado final desta escala, 
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05realiza-se uma estimativa sobre a probabilidade de queda do individuo e implicações para 

a resolução de suas atividades de vida diária. O teste é muito útil na gerontologia, auxilian-

do na avaliação de pessoas com déficits pronunciados e dependência funcional. Apesar 

de seus vinte e quatro anos de existência, o teste ainda é muito utilizado e referenciado 
(23). Todavia, em se tratando de estudos com idosos independentes, ele não parece ser o 

instrumento ideal à avaliação do equilíbrio. 

O Tinetti-teste (30) é composto por duas partes, uma direcionada ao equilíbrio estático 

(10 itens) e outra às várias características da marcha (10 itens). O teste não possui itens 

específicos direcionados ao equilíbrio dinâmico, mesmo que os itens da marcha possam 

incluir princípios desta ordem. Um problema inerente ao teste consiste em seu modo de 

avaliação, pois dependendo de como a pessoa testada desempenhou a tarefa solicitada, 

serão atribuídos valores finais como zero, ou entre um e dois pontos. Diante disto, há a 

possibilidade de que tarefas sejam subjetivamente interpretadas, pecando assim com a 

objetividade do próprio teste. 

Um teste que parece avaliar de forma mais eficaz o equilíbrio corporal é o “GGT” (Gleich-

gewichtstest) de Bös (2), que em português significa teste de equilíbrio, com versão original 

publicada em 1992 (3). Sua aplicação junto a população idosa saudável e independentes foi 

ratificada (32). Em trabalho recente, Coriolano Appell et al. (6) aplicaram o GGT junto a uma po-

pulação de idosos independentes com idade entre 65-74 anos, o objetivo do estudo consistiu 

em avaliar os efeitos de um programa de exercícios do método Pilates para o incremento do 

equilíbrio corporal. Nessa investigação, as normas descritas originalmente (2, 34) para diferen-

tes faixas etárias até a 6ª década foram interpoladas para idades mais avançadas, permitindo 

identificar as qualidades do equilíbrio corporal até a 7ª ou 8ª década da vida.

Sendo o GGT um teste desconhecido no mundo lusófono, o presente artigo tem por fim a sua 

introdução à comunidade científica nos países da língua Portuguesa. Com base no original (2, 3, 34) 

parece recomendável nomeá-lo, nesta versão, como “TEC - teste de equilíbrio corporal”. 

TEC — TESTE DE EQUILÍBRIO CORPORAL

O TEC é composto por 14 itens, sete direcionados ao equilíbrio estático e sete ao equilíbrio 

dinâmico. Os 14 itens também verificam a tipologia da regulação motora. No original de 

Wydra (34) a regulação é definida como: “extraceptiva” ou visual (seis itens) e “intraceptiva” 

ou vestibular (oito itens), além das informações gerais – proprioceptivas – dos movimen-

tos (Quadro 1). Em relação ao Tinetti e à EEB o teste apresenta duas diferenças cruciais: 

i) os itens possuem um nível individual de dificuldade, resultando diferentes porcentagens

de êxito entre as tarefas para as populações testadas (34), ii) os 14 itens estão organizados

em uma ordem crescente de dificuldade.



QUADRO 1 — Classificação dos itens do TEC, adaptado de Wydra (34).

TIPO DE REGULAÇÃO EQUILÍBRIO ESTÁTICO EQUILÍBRIO DINÂMICO

Regulação “Extroceptiva” 1, 2, 3 9, 10, 13

Regulação “Introceptiva” 4, 6, 7, 8 5, 11, 12, 14

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO TEC-TESTE

O TEC requer um pequeno contingente de materiais, é de baixo custo e fácil execução:

• Um Cronômetro (ou relógio com ponteiro de segundos);

• Duas maças de ginástica rítmica com 40 cm de altura (GGT original) ou, em alternativa,

duas garrafas plásticas de refrigerante de altura semelhante; 

• Fita adesiva de 1 metro de comprimento, com 5 cm de largura;

• Uma trave de madeira com 4 metros de comprimento, 10 cm de largura e 3 cm de altura,

incluindo uma marcação de 2 metros; 

• Uma bola de voleibol.

