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Resumo 
 
Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios funcionais nos padrões 
cinemáticos da marcha e na prevenção do risco de quedas em idosos 
institucionalizados durante 12 meses. Métodos: Participaram duas instituições 
públicas de longa permanência, uma pertencente ao Grupo Controle (GC) e outra ao 
Grupo Experimental (GE). Cada grupo era constituído por 20 idosas, todas foram 
submetidas a uma avaliação antes e após a intervenção. O estado cognitivo global 
foi mensurado por meio do Mini Exame do Estado Mental, as funções executivas 
através do Teste de Trilhas (Trail Making Test) Partes A e B, a habilidade 
visuoespacial pelo teste Visuoespacial. Para avaliar a funcionalidade foram 
utilizadas a Escala de Equilíbrio Funcional de Berg, Timed up and go (TUG) e “30s 
Chair Stand Test”. Os sintomas depressivos através do Geriatric Depression Scale 
(GDS), auto eficácia de quedas pela Falls Efficacy International Scale (FES-I) e 
histórico de quedas nos últimos 12 meses. O GE foi submetido a um protocolo de 
intervenção através de um programa de treino funcional, com enfoque na melhora 
do equilíbrio estático, dinâmico e treino de marcha a fim de evitar quedas futuras. 
Foram oferecidas duas sessões semanais com duração de 60 minutos cada, por 3 
meses. Resultados: Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas nos dados antropométricos, cognição global e de funcionalidade no 
pré-teste; em relação à frequência de quedas 10 idosas do GE relataram queda e no 
GC 8 idosas caíram. Após o protocolo, GE melhorou significativamente nos quesitos 
Caminhar livremente (t=4,1; p=0,001) e caminhar + atividade cognitiva + obstáculo 
(t=3,3; p=0,004), houve diferença estatisticamente significativa no Teste de Trilhas 
parte B, no quesito tempo (t=2,44; p=0,02) e número de erros (t=6,04; p=0,00), 
número de erros Trilhas A (Wilcoxon=-2,46; p=0,01) e o teste Visuoespacial (t=-4,27; 
p=0,00), assim como entre todas as variáveis funcionais, “30s Chair Stand Test” (t=-
2,02; p=0,05); Berg (t=-3,10; p=0,006) e FES-I (t=5,49; p=0,00), já o GC teve um 
desempenho inferior após os 3 meses em todos os quesitos. Durante 12 meses de 
follow-up, 7 idosas do GC caíram, sendo 85% destas caidoras recorrentes, em 
contrapartida, o grupo experimental teve relato de duas caidoras, houve correlação 
estatisticamente significativa entre o número de quedas e o grupo pertencente 
(r=0,36; p=0,022). Conclusões: O protocolo de treinamento funcional foi capaz de 
melhorar diversos aspectos cognitivos, funcionais e prevenir risco de quedas por 12 
meses. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Exercício. Marcha. Acidentes por Quedas. 
Cognição. 
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Abstract 
 
Objective: To evaluate the effects of a functional exercise program on kinematic gait 
patterns and the prevention of falls risk in institutionalized elderly people for 12 
months. Two long-term public institutions participated, one belonging to the Control 
Group (CG) and the other to the Experimental Group (EG). Methods: Each group 
consisted of 20 elderly women who were evaluated before and after the intervention. 
The global cognitive status was measured by the Mini Mental State Exam; the 
executive functions through the Trail Making Test Parts A and B, and the visuospatial 
ability by the Visuospatial test. To evaluate the functionality, we used the Berg 
Functional Balance Scale, Timed up and go (TUG) and "30s Chair Stand". 
Additionally, we used the Geriatric Depression Scale (GDS), the Falls International 
Efficacy Scale (FES-I) and history of falls in the last 12 months. The EG was 
submitted to an intervention protocol through a functional training program, focusing 
on the improvement of the static, dynamic balance and gait training in order to 
prevent future falls. The program consisted of two weekly sessions lasting 60 
minutes each for three months. Results: There were no statistically significant 
differences in the anthropometric data, global cognition and functionality in the pre-
test. Regarding the frequency of falls, 10 elderly women in the EG reported falling, 
while eight in the CG  did so. After the protocol, EG improved significantly in the Free 
walking (t = 4.1, p = 0.001) and walking + cognitive + obstacle tasks (t = 3.3, p = 
0.004). There was a statistically significant difference in the Trail B, time (t = 2.44, p = 
0.02) and number of errors (t = 6.04, p = 0.00), number of errors Trail A (Wilcoxon = -
2.46; = 0.01) and the Visuospatial test (t = -4.27, p = 0.00). The same happened for 
all functional variables, that is, 30s Chair Stand Test (t = -2.02, p = 0.05); Berg (t = -
3.10, p = 0.006) and FES-I (t = 5.49, p = 0.00), while the CG had a lower 
performance after three months in all respects. During 12 months of follow-up, seven 
elderly women from the CG fell, 85% of these were recurrent, whereas the 
experimental group had two reports of falls. There was a statistically significant 
correlation between the number of falls and the group the elderly belonged to (r = 
0,36, p = 0.022). Conclusion: The functional training protocol was able to improve 
several cognitive and functional aspects, as well as to prevent risk of falls for 12 
months. 
Keywords: Aging. Exercise. Gait. Accidental Falls. Cognition.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional no Brasil tem ocorrido de forma acelerada. O 

número de idosos com 60 anos ou mais em termos absolutos, em 2001 era de 15,5 

milhões de pessoas, já em 2011 passou para 23,5 milhões, aumentando a 

participação em relação ao grupo etário populacional de 9,0% para 12,1% (IBGE, 

2012). O grupo considerado “muito idoso” (idade superior a 80 anos), foi o grupo 

populacional que mais cresceu nestas duas últimas décadas, correspondendo a 

1,7% da população, com aproximadamente 3 milhões de idosos. 

Durante o envelhecimento, algumas alterações senescentes são esperadas, 

como diminuição da velocidade de processamento da informação, menor destreza 

de movimentos finos, lentificação no tempo de reação e correção de movimentos em 

tempo hábil (Umphred et al., 2004; Lent et al., 2010). Tais modificações são 

esperadas, logo podem ser adaptadas ao longo da vida do idoso e não oferecer 

nenhum risco ao mesmo. Contudo, quase sempre essas alterações podem ser 

acompanhadas de processos patológicos, como sarcopenia, osteoporose, artrose, 

problemas visuais e auditivos, assim como prejuízos cognitivos (Rebelato et al., 

2007; Freitas et al., 2011). Marcha e cognição são variáveis intimamente 

relacionadas, uma vez que para a marcha ser executada corretamente, é necessário 

um bom planejamento cortical, através de vias eferentes, tais como a via mais 

importante da motricidade somática, o tracto córtico-espinhal. No entanto, além do 

planejamento e execução do movimento, são necessários ajustes a todo momento 

para que o movimento seja executado de forma precisa, fluida e com menor gasto 

energético possível, a via espino-cerebelar é uma das mais relevantes neste 

processo (Machado et al., 2002). A ineficiência na elaboração e recepção das 

informações motoras e sensoriais contribui para instabilidade, alterações na 

qualidade de marcha e aumento do risco de quedas (Caetano et al., 2018). 

