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Pico de torque isocinético e composição corporal em mulheres 
idosas praticantes de Tai Chi Chuan 
Isokinetic peak torque and body composition in senior women practicing 
Tai Chi Chuan 

A.B. Matida, L.G. Vianna, R.M. Lima, M.M. Pereira 
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RESUMO 
Tai Chi Chuan (TCC) tem sido largamente praticado na China há séculos. O objetivo desta pesquisa 
experimental com grupo controle foi verificar os efeitos do TCC na força dos músculos extensores dos 
joelhos através do pico de torque (PT) e na composição corporal (CC), através de avaliação da massa 
isenta de gordura (MIG) e proporção de gordura corporal (%G) em 34 mulheres idosas saudáveis, não 
praticantes de atividade física orientada. No Grupo TCC (G1) foram incluídos 16 sujeitos (idade 
66.19±4.78 anos) e no Grupo Controle (G2) 18 sujeitos (idade 72.94±6.24 anos). G1 praticou o TCC 
Estilo Yang de 24 Movimentos durante 24 semanas, 2 vezes por semana. Cada aula constou de 15 min 
de aquecimento, 20 min de treinamento da coreografia do TCC e 15 min de relaxamento. PT, MIG e 
%G foram avaliados antes e depois desta intervenção. O G1 apresentou incrementos de 26% no PT (p 
= .001) e nenhuma alteração significativa nas variáveis da CC (p > .05) em relação ao G2. Não foi 
verificada correlação significativa entre as variáveis de PT e CC neste experimento. Estes resultados 
indicam que o TCC melhora PT, mas não CC, em mulheres idosas e sugerem que PT não está 
necessariamente ligado a MIG nesta modalidade. 
Palavras-chave: Tai Chi Chuan, idoso, força muscular 
 

 
 

ABSTRACT 
Tai Chi Chuan (TCC) has been widely practiced in China for centuries. The purpose of this controlled 
experimental study was to verify the effects of TCC program on peak torque (PT) for knee extensor 
muscular strength and body composition (BC) by fat free mass (FFM) and body fat percentage (BFP) 
in 34 healthy elderly women, who did not practice any form of oriented physical activity. TCC group 
(G1) included 16 subjects (age 66.19±4.78 yr) and Control Group (G2) included 18 subjects (age 
72.94±6.24 yr). G1 practiced the 24 Forms Yang Style TCC during 24 weeks, 2 times/week. Each 
session included 15 min of warm-up, 20 min of TCC form practice and 15 min of cool down. PT, FFM 
and BFP were evaluated before and at the end of this intervention. G1 showed 26% increase in PT (p = 
.001) and no significant changes in the BC variables (p > .05) in relation to G2. No significant 
correlation was observed between both variables PT and BC in this experiment. These results indicate 
that TCC program is effective for improving PT, but not CC, in elderly women, and indicate that PT is 
not necessarily linked to FFM in this practice. 
Keywords: Tai Chi Chuan, elderly, muscle strength 
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O Tai Chi Chuan (TCC) é formalmente 
classificado tanto como uma Ginástica Taoísta 
quanto como um estilo de Kung fu – Wushu. A 
estruturação formal do TCC só ocorreu no 
século XIII d.C., com o trabalho do sacerdote 
taoísta Zhang San Feng que sistematizou o 
TCC Estilo Wudang a partir da síntese entre o 
Kung fu Shaolin e a Ginástica Taoísta. Atual-
mente, são praticados no mundo os cinco 
grandes estilos modernos (Chen, Yang, Wu, 
Wu Hao e Sun) descendentes diretos do TCC 
Estilo Wudang. No Brasil, o TCC chegou em 
1960, trazido por Wong Sun Keung. Hoje em 
todo o país, seja em academias, escolas, par-
ques e, principalmente, em projetos sociais, o 
TCC é uma das modalidades em destaque nos 
programas específicos para a terceira idade. Na 
pesquisa científica relacionada ao Kung fu para 
idosos, a maior produção é de análises sobre os 
benefícios à saúde decorrentes da prática do 
TCC (Blaser, Silva, & Marrera, 2011). 