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO TEC

1. O indivíduo, apoiado somente sobre um dos membros inferiores de sua livre escolha, deve

permanecer nesta posição, sem movimentar o pé de apoio por pelo menos 15 segundos;

2. O indivíduo, apoiado somente sobre um dos membros inferiores de sua livre escolha,

deve oscilar a outra perna para frente e para trás, sem movimentar o pé de apoio, e perma-

necer nesta posição por pelo menos 15 segundos;

3. O indivíduo deverá realizar um giro de 360° e depois ficar apoiado somente sobre

um dos membros inferiores de sua livre escolha, sem movimentar o pé de apoio, por 

pelo menos 15 segundos;

4. O indivíduo, apoiado somente sobre um dos membros inferiores de sua livre esco-

lha, deve movimentar o outro pé no ar em volta das duas maças de ginástica rítmica 

ou garrafas de plástico desenhando o número 8. Os objetos devem estar posicionados 

lateralmente ao seu corpo, distantes um do outro na mesma medida de suas alturas. A 

tarefa deverá ser realizada sem que o pé toque o chão ou as garrafas, primeiro com os 

olhos abertos, em seguida fechados;

5. O indivíduo, com os olhos fechados, deverá realizar cinco vezes o movimento de poli-

chinelo sobre uma linha, movimentando os braços e pernas simultaneamente. Ao final da 

execução de cada movimento pelo menos um dos pés deverá estar em contato com a linha;

6. O indivíduo, com os olhos fechados, apoiado somente em um dos membros inferiores, 

deve permanecer nessa posição, sem movimentar o pé de apoio, por pelo menos 15 segundos;
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057. O indivíduo deverá realizar um giro de 360°, fechar os olhos e a seguir ficar apoiado 

somente sobre um dos membros inferiores de sua livre escolha, sem movimentar o pé de 

apoio, por pelo menos 15 segundos;

8. O indivíduo, com os olhos fechados, apoiado somente em um dos membros inferiores,

deve oscilar a outra perna para frente e para trás, sem movimentar o pé de apoio, perma-

necendo nesta posição por pelo menos 15 segundos;

9. O indivíduo deve caminhar sobre a trave, mantendo o equilíbrio até parar no final da trave; 

10. O indivíduo deve caminhar por 2 metros sobre a trave, girar 180° e retornar ao início

da trave, mantendo o equilíbrio até parar no final do percurso; 

11. O indivíduo deve caminhar por 2 m de costas sobre a trave, girar 180° e terminar o

percurso de frente mantendo o equilíbrio até parar no final da trave; 

12. O indivíduo deve caminhar por 2 metros de costas sobre a trave, realizar um giro

completo de 360° e terminar o percurso na mesma posição mantendo o equilíbrio até 

parar no final da trave;

13. O indivíduo deve caminhar sobre a trave e simultaneamente quicar uma bola de volei-

bol sobre o solo ao seu lado, mantendo o equilíbrio até parar no final da trave;

14. O indivíduo deve caminhar com os olhos fechados sobre a trave, mantendo o equilí-

brio até parar no final da trave. 

AVALIAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TEC

Segundo Bös  (2), o teste possui uma dimensão heterogênea e é apropriado para pessoas 

de 18 a 80 anos de ambos os sexos. Possui uma avaliação dicotômica (0 = objetivo não 

atingido, 1 = objetivo atingido) podendo resultar em um valor máximo de 14 pontos. O tes-

te foi classificado com 0.90 de objetividade, consignando um coeficiente de teste-reteste 

de 0.78, o que lhe atribui uma boa confiabilidade, além de ser apoiado por uma análise de 

consistência com alfa Cronbach de 0.92. Nesta investigação  (2) foram comparados, tam-

bém, os resultados do teste com radiografias posturais, apresentando uma boa validade, 

correlação de r = 0.60 (p<.001). O TEC apresenta normativas para descrever a capacidade 

do equilíbrio (Quadro 2) a partir de grupos etários de 30-39, 40-49 e de 50-59 anos (2); tais 

valores foram estendidos (6) para grupos de 60-69 e 70-79 anos: 



QUADRO  2 — Normativas do TEC, adaptado de Bös  (2) e Coriolano Appell, Romo 
Pérez, Nascimento e Appell Coriolano (6).