Queda é definida como evento acidental cujo resultado é a mudança de 

posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua posição inicial, com 

incapacidade de correção em tempo hábil, com ou sem perda de consciência ou 

lesão (Camargos, 2007; Freitas, 2011).  Sua etiologia é multifatorial, pode estar 

associada a fatores intrínsecos como alterações fisiológicas inerentes do 
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envelhecimento, doenças, efeitos de medicamentos e a fatores extrínsecos 

exemplificados pelas circunstâncias sociais e ambientais que oferecem desafio ao 

idoso (Ramos, 2003). As quedas recorrentes estão mais relacionadas aos fatores 

intrínsecos, em contrapartida, as quedas esporádicas refletem maior associação 

com fatores ambientais e diminuição da atenção (Morris et al., 2004). 

A queda em idosos pode gerar sérios prejuízos à qualidade de vida dessa 

população, tais como imobilidade, dependência dos familiares, perda de 

funcionalidade, depressão, internação e complicações advindas de cirurgia (Ribeiro 

et al., 2008). Aproximadamente 30% das pessoas com 65 anos ou mais caem a 

cada ano, e esta taxa tende a aumentar com o passar dos anos (Perracini e Ramos, 

2002). Cerca de 13% são “caidores” (fallers) recorrentes, o que favorece a 

institucionalização de idosos que previamente eram independentes (Bez e Neri, 

2014). Idosos institucionalizados costumam ser menos ativos, dependentes em 

atividades básicas de vida diária e mais propensos a quedas futuras em comparação 

com idoso comunitários (Freitas e Py, 2011). Nos casos mais graves, a queda pode 

levar a morte.  

Porém, as consequências físicas nem sempre são os fatores mais 

devastadores para o idoso. O trauma psicológico é bastante comum em episódios 

de quedas e é geralmente expresso pelo medo de cair, independente do trauma 

físico e/ou limitação funcional (Tinetti, 1994; Reelick et al., 2009).  

Tendo em vista o impacto negativo de uma queda em aspectos físicos e 

emocionais, Erickson (2009) afirma que maior atividade física está relacionado com 

maior preservação de aspectos cognitivos e funcionais. El-Khoury et al. (2013) 

realizaram uma revisão sistemática com meta análise e encontraram que programas 

de exercícios que visam a prevenção de quedas mostraram-se eficazes não só na 

redução do número de quedas, mas também na diminuição de agravos decorrentes 

de uma queda. Intervenções com exercícios que incluem treino de marcha, equilíbrio 

e componentes funcionais são benéficos e auxiliam na prevenção de quedas (Liu-

Ambrose, 2010; El-Khoury, 2013). Portanto, recomenda-se que o idoso que sofreu 

pelo menos uma queda, realize exercícios de equilíbrio (Moreland et al., 2003). 
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2. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA - EXERCÍCIOS 

FUNCIONAIS E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

 

Com a finalidade de se investigar mais detalhadamente prevenção de quedas 

através de exercícios físicos, foi realizada uma revisão sistemática da literatura. Os 

descritores utilizados foram “falls”, “falls prevention”, “falls risk assessment”, “falls 

elderly”, “functional exercise training”, “aerobic exercise”, “resistance exercise”, 

“functional exercise elderly”. O levantamento bibliográfico foi feito entre agosto e 

dezembro de 2016 e baseou-se no material indexado nas bases de dados Scopus, 

Pubmed e PEDro nos últimos 16 anos. Os critérios de elegibilidade foram: artigos 

originais (excluído letter, revisão e comentário); apenas trabalhos envolvendo idosos 

(acima de 60 anos de idade); artigos de língua inglesa, portuguesa ou espanhola; 

era necessário avaliar o efeito do treinamento físico como prevenção de quedas em 

idosos, assim como rastreio de quedas, estudos longitudinais; foram excluídos 

artigos que abordavam idosos não saudáveis (cardiopatas, frágeis, com 

osteoporose, Parkinson, demência e hospitalizados), estudo piloto e os artigos 

duplicados (por exemplo, já havia sido selecionado em outra base de dados). 

Incluindo os operadores booleanos a busca foi: (“falls” OR “falls prevention” OR 

“accidental falls” OR “fall risk assessment” OR “falls elderly”)AND(“exercise” OR 

“physical exercise” OR “exercise therapy” OR “functional exercise training” OR 

“functional exercise elderly” OR “aerobic training” OR “aerobic exercise” OR 

“resistance exercise” OR “resistance training” OR “anaerobic exercise” OR 

“anaerobic training” OR “chronic exercise”). 

Foram encontrados 2757 artigos. Ao se restringir a busca para os últimos 

dezesseis anos, excluir casos que envolviam Parkinson, demências e AVE, estudos 

em animais ou tipo piloto, o número de artigos foi para 476. 

Em seguida realizou-se a leitura dos títulos e 176 foram selecionados para 

leitura de resumos. Destes, apenas 20 contemplavam todos os critérios investigados 

e foram utilizados para o presente estudo. A figura 1 esquematiza o processo de 

seleção dos artigos. 
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Figura 1- Processo de seleção dos artigos 

 

 

Todos os trabalhos analisados investigaram as quedas através do número de 

quedas e/ou do seu histórico e fizeram follow-up para monitorar, a longo prazo, se 

os idosos sofreriam alguma queda no futuro. Apenas McMurdo et al. (2001) e Sá et 

al. (2012) pesquisaram intervenção em idosos institucionalizados. Devido à carência 

de estudos em idosos pertencentes a instituição de longa permanência, a revisão 

contemplou trabalhos envolvendo, também, idosos comunitários. 

Na literatura científica, ainda não há um consenso sobre a definição de 

exercícios funcionais, porém existem três quesitos bastante abordados quando se 

utiliza a terminologia funcional, são eles: equilíbrio, força muscular e resistência (Liu-

Ambrose et al., 2008). Interessante observar que, dos 20 artigos selecionados, todos 

abordaram o treinamento com exercícios de equilíbrio, seja ele estático, dinâmico ou 

os dois associados. Wu et al. (2010), Huang et al. (2010) e Taylor et al. (2012) 
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investigaram prevenção de quedas através de exercícios Tai Chi, prática milenar de 

arte marcial chinesa, que envolve aspectos como meditação e equilíbrio; nos três 

estudos o número de quedas reduziu, embora durante o follow-up tal diferença foi 

perdendo efeito. 

Em relação aos estudos selecionados, onze trabalhos mostraram que o 

programa de exercícios físicos foi capaz de prevenir quedas em idosos. Os trabalhos 

a seguir compararam a intervenção com um grupo controle, sendo este composto 

por atividades como distribuição de panfletos ou seminários sobre saúde. Means et 

al. (2005) realizaram exercícios de alongamentos, equilíbrio, resistência, 

coordenação e fortalecimento por 6 semanas. Liu-Ambrose et al. (2008) também 

trabalharam com equilíbrio, alongamentos e resistência, porém orientados para o 

idoso realizar em domicílio, por 6 meses. Kuptniratsaikul et al. (2011), assim como 

Liu-Ambrose et al. (2008), desenvolveram o programa de exercícios domiciliares, 

porém confeccionaram um dvd e folhetos mostrando como fazer os exercícios de 

equilíbrio em casa para todos os participantes. Kim et al. (2013) trabalharam 

equilíbrio e força muscular por 3 meses, contrapondo com o grupo controle que 

apenas recebeu aulas sobre educação em saúde. Suzuki et al. (2004) 

acrescentaram, além dos exercícios supracitados, a caminhada no grupo 

intervenção. Nestes estudos, o grupo intervenção teve resultados satisfatórios em 

relação não só a redução do número de quedas, mas a prevenção de quedas 

futuras. 