Nos estudos sobre envelhecimento o 
aumento da gordura corporal, a redução de 
massa muscular e a redução da força muscular 
são aspetos frequentemente citados. Essa dimi-
nuição do potencial muscular e da força está 
associada ao maior risco de quedas, à dimi-
nuição da densidade mineral óssea (DMO) e à 
maior probabilidade de fraturas, bem como, a 
outras alterações fisiológicas, tais como, 
intolerância à glicose, alterações no metabo-
lismo energético e diminuição da aptidão 
cardiorrespiratória que é bastante afetada pelo 
declínio funcional causado pelo envelhe-
cimento (Ferreira, Barbosa, Gobbi, & Arantes, 
2008; Lima et al., 2009). 

Os programas de exercício ajudam a comba-
ter o declínio funcional (equilíbrio, força, agili-
dade, etc.) em pessoas idosas e têm sido cita-
dos como capazes de melhorar a saúde nestes 
indivíduos. Estudos têm demonstrado que o 
exercício físico promove manutenção ou me-
lhora das funções orgânicas deterioradas com o 
envelhecimento, promovendo melhoras na 
capacidade respiratória, na reserva cardíaca, no 
tempo de reação, na força muscular, na 
agilidade, na memória recente, na cognição e 

nas habilidades sociais (Ferreira et al., 
2008;Guimarães & Caldas, 2006; Rebelatto, 
Calvo, Orejuela, & Portillo, 2006).  

Diversos estudos apontam o TCC como 
benéfico para o equilíbrio, para a função 
imunológica e composição corporal, além de 
retardar o declínio da função cardiorrespira-
tória e melhorar a pressão arterial em 
indivíduos idosos. Outros trabalhos destacam 
os efeitos do TCC sobre o condicionamento 
físico, flexibilidade, força e equilíbrio entre os 
praticantes idosos, ajudando na prevenção de 
quedas, melhorando a qualidade de vida e a 
mobilidade (Lacourt & Marini, 2006) 

Em pesquisa na base de dados PubMed 
(Medline, 2011), no período de 1982 a 2011, 
foram encontrados 1376 citações referenciando 
o TCC como objeto de estudo. Destas, 114 
investigaram os efeitos do TCC no condiciona-
mento físico (VO2

Assim, são necessários mais estudos utili-
zando padrão-ouro de mensuração que eluci-
dem questões relativas às alterações causadas 
pela prática desta modalidade sobre a fisiologia 
do indivíduo idoso praticante de TCC (Pereira, 
Oliveira, Silva, Souza, & Vianna, 2008) como 
atividade física capaz de melhorar potencial-
mente a força muscular e a composição corpo-
ral de indivíduos idosos.  

, força e composição cor-
poral) de indivíduos idosos, os demais pesqui-
saram os efeitos do TCC no tratamento de 
doenças. Entretanto, nos trabalhos envolvendo 
condicionamento físico, apenas 17 estudos uti-
lizaram o pico de torque no dinamômetro 
isocinético para a avaliação da qualidade de 
força e somente 8 estudos avaliaram a compo-
sição corporal através da absortometria por 
raios-x de dupla energia (DXA). 

O propósito deste estudo foi avaliar o pico 
de torque isocinético dos músculos extensores 
do joelho e a composição corporal de mulheres 
idosas submetidas à prática do TCC.  

 
MÉTODO 

Amostra 
A amostra foi selecionada entre as idosas 

cadastradas nos programas de exercício do 
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PPGEF - Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação Física da Universidade Católica de Brasí-
lia - UCB, caracterizando-se como amostra de 
conveniência, composta por 34 mulheres, divi-
didas em Grupo Experimental (G1, n=16; 
praticantes de TCC) e Grupo Controle (G2; 
n=18; não praticantes de atividade física regu-
lar orientada).  

Como critérios de inclusão foram tomados: 
ser mulher com idade igual ou superior a 60 
anos, não ser praticante de atividade física 
orientada e regular, ter encaminhamento médi-
co e atestado de saúde, especificando indicação 
para a prática de exercício físico, não ser 
portadora de doenças que comprometam os 
fatores estudados como força e composição 
corporal. O não cumprimento destes requi-
sitos, bem como a presença de sintomas de 
doenças do aparelho locomotor, síndromes 
dolorosas ou neurológicas foram considerados 
critérios para exclusão. 