CLASSIFICAÇÃO 30-39 ANOS 40-49 ANOS 50-59 ANOS 60-69 ANOS 70-79 ANOS

Muito 
Bom

Homens > 11 > 10 > 8 7 7

Mulheres > 10 > 10 > 8 7 6

Bom
Homens  10 - 11 9 - 10 8 6 - 7 5 - 6

Mulheres 9 - 10 9 - 10 7 - 8 5 - 6 4 - 5

Regular
Homens 8 - 9 7 - 8 6 - 7 5 - 6 3 - 4

Mulheres 7 - 8 7 - 8 5 - 6 4 - 5 4 - 5

Fraco
Homens 6 - 7 5 - 6 4 - 5 3 - 4 2 - 3

Mulheres 5 - 6 5 - 6 3 - 4 2 - 3 1 - 2

Muito 
Fraco

Homens < 6 < 5 < 4 < 3 < 2

Mulheres < 5 < 5 < 3 < 2 < 1

Considerando a classificação dos itens do teste (33), como descrito no quadro 1, o quinto 

item parece ser crucial à estimativa do equilíbrio corporal, visto que consiste na primeira 

tarefa a avaliar, especificamente, o equilíbrio dinâmico. E, sendo este tipo de equilíbrio 

importante para o controle da locomoção humana, conclui-se que quanto mais estável se 

apresentar a locomoção de uma pessoa, acompanhada de uma boa habilidade do controle 

da postura em situação estática, menor será o risco de quedas para este individuo (14, 28). 

Outra especificidade do TEC em relação à escala de Berg e ao Tinetti-teste incide na 

configuração da série de tarefas, as quais estão dispostas sob uma sistemática de variação 

crescente de dificuldade. Por meio desta particularidade é possível identificar limitações 

do probante em lidar com o equilíbrio (estático e dinâmico), detectando distúrbios anteci-

padamente. Nessa perspectiva, a dificuldade implícita às tarefas permite aos pesquisado-

res, principalmente, em estudos de pré e pós-intervenção melhor avaliar e compreender 

os efeitos do treinamento. Ou seja, realizar um diagnóstico sobre o desempenho do sujeito 

e atribuí-lo ao programa terapêutico ou de saúde esportiva. Wydra (34) determina a variação 

do grau de dificuldade do teste como um fator positivo, pois, assim, limitações funcionais 

são imediatamente identificadas, evitando possíveis acidentes ao longo da avaliação.

O autor também salienta que é necessário atentar para o fato de que pessoas que não 

conseguirem executar um determinado exercício, provavelmente, não estão aptas a exe-

cutar os exercícios subsequentes. Desta forma, o avaliador deverá estar atento ao fato, 

cabendo a ele determinar se o item seguinte carecerá de execução. Já a não realização de 

dois itens consecutivos, consiste em critério para a suspensão da avaliação. 

Com o auxílio das normativas (quadro 2), as quais examinam capacidades mecânicas, 
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05neurofisiológicas e proprioceptivas responsáveis pelo equilíbrio corporal (quadro 1), é pos-

sível determinar com mais precisão questões como: i) natureza do equilíbrio (estático ou 

dinâmico) e ii) capacidades ou deficiências pessoais em relação ao analisador (visual ou 

vestibular). Tais pontos são categóricos à diferenciação do TEC da escala de Berg e do 

Tinetti-test, pois, enquanto nesses testes os resultados são utilizados à construção de es-

timativas sobre a capacidade funcional do probante, ao contrário disso, o TEC oferece um 

exame – específico – de faculdades motoras e sensoriais envolvidas na aptidão do controle 

postural. 

CONCLUSÕES

Em resumo, o TEC é um instrumento de alta confiabilidade, cujos critérios de qualidade 

foram avaliados com sucesso. Ele é de fácil execução, necessita de poucos materiais e 

apresenta baixo custo. Em comparação com outros testes, o TEC exibe a vantagem de ser 

direcionado à população fisicamente independente, sendo o único teste da área que permi-

te a correlação dos resultados com a tipologia do equilíbrio e da regulação motora. Outra 

vantagem consiste na forma de interpretação dos resultados, a qual exclui a possibilidade 

de interpretações subjetivas. Assim sendo, o emprego do TEC, em estudos futuros, permi-

tirá avanços tecnológicos nas áreas de Ciências do Exercício e Esporte.
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