Alguns autores acabam denominando o exercício funcional com uma 

terminologia própria, como Clemson et al. (2012) que avaliaram se o treino de 

equilíbrio era capaz de reduzir quedas em um grupo intitulado “Life” (Lifestyle 

Integrated Functional Exercise), envolvendo exercícios de equilíbrio e força 

integrados às atividades cotidianas do idoso, comparando com um programa 

estruturado de força e equilíbrio em membros inferiores (MMII). Wurzer et al. (2014) 

realizaram um programa de exercícios de prevenção de quedas chamado “Saygo” 

(Steady as you go), envolvendo alongamentos e equilíbrio, os autores analisaram o 

tempo de permanência neste grupo com prevenção de quedas e notaram que 

quanto mais tempo de permanência no grupo, menor a incidência de quedas. Já 

Freiberger et al. (2007) compararam intervenção psicomotora (treino de força, 
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equilíbrio, coordenação motora acrescidos de treino perceptual e treino de 

competência) com um grupo intitulado fitness (treino de força, resistência e 

flexibilidade) por 16 semanas, ambos melhoraram em aspectos funcionais, porém 

em um follow-up de 12 meses, somente o grupo fitness reduziu número de quedas 

de forma significativa. 

Weerdesteyn et al. (2006) e Yamada et al. (2011) foram os únicos que 

integraram equilíbrio e marcha com obstáculos como componentes funcionais. O 

primeiro comparou circuito complexo de obstáculos com circuito simples, acrescidos 

de fortalecimento e flexibilidade por 24 semanas. Os participantes do treino de 

circuito complexo de obstáculos tiveram menos quedas, inclusive 1 ano após a 

intervenção. Weerdesteyn et al. (2006) utilizaram treino de equilíbrio, marcha e 

coordenação associados com tarefa cognitiva por 5 semanas. Neste grupo, o 

número de quedas reduziu 46% e aumentou em 6% o nível de confiança no 

equilíbrio entre os idosos. O quadro 1 apresenta os principais achados de cada 

estudo. 

 

 



 

 

7 

 

Quadro 1. Descrição sumarizada dos estudos sobre Exercícios físicos na prevenção de quedas em idosos 
 
 

Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

McMurdo et 
al., 2001 

Reino 
Unido 

Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Examinar a 
capacidade de 
prevenir quedas 
em idosos 
institucionalizados 

GI = exercícios de 
equilíbrio sentado e 
modificações de 
fatores de risco de 
quedas (n= 77), por 
6 meses, 2 vezes 
por semana, 30 
minutos cada. 
GC = interação 
social, música, por 6 
meses, 2 vezes por 
semana, 30 minutos 
cada, n=56 
 
 

Número de 
quedas e 
fraturas; MEEM, 
TUG, tempo de 
reação, 
qualidade de 
vida, 
dinamômetro 

Não houve 
diferença no 
número de 
quedas entre os 
grupos, o 
programa de 
exercícios não foi 
eficaz em reduzir 
quedas e 
melhorar o 
equilíbrio 

7 e 12 
meses 

Suzuki et al., 
2004 

Japão Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Evidenciar os 
benefícios de um 
programa de 
prevenção de 
quedas em idosos 
japoneses 

GI= exercícios 
(força de MMII, 
equilíbrio, 
caminhada + 
exercício domiciliar), 
1 hora, de 2 em 2 
semanas, 6 meses, 
n=28 

Velocidade de 
marcha, 
desempenho 
físico, força de 
preensão 
manual, 
histórico de 
quedas, nível 

O GI teve 
significativa 
melhora no 
equilíbrio e 
alcance funcional. 
Durante o follow-
up de 8 e de 20 
meses a 

8 meses e 
20 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

GC= Panfletos e 
conselhos sobre 
prevenção de 
quedas, n=24 

de dependência 
de atividades 
básicas de vida 
diária, 
equilíbrio, 
alcance 
funcional 

incidência de 
quedas continuou 
significativamente 
menor no GI. O 
programa de 
exercícios foi 
eficaz na 
prevenção de 
quedas a curto e 
a longo prazo. 

Lord et al., 
2005 

Austrália Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Determinar se um 
programa 
individualizado de 
prevenção de 
quedas pode 
reduzir risco de 
quedas e a 
própria queda em 
idosos 

GI 1= exercícios 
(fortalecimento, 
equilíbrio e tempo 
de reação, 2 vezes 
por semana por 12 
meses) + 
estratégias para 
maximizar visão e 
sensação, n= 64; GI 
2= Recomendações 
para prevenir 
quedas e 
orientações de 
exercícios 
domiciliares, n=62; 
GC = sem 

Avaliação de 
perfil fisiológico 
de risco de 
quedas, força 
muscular, 
equilíbrio, 
oscilação 
postural, 
histórico de 
quedas 

GI1 teve alguns 
fatores de risco de 
quedas reduzidos 
(aumento da força 
de flexão de 
joelhos e melhora 
no tempo de 
sentar/levantar), 
mas sem 
melhoras no 
equilíbrio. A taxa 
de quedas e 
ferimentos 
decorrentes de 
quedas foram os 
mesmos nos três 

6 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

intervenção, n=69 grupos. O 
programa de 
exercícios não foi 
capaz de prevenir 
quedas. 

 Means et al., 
2005  

Estados 
Unidos 

Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar efeito de 
curto prazo de um 
programa de 
exercícios em 
relação ao 
equilíbrio, 
mobilidade e 
quedas. 

GI = exercícios de 
alongamentos, 
equilíbrio, 
resistência, 
coordenação e 
fortalecimento 
(n=122), 6 semanas, 
90 minutos, 3 vezes 
por semana. 
GC = Seminários, 
n=83 

MEEM; 
histórico de 
quedas; teste 
de mobilidade 
articular e teste 
de força 
muscular 

GI teve uma 
melhora na 
performance 
funcional e menor 
número de 
quedas e 
ferimentos 
relacionados às 
quedas do que o 
GC. 

6 meses 

Luukinen et 
al., 2006  

Finlândia Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar eficácia de 
um programa de 
intervenção para 
prevenção de 
quedas 

GI= Caminhada, 
exercícios de grupo 
e domiciliares, n= 
217 
GC = Cuidados de 
saúde, n=220 

MEEM, 
equilíbrio, 
função da 
extremidade 
inferior, 
velocidade de 
marcha, 
atividades 
básicas de vida 
diária, histórico 

A intervenção não 
foi eficaz em 
reduzir o risco de 
quedas e 
melhorou o 
equilíbrio. 

16 meses 



 

 

10 

 

Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

de quedas, 
força manual 

Weerdesteyn 
et al., 2006 

Países 
Baixos 

Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Testar se o 
programa de 
prevenção é 
eficaz em reduzir 
quedas e 
melhorar o 
equilíbrio de pé, 
confiança no 
equilíbrio e bom 
desempenho ao 
se desviar de 
obstáculos. 