De acordo com a Resolução nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regu-
lamenta as pesquisas envolvendo seres huma-
nos, a participação na pesquisa foi voluntária e 
se deu mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, após as 
idosas voluntárias serem informadas dos obje-
tivos, procedimentos, possíveis riscos e benefí-
cios do estudo. A realização da pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Católica de Brasília (CEP/UCB) 
em 7 de dezembro de 2009, sob o parecer 
CEP/UCB nº 188/2009. 

 
Instrumentos 

Na antropometria, a massa corporal (Kg) foi 
mensurada utilizando-se Balança Digital da 
marca Toledo, com resolução de 0.05 kg e 
carga máxima de 150 kg. Para a estatura (m), 
utilizou-se estadiômetro da marca Cardiomed, 
com resolução de 0.001 m e estatura máxima 
de 2 m. A composição corporal foi mensurada 
através da absortometria por raios-x de dupla 
energia (DXA), utilizando equipamento da 
marca Lunnar, modelo DPX-IQ (Lunar Corpo-
ration, Madison, WI, USA). Já a força do 

quadríceps foi mensurada através do pico de 
torque, utilizando-se dinamômetro isocinético 
Biodex System 3 (Biodex Medical Systems, 
New York, USA). 

 
Procedimentos 

O treinamento de TCC foi desenvolvido no 
Campus I da Universidade Católica de Brasília 
(UCB), em espaço aberto, nivelado e sombre-
ado. As aulas foram ministradas por professora 
formada em Educação Física, especialista em 
fisiologia do exercício e experiente em minis-
trar aulas de TCC para indivíduos idosos.  

O Programa de TCC teve duração de 24 
semanas, com tempo de duração das aulas de 
50 min., frequência de 2 vezes por semana. Os 
exercícios foram planejados levando-se em 
consideração a segurança dos praticantes, com 
base em metodologia de TCC Estilo Yang de 
24 movimentos, adaptada para idosos, com 
exercícios simples, coreografias curtas e poucas 
mudanças de direção. A intensidade do exer-
cício foi leve - PSE 2 a 3 na Escala CR10 de 
Borg (Pereira et al., 2009) 

O Aquecimento (15 min.) foi composto por 
exercícios educativos selecionados dentre os 24 
movimentos do repertório da série de treina-
mento do TCC e executados com ênfase no 
alongamento muscular e nos exercícios respira-
tórios. No Treinamento Específico (20 min.) os 
alunos trabalharam com as coreografias especí-
ficas do TCC, mantendo as características de 
lentidão, fluidez e concentração mental. Em 
cada aula, as coreografias foram constituídas de 
oito movimentos escolhidos dentro do reper-
tório da série de 24 movimentos. Coreografias 
em dupla (Tai Chi Tuishou) também foram 
utilizadas, com base nos exercícios da série 
padrão. No Relaxamento (15 min.) buscaram-
se as descontrações psíquicas e musculares, 
através dos exercícios de meditação dinâmica 
(Tao Yin) para reduzir o ritmo, voltar à 
respiração natural e desenvolver concentração 
mental. 

Os dados necessários para a caracterização 
da amostra (idade, medidas antropométricas), 
bem como os valores relativos ao Pico de 
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Torque dos músculos extensores do joelho 
(PT) e Composição Corporal (CC) foram cole-
tados imediatamente antes do início da inter-
venção (pré-teste) e logo após o término desta 
(pós-teste), sendo registrados em formulários 
próprios. Todas as avaliações foram realizadas 
por avaliador treinado e experiente no proce-
dimento. 

