
Autores
Instituições
e-mails

AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS E HABILIDADES MOTORAS DE IDOSOS FUTEBOLISTAS

As funções executivas exercem uma grande importância no corpo humano e no esporte
essas habilidades exigem que o futebolista aperfeiçoe a capacidade de atenção seletiva,
controle de memória e ação nos movimentos. A literatura sobre futebol é muito rica, a
maioria está relacionada ao desempenho físico dos atletas, pouco se sabe como esses
indivíduos envelhecem e como a prática profissional deste esporte podem estar
relacionado com o desempenho da função executiva.
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Os profissionais tiveram pior
desempenho no teste de controle
inibitório em comparação com o
grupo controle (p = 0,04) e o
grupo profissional ficou abaixo
do ponto de corte do FAB de 15
pontos, sugestivo de
comprometimento da função
executiva.Avaliar as funções executivas e habilidades motoras de idosos ex-jogadores de futebol

profissional comparados com um grupo de jogadores amadores e um grupo controle.

Este é um estudo de transversal controlado realizado na Universidade São Judas Tadeu em
parceria com o Laboratório do Estudo do Movimento (LEM) do Instituto de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (IOT-HC/FMUSP). Aprovado na Comitê de ética da Universidade São Judas Tadeu
(Nº546). Número do parecer - USJT: 3.387.763 e IOT-HC/FMUSP: 3.491.056. A amostra foi
composta por 55 idosos com idades de 60 a 79 anos sendo do sexo masculino; divididos em
três grupos: Grupo que praticaram futebol profissionalmente n= 15 denominado: Grupo
Profissional; idosos que praticaram futebol de maneira amadora n= 20 denominado: Grupo
Amador e por fim, Grupo Controle n= 20 idosos que não tiveram contato com futebol ou que
jogaram de maneira recreativa apenas na infância. Para avaliar a função executiva utilizamos o
teste de bateria de avaliação frontal (FAB), avaliamos o equilíbrio por meio dos instrumentos
Timed up go Test (TUG), (MINIBESTest) e Y balance test. Para analisar a agilidade aplicamos
o teste (shuttle run), usamos também o teste de estabilização da coluna (multifidus-scharman)
e por fim, aplicamos o teste que avalia a força e potência de extensão do joelho (isocinético).

O processo de reversibilidade
após a aposentadoria do futebol é
semelhante aos amadores e não
praticantes de futebol, ou seja, o
fato de terem sido profissionais
não os diferiu dos outros grupos
em relação as habilidades
motoras. Os profissionais
apresentaram alterações na
função executiva,
especificamente no controle
inibitório.

 

Tabela 5 – Comparação dos testes entre os grupos profissional, amador e grupo 

controle. 

Testes 
Controle 

M(dp) 

Amador 

M(dp) 

Profissional 

M(dp) 

ANOVA 

Significância 

P-valor 

Pos 

hoc 

Força muscular      
 

FPP Dominante (kg/f) 36,4(6,7) 35,7(6,3) 40,3(7,3) 0,111 
 

FPP Não dominante (kg/f) 35,3(6,7) 37,0(6,2) 39,0(7,6) 0,296 
 

Força abdominal 20,2(15,6) 22,1(9,0) 24,6(15,5) 0,665 
 

PT/peso corporal - 
extensores (%) 

173,5(55,4) 178,9(47,6) 197,5(80,5) 0,532 
 

PT/peso corporal – flexores 
(%) 

105,7(90,0) 96,9(25,7) 90,5(29,25) 0,767 
 

Teste de estabilidade da 
coluna 

Controle 
N(%) 

Amador 
N(%) 

Profissional  
N(%) χ2 (p) 

 

Não  0 0 3(20) 

8,462(0,015) 

 

Sim 20(100) 20(100) 15(80) 

 
Equilíbrio Postural  

    
 

Minibest  28,0(2,3) 28,8(3,2) 28,8(3,0) 0,629 
 

SEBT_D 60,3(21,3) 62,2(27,8) 50,6(10,9) 0,271 
 

SEBT_E 61,1(22,3) 63,5(26,0) 50,9(13,2) 0,225 
 

Teste de flexibilidade (cm) 18,6(11,6) 17,8(8,1) 14,7(9,0) 0,531 
 

Teste de agilidade (s) 17,2(2,9) 20,1(14,6) 14,8(5,4)          0,288 
 

Bateria de Avaliação Frontal         
 

Semelhança 2,7(0,5) 2,6(0,5) 2,3(0,7) 0,145 
 

Flexibilidade mental 2,6(0,6) 2,7(0,4) 2,8(0,4) 0,708 
 

Programação motora 2,6(0,5) 2,6(0,7) 2,4(0,8) 0,685 
 

Instruções conflitantes 2,9(0,2) 2,8(0,3) 2,6(0,6) 0,146 
 

controle inibitório 
 

2,7(0,4)c 
 

2,3(0,8) 2,0(0,8)c 0,042                       
 

c=p=0,0
43 

Autonomia 2,8(0,4) 2,6(0,4) 2,4(0,8) 0,253 
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