GI= exercícios 
(equilíbrio, treino de 
marcha, 
coordenação, treino 
de circuito com 
obstáculo + tarefa 
cognitiva – ouvir e 
reproduzir uma 
história), 2 vezes 
por semana, por 5 
semanas, total de 
10 sessões, n=79 
GC= sem 
intervenção, n=28 

Histórico de 
quedas, 
plataforma de 
força 
(equilíbrio), 
escala ABC 
para confiança 
no equilíbrio, 
tarefa de 
desviar de 
obstáculos 

O número de 
quedas reduziu 
em 46% no GI e 
também 
aumentou em 6% 
o nível de 
confiança no seu 
equilíbrio. O 
programa de 
exercícios foi 
eficaz em reduzir 
incidência de 
quedas. 

7 meses 

Freiberger et 
al., 2007 

Alemanha Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar eficácia de 
duas técnicas de 
intervenção para 
prevenção de 
quedas 
 

G1= Intervenção 
psicomotora (treino 
de força, equilíbrio, 
coordenação 
motora, treino 
perceptual, treino de 
competência), n=65 
G2= Intervenção 

Histórico de 
quedas, 
velocidade de 
marcha, TUG, 
tarefa cognitiva 
(contar para 
trás de 3 em 3), 
teste sentar e 

Após 4 meses de 
follow-up G1 e G2 
melhoraram 
significativamente 
no TUG e teste de 
senta/levanta. No 
follow-up de 12 
meses não houve 

12 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

Fitness (treino de 
força, resistência e 
flexibilidade), n=69 
G3= GC, n=83 
*G1 e G2= 32 
sessões, 2 vezes 
por semana, 60 
minutos cada, por 
16 semanas 

levantar redução de 
quedas no G1, 
mas houve 
diminuição de 
23% de quedas 
no grupo fitness. 
O treino fitness 
melhorou alguns 
aspectos físicos e 
reduziu quedas. 

Shumway-
Cook et al., 
2007 

Estados 
Unidos 

Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar eficácia de 
um programa de 
intervenção de 
quedas e fatores 
de risco em 
idosos 

GI= exercícios 
(condicionamento 
aeróbico, treino de 
força, flexibilidade e 
equilíbrio), 1 hora 
por sessão, 3 vezes 
por semana +6 
horas de educação 
preventiva de 
quedas, avaliação 
de risco de quedas, 
n=226 
GC= Materiais 
escritos sobre 
prevenção de 
quedas, n=227 

Histórico de 
quedas, 
medicamentos, 
força de MMII, 
TUG, Teste de 
equilíbrio de 
Berg 

O programa de 
exercícios não foi 
eficaz em reduzir 
quedas, porém GI 
teve melhoras no 
equilíbrio, 
mobilidade e força 
de MMII. 

12 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

Liu-Ambrose 
et al., 2008 

Canadá Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar efeito do 
Programa de 
Exercício de 
Otago nos riscos 
de quedas 
fisiológicas, 
mobilidade 
funcional e 
função executiva, 
assim como efeito 
deste programa 
nas quedas 
durante 1 ano de 
follow-up 

GI= Exercícios 
domiciliares 
orientados, 
alongamentos, 
equilíbrio, 
resistência, 3 vezes 
por semana, por 30 
minutos, n=27 
GC= Recebeu guia 
de cuidados, n=23 

Avaliação do 
Perfil 
Fisiológico 
(avaliação do 
risco de 
quedas), TUG, 
Trail Making 
Test Parte B, 
teste de dígitos 
verbal, Stroop 
Color-Word, 
histórico de 
quedas e 
monitorização 
de quedas por 
calendário 

Após 6 meses 
não houve 
diferença entre os 
grupos nos 
fatores de risco de 
quedas ou de 
mobilidade 
funcional, porém 
GI teve redução 
da incidência de 
quedas em 47% 
após 1 ano e 
significativa 
melhora de 
função executiva 
(resposta 
inibitória). O 
programa de 
exercícios talvez 
reduza quedas ao 
melhorar o 
desempenho 
cognitivo. 

12 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

Huang et al., 
2010 

Taiwan Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Examinar os 
efeitos de três 
intervenções na 
prevenção de 
quedas 
 

G1=Educação, n=61 
G2= Tai Chi, n=65 
G3= Educação + Tai 
Chi, n=85 
G4= Controle, n=50 
*Tai Chi = 13 
movimentos 
simples, 40 minutos, 
3 vezes por 
semana, por 5 
meses 

Histórico de 
quedas, Get up 
and go, teste de 
alcance 
funcional, medo 
de cair. 

G3 teve uma 
redução 
significativa nas 
quedas e fatores 
de risco para 
quedas. Porém, 
após 1 ano de 
follow-up todos os 
grupos tiveram 
redução de 
quedas 
comparados ao 
GC. 

12 meses 

Wu et al., 
2010 
 

Estados 
Unidos 

Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Comparar adesão 
e eficácia de 3 
formas de 
exercícios de Tai 
Chi 
(telecomunicação, 
comunitário e 
domiciliar) em 
idosos com risco 
de quedas 

Tai Chi (24 formas) 
por 15 semanas, 3 
horas por semana. 
N 
telecomunicação=22 
N Comunitário = 20 
N domiciliar = 22 

Número de 
quedas; ABC 
score; SF 36; 
TUG; 
permanência 
em uma única 
perna; 
oscilação 
corporal. 

Grupo 
Telecomunicação 
e Comunitário 
tiveram redução 
de quedas e 
melhora no 
equilíbrio do que o 
grupo domiciliar. 

15 
semanas 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

Kuptniratsaikul 
et al., 2011 

Tailândia Experimental  Avaliar eficácia 
de um programa 
simples de 
equilíbrio na 
prevenção de 
quedas 

N= 146 sujeitos, 
sem grupo controle, 
receberam DVD e 
folhetos sobre como 
se exercitar em 
casa. Deveriam 
realizar sete 
exercícios de 
equilíbrio, 10 a 20 
repetições cada, 15 
a 20 minutos 
diários. 

TUG, alcance 
funcional, 
escala de 
equilíbrio de 
Berg, medo de 
cair, qualidade 
de vida 

Todos os quesitos 
de equilíbrio 
melhoraram 
significativamente, 
exceto alcance 
funcional, 
exercícios 
realizados pelo 
menos 3 vezes 
por semana 
aumentam 
habilidades de 
equilíbrio e 
diminuem taxa de 
quedas. 

12 meses 

Yamada et al., 
2011 

Japão Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar se um 
circuito complexo 
de obstáculos 
(CC) reduz 
quedas e fraturas, 
comparado a um 
circuito de 
obstáculos 
simples (SC). 

CC= Circuito 
Complexo de 
obstáculos, n=78 
SC=Circuito simples 
de obstáculos, n=79 
Todos receberam 
exercícios de 45 
minutos, 1 vez por 
semana, por 24 
semanas, 
envolvendo 

Teste de 
caminhada de 
10 minutos, 
TUG, teste de 
alcance 
funcional, teste 
de permanência 
de uma só 
perna 

Participantes que 
receberam treino 
de circuito 
complexo de 
obstáculos 
combinado com 
intervenção 
tradicional tiveram 
menos quedas 
que o SC 

12 meses 



 

 

15 

 

Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

fortalecimento 
muscular, 
flexibilidade e 
equilíbrio. 