As mensurações de CC foram realizadas no 
Laboratório de Imagem do Hospital da Univer-
sidade Católica de Brasília (HUCB). Para a 
execução desse procedimento, as mulheres ido-
sas posicionaram-se em decúbito dorsal sobre a 
mesa do equipamento de DXA, sendo em 
seguida cuidadosamente posicionadas de forma 
que ficassem totalmente centralizadas em rela-
ção às laterais da mesa. Elas foram instruídas a 
permanecerem com os membros inferiores 
estendidos, sendo utilizada fita de velcro para 
mantê-los próximos e dar suporte aos pés, de 
forma que ficassem numa angulação de 45º 
com relação ao plano vertical. Os membros 
superiores foram dispostos estendidos e posi-
cionados ao longo do corpo, sem que houvesse 
contato com o tronco. Os valores registrados 
para as análises posteriores foram massa livre 
de gordura do corpo inteiro (MLGT), expressa 
em valores absolutos (kg) e proporção de 
gordura corporal (%G), que foi expresso em 
valores relativos. Além disso, utilizou-se na 
análise da CC o cálculo para o Índice de Massa 
Corporal (IMC), expresso em kg/m².  

A força do quadríceps foi mensurada no 
Laboratório de Avaliação Física e Treinamento 
(LAFIT) da Universidade Católica de Brasília. 
Antes do teste para PT, as participantes foram 
submetidas a cinco minutos de aquecimento 
em cicloergômetro com baixa carga e veloci-
dade confortável. Após explicação detalhada 
dos procedimentos da avaliação, elas foram 
cuidadosamente posicionadas no assento do 
equipamento. O eixo de rotação do braço do 
dinamômetro foi alinhado com o epicôndilo 
lateral do fêmur dominante das idosas. O local 
da aplicação da força foi posicionado aproxi-
madamente a dois centímetros do maléolo 
medial. Cintos fixados com velcro foram utili-

zados no tronco, pelve e coxa para evitar even-
tuais movimentos compensatórios. Após fami-
liarização com o equipamento, o protocolo 
consistiu de três séries de quatro contrações 
musculares, com 30 segundos de intervalo 
entre as séries (Bottaro, Russo, & Oliveira, 
2005). O valor registrado para as análises pos-
teriores foi o maior pico de torque (PT) das 
três séries, o qual foi expresso em valores 
absolutos (Nm). Às participantes foi solicitado 
que realizem as contrações com maior vigor 
possível e encorajamento verbal oferecido 
durante a mensuração. A calibração do equipa-
mento foi realizada de acordo com as instru-
ções do fabricante no início de cada sessão de 
avaliação. 

 
Análise Estatística 

Na estatística descritiva utilizaram-se os 
cálculos de médias e desvios-padrão. A análise 
inferencial, comparando as médias das variá-
veis dependentes, obtidas no pré e no pós-
teste, foi feita através da aplicação de provas 
paramétricas testando a Hipótese Nula (H0

As provas paramétricas foram utilizadas na 
comparação das médias calculadas para PT, 
IMC, MLGT e G depois de serem garantidas a 
homogeneidade (Teste de Levene; p > .05) e a 
normalidade (Teste de Kolmogorov-Smirnov; p 
> .05) na distribuição dos dados. 

) de 
que não haveria diferenças significativas nem 
entre os grupos e nem no tampo. 

Para verificar as diferenças tanto entre os 
grupos, quanto dentro de cada grupo, foi feita 
Análise de Variância Mista (ANOVA SPLIT-
PLOT), acompanhada de comparações múlti-
plas de post-hoc utilizando-se a correção de 
Bonferroni. Em todos os testes foi adotado um 
nível de significância menor ou igual a 5% (p ≤ 
.05). 

 
RESULTADOS 

Neste estudo a respeito dos efeitos do TCC 
sobre o PT e CC em mulheres idosas, as 34 
voluntárias que completaram o estudo tiveram 
média de idade em G1 igual a 66.19±4.78 anos 
e em G2 igual a 72.94±6.24 anos. Do ponto de 
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vista antropométrico, as demais características 
(massa corporal, estatura e IMC) da amostra 
estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. 
Características descritivas da amostra (M ± DP) 

Variáveis 

Grupos 

G1 
(n=16) 

G2 
(n=18) 

Idade (anos) 66.19±4.78 72.94±6.24 

Massa corporal (kg) 65.06±9.27 63.56±11.34 

Estatura (m) 1.54±0.06 1.52±0.09 

IMC (kg/m²) 27.51±3.91 27.64±4.23 

 
Os resultados para as variáveis dependentes 

PT, IMC, MIG e G estão apresentados na tabela 
2. 