Clemson et 
al., 2012 

Austrália Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Determinar se 
estilo de vida 
integrado ao 
treino de 
equilíbrio e força 
é capaz de 
reduzir quedas 
 

G1= Lifestyle 
Integrated 
Functional Exercise 
(LIFE), exercícios 
de equilíbrio e força, 
integrados com 
atividades 
cotidianas, n=107 
G2= Programa 
estruturado, 
exercícios para 
equilíbrio e força de 
membros inferiores, 
3 vezes por 
semana, n=105 
G3=GC, exercícios 
leves, n=105 

Histórico de 
quedas, 
equilíbrio 
estático e 
dinâmico, força 
de flexores de 
joelhos, 
tornozelo e 
quadril, IMC, 
qualidade de 
vida, AVDs 

G1 teve 
significativa 
redução de 
quedas, 31% 
comparado ao 
controle. G1 e G2 
tiveram 
significativa 
melhora no 
equilíbrio 
dinâmico. O 
programa LIFE foi 
capaz de reduzir 
quedas. 

12 meses 

Pérula et al, 
2012  

Espanha Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Determinar 
eficácia de um 
programa 
multifatorial de 
prevenção de 

GI = exercício físico 
(flexibilidade, força 
muscular, equilíbrio 
e marcha); 90 
minutos em 3 

Número de 
quedas; POMA; 
questionário de 
atividade física 

Programa de 
intervenção 
multifatorial não 
foi mais eficaz do 
que simples 

12 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

quedas em idosos semanas (n= 133) 
GC = Simples 
intervenção, 
aconselhamento 
sobre prevenção de 
quedas (n= 271) 

intervenção em 
reduzir risco de 
quedas em idosos 

 Sá et al., 
2012 

Brasil Ensaio 
Clínico 

Avaliar programa 
de intervenção 
com exercícios 
físicos na 
prevenção de 
quedas em idosos 
institucionalizados 

N=20, exercícios de 
fortalecimento 
muscular, equilíbrio 
e flexibilidade, 3 
vezes por semana, 
por 18 semanas, 
total de 40 sessões, 
cada sessão 2 
horas. 

Histórico de 
quedas, 
Equilíbrio e 
Marcha 
(POMA), força 
muscular 
(dinamômetro), 
força muscular 
de MMII (teste 
sentar/levantar), 
flexibilidade 
(goniômetro), 
eficácia de 
quedas (FES-I) 

A intervenção não 
foi suficiente para 
prevenir quedas, 
embora os idosos 
tenham tido 
melhoras 
significativas no 
equilíbrio, força de 
preensão manual 
e MMII e 
flexibilidade de 
ombros. 

12 meses a 
partir do 
início da 
intervenção 

Taylor et al., 
2012 

Nova 
Zelândia 

Estudo 
multicêntrico 
randomizado 
controlado 
 

Comparar eficácia 
do Tai Chi e 
exercícios de 
baixa intensidade 
em reduzir 
quedas e 

TC1= Tai Chi 1 vez 
por semana, n=233 
TC2= Tai Chi 2 
vezes por semana, 
n=220 
LLE= Grupo 

Histórico de 
quedas, TUG, 
teste do passo 
(equilíbrio), 
teste de sentar 
na cadeira 

Embora os três 
grupos tenham 
tido significativa 
redução nas 
quedas, não 
houve diferença 

17 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

determinar se Tai 
Chi melhora mais 
o equilíbrio, 
mobilidade e 
força de membros 

controle, exercícios 
de baixa 
intensidade, n=231 
*Todos realizaram 
por 20 semanas, 60 
minutos cada 
sessão 

(força de MMII) na incidência de 
quedas entre os 
grupos após 17 
meses de follow-
up. Equilíbrio e 
força melhoraram 
da mesma forma 
em todos os 
grupos.  

 Kim et al., 
2013  

Japão Estudo 
randomizado 
controlado 
 

Avaliar eficácia de 
exercícios de 
equilíbrio e força 
como prevenção 
de quedas em 
idosas com 
histórico de 
quedas 
 

GI = exercícios 
(equilíbrio e força 
muscular), 60 
minutos, 2 vezes 
por semana, por 3 
meses, n=52 
GC= aulas de 
educação, n=53 

Histórico de 
quedas, força 
de preensão 
manual, IMC, 
velocidade de 
marcha, força 
de MMII 

Comparado com o 
GI, GC possui 
mais chance de 
sofrer quedas. O 
programa de 
exercícios foi 
eficaz em diminuir 
a incidência de 
quedas e fraturas. 

12 meses 

Lee et al, 
2013 

Taiwan Estudo 
multicêntrico 
randomizado 
controlado 

 

Avaliar efeito de 
um programa 
multifatorial de 
prevenção de 
quedas na 
incidência de 
quedas e na 
função física em 

GI= 8 semanas de 
exercícios 
(alongamentos, 
equilíbrio, 
flexibilidade, 
resistência 
cardiorrespiratória), 
50 a 60 minutos + 

Número de 
quedas, 
fraturas, força 
muscular, 
propriocepção, 
visão, tempo de 
reação, TUG, 
GDS, FES-I 

GI melhorou 
significativamente 
nos fatores de 
risco de quedas, 
tempo de reação, 
TUG e GDS, mas 
o programa de 
exercícios não foi 

12 meses 
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Autor País  Desenho do 
estudo 

Objetivos Intervenção Variáveis 
analisadas 

Principais 
resultados 

Follow-up 

idosos exercícios 
orientados para 
casa; n=313 
GC= educação em 
saúde, n= 303 

capaz de reduzir 
as quedas em 1 
ano 

Wurzer et al., 
2014 

Nova 
Zelândia 

Estudo de 
coorte 
prospectivo  
 

Avaliar 
associação entre 
o programa de 
exercícios de 
prevenção de 
quedas (SAYGO) 
e incidência de 
quedas 

N=207, exercícios 
do programa 
SAYGO 
(condicionamento, 
alongamentos, 
equilíbrio), 1 vez por 
semana, 45 minutos 
cada, divididos em 3 
grupos de 
frequentadores do 
SAYGO: 1-3 anos 
(n=96); mais de 3 
anos (n=63) e mais 
de 6 anos (n=42). 

Histórico de 
quedas, 
medicações, 
incidência de 
quedas em 12 e 
24 meses. 

O programa 
SAYGO parece 
ser eficaz na 
prevenção de 
quedas. Quanto 
mais longo o 
tempo de 
participação no 
programa, menor 
incidência de 
quedas. 

12 meses 

GI= Grupo intervenção; GC= Grupo Controle; ABC score= Activities Balance Confidence Score; SF 36= Questionário de qualidade de vida; TUG= Timed up 

and go; MEEM = Mini Exame do Estado Mental; POMA= Performance Oriented Mobility Assessment; GDS= Geriatric Depression Scale; FES-I= Falls Efficacy 

Scale International; IMC= Índice de massa corporal; AVDs= Atividades de vida diária, MMII= Membros inferiores 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Na literatura existem diversos programas de exercícios que contemplam 

equilíbrio, quase sempre acompanhados de treino de força e resistência. Segundo 

Sturnieks et al. (2012), programas de exercícios para melhorar os fatores intrínsecos 

para quedas devem envolver treino de força, resistência e equilíbrio em idosos. 

Gillespie et al. (2012), evidenciam que o risco de quedas é diminuído quando os 

exercícios contemplam múltiplos componentes, tais como equilíbrio (estático e 

dinâmico) e treino de marcha (Granacher et al., 2011). 

A partir da revisão sistemática observou-se uma discrepância entre os tipos 

de exercícios funcionais utilizados para prevenção de quedas, bem como sua 

prescrição. A variável que parece ser um consenso a respeito de sua importância, é 

o equilíbrio. Os questionários mais utilizados para avaliar equilíbrio e marcha são 

Timed Up and Go Test (TUG), Chair Stand Test e questionário de Berg (McMurdo et 

al., 2001; Lee et al., 2003; Shumway-Cook et al., 2007). A cognição foi avaliada pelo 

MEEM, Trail Making Test e Stroop Color Test (Liu-Ambrose et al., 2008; 

Kuptniratsaikul et al., 2011; Taylor et al., 2012; Caetano et al., 2018). 

Compreender o processo gerador de uma queda, conseguir detectar pessoas 

mais vulneráveis e, principalmente, descobrir meios de prevenção de quedas são 

objetos de estudos cada vez mais necessários e relevantes no cenário atual.  

Sabe-se que os exercícios físicos são importantes para a manutenção da 

saúde, como o condicionamento cardiorrespiratório e aumento da massa muscular; 

muitos estudos têm investigado a ação dos exercícios físicos na prevenção de 

quedas, porém não existe um consenso na literatura sobre quais tipos de exercícios 

são benéficos, assim como a prescrição dos mesmos, no que se refere à frequência, 

intensidade, duração (Weerdesteyn et al., 2006; Liu-Ambrose et al., 2008; Yamada 

et al., 2011). Em relação aos idosos institucionalizados permanece uma carência 

ainda maior de estudos intervencionistas comprovando eficácia de programas de 

exercícios físicos na prevenção de quedas. Considerando-se os fatos expostos, este 

estudo foi planejado e conduzido com bases no objetivo e metodologia descritos a 

seguir. 
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4. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos de um programa de exercícios funcionais na prevenção do 

risco de quedas em idosos institucionalizados. 

 

4.1  Objetivos específicos 

 

Melhorar o desempenho de funções executivas; 

Aumentar equilíbrio estático e dinâmico; 

Diminuir tempo de execução dos testes de marcha e, consequentemente, 

aumentar a velocidade da mesma. 
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5. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, intervencionista e prospectivo, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital 

São Paulo (Número do Parecer 804.613) (Anexo 1). 

A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em um 

primeiro momento foram selecionados acadêmicos do curso de Psicologia para 

auxiliarem na pesquisa. Posteriormente foi realizado um estudo piloto com 10 idosos 

comunitários a fim de treinar a aplicabilidade dos instrumentos e questionários, 

assim como a desenvoltura dos alunos. 

Após o projeto piloto, duas instituições de longa permanência foram 

recrutadas através de encontros previamente agendados entre os responsáveis e a 

pesquisadora, ambas de caráter público, uma possuía 23 idosos residentes (22 do 

sexo feminino e 1 do sexo masculino), já a outra possuía 35 idosos (5 do sexo 

masculino e 30 do sexo feminino). Cabe ressaltar que ambas as instituições 

possuíam como filosofia o envelhecimento ativo, em que cada idoso residente é 

estimulado a ter sua autonomia e independência preservadas. Os respectivos 

responsáveis pelas instituições assinaram documento permitindo a pesquisa em 

seus estabelecimentos (Apêndice A) e todos os idosos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B).  

 

5.1 Critérios de inclusão e exclusão 

  

Foram incluídas no estudo apenas idosas, a partir de 60 anos que 

conseguissem deambular com ou sem dispositivo de auxílio à marcha e 

cognitivamente preservados, com obtenção do escore no Mini Exame do Estado 

Mental de acordo com o nível de escolaridade, cujas notas de corte são:  

analfabetos - 20 pontos; 4 anos - 25 pontos; 8 anos - 26 pontos; 9 a 11 anos - 28 

pontos; e doze ou mais anos de escolaridade - 29 pontos (Folstein et al., 1975; 

Brucki et al., 2003). 

Os critérios de exclusão foram: pessoas com presença de doença terminal, 

restrição ao leito, sequelas graves de acidente vascular encefálico (AVE), 
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deformidades que impeçam a deambulação, cardiopatas graves e que façam uso de 

benzodiazepínicos. 

 

5.2 Variáveis e instrumentos de mensuração 

 

Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação cognitiva, funcional e 

uma triagem física (pré-teste) e após três meses as mesmas avaliações eram 

empregadas em todos os idosos (pós teste). 

 

5.3 Dados sociodemográficos  

 

Através de um questionário estruturado foi realizada a caracterização da 

amostra, como idade, sexo, estado civil, se é aposentada e/ou pensionista e anos de 

escolaridade (Anexo 2). 

 

5.4 Avaliações físicas  

 

Foram mensuradas a pressão arterial utilizando o esfigmomanômetro; o peso 

através de uma balança, altura através de uma fita métrica e o índice de massa 

corporal (IMC) através da fórmula: IMC = peso corporal dividido pela altura ao 

quadrado, por fim foi feito um inquérito sobre quais medicações o idoso faz uso. 

Cabe ressaltar que as informações farmacológicas foram devidamente checadas 

nos prontuários de cada idoso, uma vez que o mesmo poderia esquecer ou até 

mesmo não se recordar do nome correto da medicação utilizada. 

 

5.5 Avaliações cognitivas 

 

Mini exame do estado mental (Folstein et al., 1975; Brucki et al., 2003) que 

avalia a orientação tempo-espaço, memória, cálculo e linguagem. As funções estão 

divididas da seguinte maneira: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 

pontos), memória (registro de três palavras) (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

evocação (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade visuo-construtiva (1 ponto). 
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O escore do MEEM pode variar de um mínimo de zero até um total máximo de 30 

pontos (Anexo 3).  

Teste Visuoespacial (Strauss et al., 2006): Mede a habilidade espacial. 

Consiste em, a partir de desenhos modelos, conseguir localizar o mesmo desenho, 

porém em posições invertidas. O teste apresenta 2 exemplos para treino e 8 tarefas. 

A pontuação máxima é de 8 (acertos) e a mínima é zero (sem acerto algum) (Anexo 

4). 

Teste de Trilhas (Trail Making Test) (Spreen & Straus, 1988): avalia 

flexibilidade mental, atenção, rastreamento visual, função motora, habilidades 

espaciais e de sequenciamento. Consiste em duas partes, denominadas de Parte A 

e Parte B. Na parte A deve-se desenhar com um lápis ou caneta uma linha 

interligando uma ordem crescente de números (1 a 25), dispostos em círculos ao 

acaso. Já na parte B, deve-se ligar números (de 1 a 13) e letras (de A a L) dentro de 

círculos em sequências alternadas em ordem crescente, por exemplo: 1 ao A, A ao 

2, 2 ao B, B ao 3, e assim por diante. O tempo (em segundos) e o número de erros 

devem ser registrados nas duas partes. 