A ANOVA para PT obteve um F (1,36)

A ANOVA para IMC obteve um F 

 = 
18.685 com uma significância p = .001. Isto 
indica que o houve diferenças significativas 
entre as médias de G1 e G2, em algum mo-
mento no tempo. O teste de post-hoc pareado 
com correção de Bonferroni (p = .001) aponta 
que esta diferença se encontra no grupo TCC 
que melhorou significativamente seu PT em 
26% entre o pré-teste (73.78±19.52) e o pós-
teste (92.96±24.31), com um grande poder 
estatístico calculado (β = 98.8%) e grande 
tamanho de efeito (r = .58). 

(1,32) = 
.098 com uma significância p= .76. Isto indica 
que não houve diferenças significativas entre as 
médias de G1 e G2, em nenhum momento no 
tempo. Também não houve significância (p = 
.64) na ANOVA para MIG que obteve um 

F(1,32) = .219, indicando que não houve 
diferenças significativas entre as médias de G1 
e G2, em nenhum momento no tempo. E o 
mesmo ocorreu com os cálculos da ANOVA 
para G que obteve um F (1,32)

As correlações entre as variáveis de CC e PT 
foram verificadas através do teste de corre-
lação de Pearson e os resultados estão apre-
sentados na tabela 3. 

 = .455, sem 
significância estatística (p = .50), apontando 
que também nesta variável não houve 
diferenças signifi-cativas entre G1 e G2, em 
nenhum momento no tempo. 

 
Tabela 3. 
Correlação entre as variáveis 

 PT (Nm) 

IMC (kg/m²) r = .2 (p = .27) 

MIG (kg) r = .1 (p = .44) 

%G r = .1 (p = .70) 
Nota: r = Coeficiente de correlação de Pearson; p = Nível 
de significância (p≤ .05) 

 
Nenhuma correlação significativa foi veri-

ficada foi entre os componentes da CC e o PT, 
sugerindo que no grupo de idosas praticantes 
de TCC as alterações verificadas para força 
muscular estão dissociadas dos valores obtidos 
para composição corporal. 

 
DISCUSSÃO 

Na avaliação da força o presente estudo 
confirma os achados de trabalhos anteriores, 
mas apresenta algumas vantagens do ponto de 
vista metodológico, tanto para a replicação do 
estudo quanto para aplicação na comunidade. 

 
Tabela 2. 
Variáveis obtidas nos testes Isocinético e DXA (Média ± Desvio-padrão) 

Variáveis 
G1 G2 

Pré Pós ∆ Pré Pós ∆ 

PT (Nm) 73.78±19.52 92.96±24.31* 19.18 98.54±24.74 100.69±20.63 2.15 

IMC (kg/m²) 27.51±3.91 27.54±4.10 .04 27.64±4.23 27.60±3.85 - .04 

MIG (kg) 37.46 ±4.03 37.63 ±4.21 .17 37.59 ±4.87 38.00 ±4.81 .41 

%G 39.86 ±7.05 38.93 ±8.33 - .93 37.67 ±6.23 37.22 ±5.61 - .44 
Nota: * Diferença significativa (p≤ .05). ∆ = Delta. PT = pico de torque. MIG = massa isenta de gordura; %G = proporção 
de gordura corporal  
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Audette et al. (2006), utilizando o teste de 
1 RM (1 repetição máxima) para Extensão de 
joelho e teste de preensão manual, avaliaram a 
força de uma amostra de 27 mulheres idosas 
divididas em três grupos: o primeiro grupo pra-
ticou TCC (G1, n = 11) durante 12 semanas, 3 
vezes por semana, utilizando o Estilo Yang de 
10 movimentos durante 60 minutos (15 a 20 
minutos de aquecimento e 40 a 45 minutos de 
TCC); o segundo grupo praticou caminhada 
(G2, n = 8) com a mesma frequência e duração 
que o G1 (com protocolo de 15 minutos de 
aquecimento, 40 minutos de caminhada e 5 
minutos de volta à calma); o terceiro grupo 
(G3, n = 8) manteve-se sem alterar as ativi-
dades da vida diária, não praticando regular-
mente exercícios. Os resultados do trabalho 
indicaram que o grupo que praticou TCC 
melhorou significativamente a força muscular 
em relação ao G2 e G3. 