 

5.6 Equilíbrio e funcionalidade 

 

Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB) (Berg et al., 1992; Miyamoto et 

al., 2004): Este instrumento avalia o desempenho do equilíbrio funcional em 14 itens 

relativos à vida diária. Cada item possui uma escala ordinal de cinco alternativas que 

variam de 0 a 4 pontos, a pontuação máxima é de 56, quanto menor for a 

pontuação, maior será o risco de quedas futuras. É considerada padrão ouro para 

avaliar equilíbrio estático e dinâmico em idosos e predizer quedas (Anexo 5). 

 

5.7 Mobilidade e marcha 

 

Timed up and go (TUG) (Podsiadlo et al., 1991): Tempo, medido em 

segundos, compreendido entre levantar-se de uma cadeira, caminhar uma distância 

de 3 metros, virar-se e sentar novamente. Espera-se que idosos sem alterações 

realizem o teste em 10 segundos ou menos, os que são dependentes em 
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transferências básicas tenham um desempenho em 20 segundos ou menos e para 

os que são dependentes, na maioria das atividades de vida diária, demorem mais de 

30 segundos para realizar o teste. 

“30s Chair Stand” (Guralnik et al., 1994): É mensurado o número de vezes 

que o voluntário consegue levantar-se da cadeira, com os braços cruzados contra o 

tórax e sentar-se em um período de 30 segundos. Estima-se que abaixo de 8 

elevações pode significar elevado risco de perda de mobilidade funcional e 

independência. 

Também foi indagado ao idoso sobre uso de dispositivo de marcha. 

 

5.8 Quedas e preocupação em cair 

 

Questionário sobre frequência de quedas: Foi questionado às participantes se 

sofreram alguma queda nos últimos 12 meses, assim como possíveis complicações 

advindas de tal incidente (Apêndice B). 

Escala de auto eficácia para quedas (Falls Efficacy Scale International, FES-I) 

(Yardley et al., 2005): validada no Brasil por Camargos et al. (2007): avalia a 

preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades de vida diária, 

com respectivos escores de 1 a 4. O escore total varia de 16 (ausência de 

preocupação) a 64 (preocupação extrema) (Anexo 6). 

 

 

 

5.9 Sintomas depressivos  

 

Escala Geriátrica de Depressão (GDS) (Yesavage et al., 1983): Consiste em 

30 perguntas dicotômicas (sim e não) a fim de quantificar possíveis sintomas 

depressivos. Pontos superiores a 10 podem indicar suspeita de depressão (Anexo 

7). 
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6. PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO – PROJETO QUEDAS: CAIA 

FORA DESSA IDEIA! 

 

Após a avaliação inicial com as 40 idosas, uma instituição foi aleatoriamente 

selecionada para ser o grupo controle (GC) e a outra para ser o grupo intervenção 

(GI), ambos os grupos com 20 participantes cada. Tal intervenção consistiu em um 

programa de treino funcional, desenvolvido pela pesquisadora, com enfoque na 

melhora do equilíbrio estático e dinâmico a fim de evitar quedas futuras, o protocolo 

de intervenção recebeu a denominação de Projeto Quedas: Caia fora dessa ideia! 

(Apêndice D). Foram oferecidas duas sessões semanais com duração de 60 minutos 

cada, por 3 meses, distribuídas da seguinte maneira: 

- Aferição da pressão arterial antes e ao término do treino: caso a pressão 

não estivesse nos limites adequados, o voluntário não participaria do treino e seria 

encaminhado para a enfermaria do local, para melhor monitorização por enfermeira 

e/ou médico, até que o quadro se estabilizasse.  

- Alongamentos: foram realizados alongamentos de trapézio, peitoral, 

paravertebrais, quadríceps femoral e tríceps sural (3 vezes, por 20 segundos cada, 

totalizando 10 minutos). 

- Equilíbrio Estático: a voluntária era solicitada a ficar sobre a posição estática 

de pé, com os pés paralelos e olhos fechados por 30 segundos, a pesquisadora 

avaliava os ajustes e oscilações que a idosa fazia para se equilibrar, sendo possível 

ensiná-la o que precisava ser melhorado para que tivesse mais equilíbrio, tal 

atividade é classicamente denominada como teste de Romberg (Newton, 1989). 

Posteriormente, a participante realizava apoio unipodal direito e esquerdo com olhos 

abertos (por 30 segundos cada) e com olhos fechados (por 30 segundos cada), 

totalizando 5 minutos (Bohannon, 1994). 

- Equilíbrio dinâmico: o treino de equilíbrio dinâmico era associado com o 

treino de marcha e de cognição. Consistia em deambular em trajeto retilíneo de 3 

metros, previamente marcado por uma faixa fixada no chão. As idosas eram 

instruídas a realizarem quatro atividades, a seguir: 

- Andar somente ida e volta (por 3 metros, visualmente delimitado por uma 

faixa fixada no solo, indicando início e término do percurso) 
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- Andar + tarefa motora (durante o percurso foi colocado uma cadeira a 1,5m 

do ponto de partida, a voluntária deveria desviar deste obstáculo) 

- Andar + tarefa cognitiva (durante a deambulação a idosa deveria nomear o 

máximo de animais que conseguisse se recordar, denominado de teste de Fluência 

Verbal) (Borod et al., 1980; Brucki et al., 1997) 

- Andar + tarefa motora + tarefa cognitiva (durante a marcha, a voluntária 

precisava se desviar do obstáculo e, ao mesmo tempo, nomear o máximo de frutas 

que se lembrasse) 

Cada tarefa era cronometrada pela pesquisadora. O tempo destinado ao 

treino de equilíbrio dinâmico era de 30 minutos. Importante observar que entre as 

tarefas era permitido um descanso de, pelo menos, 2 minutos para que a idosa não 

entrasse em fadiga, caso assim o desejassem. A Escala de Borg, muito utilizada 

para se classificar a percepção subjetiva de esforço, foi utilizada antes de iniciar o 

treino de equilíbrio/ marcha e após o mesmo. A Escala de Borg possui uma escala 

numérica (de 6 a 20) em que o indivíduo utiliza a escala para apontar a sua 

percepção de esforço, sendo 6= “muito fácil” e 20= “Muito, muito difícil”. Exercícios 

que envolvam equilíbrio e força em idosos devem estar compreendidos na faixa de 

10 a 16 pontos (Muehlbauer et al., 2012; Gschwind et al., 2013).  

- Relaxamento: foram realizados exercícios respiratórios suaves, visando 

ensinar às voluntárias a auto percepção corpórea, a controlarem a respiração 

através de inspirações e expirações lentas e profundas, com auxílio das mãos 

posicionadas uma no tórax e outra no abdômen. Também foi empregado o uso de 

uma massagem relaxante em pontos típicos de tensão como na cervical e no 

trapézio. Durante todo o relaxamento uma música ambiente era tocada. O tempo da 

atividade era de 10 minutos.  

Todas as sessões foram acompanhadas e supervisionadas pela pesquisadora 

responsável, que é Fisioterapeuta. Por se tratar de exercícios funcionais para 

prevenção de quedas futuras, cada indivíduo foi avaliado nos quesitos equilíbrio 

estático, dinâmico e deficiências na marcha, portanto o programa teve também um 

caráter de tratamento para estes participantes, no intuito de que estes possam ter 

uma maior funcionalidade nos quesitos mencionados e assim, tenham o risco de 

quedas diminuído. Apesar do enfoque ter sido a funcionalidade e não hipertrofia 
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muscular ou condicionamento físico, além dos acadêmicos, também houve auxílio 

de um Educador Físico durante o treino, que foi de fundamental importância, 

assegurando que as idosas fossem contempladas com um olhar multidisciplinar a 

respeito de sua funcionalidade e qualidade durante a execução dos exercícios.  