O presente trabalho encontrou resultados 
semelhantes para o mesmo grupamento mus-
cular dos membros inferiores, entretanto para 
atingir o mesmo resultado precisou menor fre-
quência semanal e menor duração (apenas 2 
práticas por semana, em aulas de 50 minutos). 
Outra a vantagem foi a utilização de um estilo 
mais popular de TCC, largamente encontrado 
em todos os países do mundo, que facilita a 
replicação do estudo e a oferta à população. 

Faber, Bosscher, Paw e Wieringen (2006), 
em estudo multicêntrico, avaliaram através do 
Teste de Sentar e Levantar 238 indivíduos (50 
homens e 188 mulheres) divididos em três 
grupos: o primeiro praticou TCC (G1, n = 80) 
durante 20 semanas, durante 60 minutos, duas 
vezes por semana. Utilizaram práticas livres de 
TCC (sem adotar nenhum estilo definido), não 
sendo descrito o protocolo utilizado; o segundo 
grupo praticou caminhado (G2, n = 66) com a 
mesma frequência e duração que o G1, 
também sem descrição do protocolo da distri-
buição deste tempo; o terceiro grupo (G3, n = 
92) manteve-se sem exercícios regulares. Os 
resultados indicaram melhoria significativa da 
força nos praticantes de TCC em relação aos 
demais grupos. 

Este resultado é semelhante ao do presente 
estudo que, também nesta comparação, apre-
sentou a vantagem de atingir o mesmo resul-
tado utilizando aulas com menor duração (50 
minutos). A utilização de um estilo livre de 
TCC no estudo de referência também dificulta 
sua replicação, bem como sua oferta à popu-
lação. Este problema foi resolvido neste traba-
lho, que utilizou uma série de TCC bem descri-
ta na literatura e facilmente encontrada para 
prática nas comunidades. 

Tsang, Orr, Lam, Comino e Singh (2007), 
examinaram 37 idosos sedentários, divididos 
em dois grupos: o primeiro grupo foi matricu-
lado em programa de TCC (G1, n =17), que 
consistia uma sessão semanal de movimentos 
combinados dos estilos Yang e Sun de TCC, 
composto de 12 movimentos diferentes, duran-
te 16 semanas, cada sessão de TCC tinha a 
duração de 45 minutos (10 minutos de aqueci-
mento, 30 de prática e 5 de relaxamento). Os 
idosos do grupo controle fizeram exercícios 
sentados de alongamento (G2, n = 20). O teste 
de 1RM (Uma repetição máxima) em equipa-
mento computadorizado foi utilizado para me-
dir a força bilateral dos extensores do joelho, 
usando o pico percentual de 1RM máximo 
como variável de teste. Como resultado, os 
autores verificaram que G1 melhorou significa-
tivamente a força em relação a G2. 

Este estudo teve metodologia e resultados 
bastante semelhantes ao do presente trabalho, 
com a vantagem de alcançar estes resultados 
com apenas uma prática semanal e melhora em 
relação a um controle que também praticou 
atividade física. 

Os outros estudos também compararam o 
TCC com um segundo controle constituído por 
praticantes de caminhada, comprovando vanta-
gem do TCC sobre esta modalidade quando 
que avalia força muscular de membros inferio-
res. Esta foi uma limitação do presente traba-
lho que verificou tal superioridade do TCC 
apenas sobre controle não fisicamente ativo. 

Melhoras significativas na força verificada 
neste e nos estudos de referência para diferen-
tes frequências semanais de prática e duração 
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de aula sugerem que permanecem em aberto 
questões referentes à melhor dosagem destes 
componentes da prescrição quando o TCC é 
aplicado a idosos. 

Com relação à composição corporal, o pre-
sente estudo corrobora resultados encontrados 
por outros pesquisadores que confrontaram o 
TCC com controles ativos e com controles não 
praticantes de exercícios: em todos os casos o 
TCC não foi capaz de promover alterações 
significativas na composição corporal.  

Mustian, Katula e Zhao (2006) estudaram 
21 indivíduos divididos em dois grupos: o 
primeiro praticou TCC (G1, n = 11) durante 
12 semanas, 3 vezes por semana, durante 60 
min. cada sessão, sem adotar nenhum estilo 
definido, não sendo descrito o protocolo utili-
zado; o segundo grupo passou a ser o controle, 
mantendo-se sem exercícios regulares (G2, n = 
10). Os resultados não indicaram melhora sig-
nificativa da composição corporal nos prati-
cantes de TCC, avaliada por Bioimpedância. O 
mesmo se deu na avaliação por DXA do 
presente estudo.  

Yu, Pei, Lau, Chen, Hsu e Wong (2006) 
estudaram 83 idosos de ambos os gêneros, 
divididas em três grupos: o primeiro foi com-
posto de nadadores (G1, n = 20), praticantes 
de natação há 2 anos, com frequência mínima 
de 3 vezes por semana em sessões de, no 
mínimo, 30 minutos; o segundo grupo com 
praticantes de TCC Estilo Yang (G2, n =32), 
no mínimo há 3 anos, sendo as frequência e 
duração do exercício não descritas; o terceiro 
grupo (G3, n=31), manteve-se sem alterações 
nas atividades da vida diária, não executando 
exercícios regulares. Os autores verificaram 
através da Bioimpedância que não surgiu 
diferença significativa na composição corporal 
dos três grupos, semelhante ao encontrado no 
presente estudo através do DXA.  

Lan, Chen e Lai (2008) estudaram 69 
idosos de ambos os gêneros divididos em dois 
grupos: o primeiro praticou TCC (G1, n = 35) 
durante o mínimo de 6 anos, não sendo 
descritas frequência e duração do exercício; e o 
segundo grupo, que manteve-se sem alterações 

nas atividades da vida diária, não executando 
nenhum exercício regular (G2, n = 34). Os au-
tores verificaram que não surgiu diferença sig-
nificativa entre os dois grupos quanto à pro-
porção de gordura corporal avaliado através das 
dobras cutâneas e o mesmo se deu no presente 
trabalho com a avaliação através do DXA. 

A ausência de correção entre a MIG e a 
melhora na força (PT) contradiz a relação fisio-
lógica esperada para ganhos de força na prática 
de exercícios físicos, que sempre são acompa-
nhados de ganhos de massa isenta de gordura. 
Uma explicação possível é que, como o TCC 
não é um exercício com muitos componentes 
resistidos, o ganho de força nos primeiros 
meses (6 meses no caso do experimento) pode 
ser explicado por outro mecanismo, o das 
adaptações neuromotoras provocadas pelos 
estímulos provenientes da diversidade de 
movimentos propostos nas sequências de TCC, 
que são capazes de gerar incrementos na força 
não relacionados à hipertrofia muscular. 

 
CONCLUSÕES 

Este estudo confirmou, em mulheres ido-
sas, que a prática do TCC incrementa a força 
nos músculos extensores dos joelhos e, por 
outro lado, não afeta significativamente os 
componentes da composição corporal. Como é 
consenso na literatura científica que o fortale-
cimento da musculatura extensora dos joelhos, 
por meio de atividade física específica, é um 
dos objetivos a serem alcançados na melhora 
da capacidade funcional e na prevenção de 
quedas em idosos, conclui-se que o TCC pode 
ser utilizado com esta finalidade, agregando as 
vantagens de ser de baixo custo, de fácil 
aplicação, de permitir o atendimento de grupos 
e de ser de grande versatilidade quanto a local, 
horário e roupas para sua prática.  

Já para atingir objetivos relacionados à com-
posição corporal, seja no sentido de ganho de 
massa isenta de gordura, seja na redução da 
proporção de gordura corporal, a conclusão 
deste trabalho sugere a associação da prática 
do TCC com outras atividades que possuam 
este efeito já descrito na literatura. 
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Já quanto ao fato de não ter sido verificada 
qualquer significância na correlação entre os 
incrementos de força nos músculos extensores 
dos joelhos e a melhora na massa isenta de 
gordura na composição corporal indica que os 
ganhos de força entre as praticantes do TCC 
devam-se, pelo menos em parte, a outras 
variáveis não dependentes da massa isenta de 
gordura. 
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