O grupo controle (GC) não realizou nenhuma atividade física e/ou 

fisioterapêutica durante os 3 meses em questão, apenas recebeu panfleto sobre 

medidas que auxiliam a evitar quedas, como utilizar somente tapetes 

antiderrapantes, uso de barras no banheiro, calçados confortáveis e sem saltos, 

entre outras. 
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7. FOLLOW-UP 

 

Após 3 meses de intervenção do GE, todas as idosas (GE e GC) foram 

reavaliadas através dos mesmos testes e questionários iniciais e monitoradas por 12 

meses a respeito de frequência de quedas. A pesquisadora responsável ligava 

semanalmente para as enfermeiras, responsáveis pelas duas instituições, e 

indagava se as idosas sofreram alguma queda no período em questão, assim como 

complicações decorrentes desta queda (fratura, internação). 
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8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística dos dados foi realizada no software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 22. A normalidade foi calculada 

através do teste de Shapiro Wilk e a homogeneidade pelo teste Levenne. Para a 

caracterização da amostra foi utilizada estatística descritiva como média, desvio 

padrão e porcentagem. Os dois grupos foram avaliados antes e após a intervenção 

do GE nos quesitos físicos, funcionais e cognitivos. Para analisar se os grupos 

diferiam entre si foi realizado o teste t para as variáveis paramétricas e teste U-Mann 

Whitney para as variáveis não paramétricas.  

A fim de avaliar o efeito da intervenção nos quesitos cognitivos, funcionais e 

de marcha, foi utilizado o teste t pareado para as variáveis paramétricas e o 

Wilcoxon para as variáveis não paramétricas nos grupos GE e GC.    

Com o intuito de analisar o desempenho da marcha, desenvolvida durante a 

intervenção do GE, foi conduzido o teste t de amostras em pares no primeiro dia do 

protocolo e o último dia do mesmo. Posteriormente foi realizada correlação de 

Pearson entre variáveis cognitivas e funcionais tanto na amostra total quanto 

estratificada por grupo, assim como em relação ao número de quedas durante o 

follow-up de 6 meses e 12 meses. Admitiu-se o nível de significância de 5% (p≤0,05) 

para todas as análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

9. RESULTADOS 

 

 9.1 Caracterização da amostra 

 

Na primeira instituição avaliada, 3 idosos eram acamados, inclusive o único 

residente do sexo masculino, já na outra instituição 10 idosos eram restritos ao leito, 

sendo 3 do sexo masculino. Com o intuito de tornar as amostras mais semelhantes, 

optou-se por recrutar apenas residentes do sexo feminino e o mesmo número de 

idosas em cada grupo, participaram do estudo então, 40 idosas residentes de 

instituições públicas de longa permanência. 

A idade média do GC foi de 81 anos (DP±9,9), 60% se autodeclararam 

brancas, 65% viúvas, 80% aposentadas, 100% realizaram educação básica 

(compreendida como educação infantil, ensino fundamental e educação básica 

média) e 25% não possuíam filhos, já a idade média do GE foi de 78,05 anos 

(DP±10,4), 60% se autodeclararam brancas, 55% eram solteiras, 75% aposentadas, 

2% completaram o ensino superior e 75% não possuíam filhos. A tabela 1 mostra a 

caracterização da amostra quanto às variáveis sociodemográficas (raça, situação 

marital, escolaridade, condição empregatícia e se possui filhos). 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra 

*p≤0,05 

Variáveis GC n (%) GE n (%) x2 p 
Raça   1,14  0,76 

 Branca 12 (60%) 12 (60%)    
Negra 4 (20%) 4 (20%)    
Parda 4 (20%) 3 (15%)    
Amarela (oriental) 0 1 (5%)    

Situação marital   3,77  0,15  

 Solteira 5 (25%) 11 (55%)     
Divorciada 2 (10%) 1 (5%)     
Viúva 13 (65%) 8 (40%)     

Formas de renda      

 Aposentada 16 (80%) 15 (75%) 0,14 0,70 
Pensionista 10 (50%) 9 (45%) 0,10 0,75 

Escolaridade   3,75  0,44  

 Educação básica 20 (100%) 18 (90%)     
Educação superior 0 2 (10%)    

Filhos Sim 15 (75%) 5 (25%) 10,0 0,002* 

 Não 5 (25%) 15 (75%)   
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9.2 Avaliação Pré-teste  

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos dados 

antropométricos, cognição global e de funcionalidade. Em relação às funções 

executivas também não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, 

exceto o teste de Trilhas B, no item número de erros, houve diferença 

estatisticamente significativa (t=3,63; p=0,001), com tamanho de efeito elevado, 

conforme evidenciado pela tabela 2.  Em relação à frequência de quedas nos últimos 

12 meses, 10 idosas do GE relataram queda no período mencionado, já no GC 8 

idosas caíram. 

 

Tabela 2. Comparação entre grupos Pré-teste 

Variáveis 
GC GE Teste t /  

U Mann 
Whitney 

p 
Tamanho 
do Efeito Média ±DP Média ±DP 

Idade (anos) 81,0 ± 9,9 78,05 ± 10,4 -0,9 t 0,36 0,14 

Pressão Arterial 
Sistólica (mmHg) 

121,7 ± 12,5 118,3 ±18,9 -0,6 t 0,51 0,10 

Pressão Arterial 
Diastólica (mmHg) 

74,5 ± 9,1 69,3 ± 9,7 -1,7 t 0,09 0,26 

 Antropométricas 

Peso (kg) 67,1 ± 6,5 67,6 ± 10,6 0,17 t 0,86 -0,03 

Altura (m) 1,58 ± 0,06 1,56 ± 0,08 -0,91 t 0,36 0,14 

IMC (Kg/m2) 26,5 ± 1,5 27,7 ± 5,1 0,97 t 0,33 0,00 

Cognição global (Pontos) 

Orientação 8,3 ± 1,7 7,6 ± 1,5 -1,46 t 0,15 0,21 

Atenção e Cálculo 1,3 ± 1,3 1,7 ± 1,5 0,74 t 0,46 -0,09 

Evocação 1,35 ± 1 1,5 ± 0,8 0,5 t 0,61 -0,08 

Linguagem 6,4 ± 1,3 6,5 ± 1,2 0,37 t 0,71 -0,04 

Memória Imediata 2,75 ± 0,5 2,9 ± 0,3 179 µ 0,35 -0,18 

MEEM 20,2 ± 3,8 20,2 ± 3,9 0,04 t 0,96 0,00 

Funções executivas 

Tempo Trilha A (s) 215,0 ± 86,7 225,6 ± 108,5 0,34 t 0,73 -0,05 

N° Erros Trilha A 1,4 ± 1,9 2,5 ± 3,6 183 0,62 -0,18 

Tempo Trilha B (s) 312,8 ± 119,2 308,2 ± 139,1 -0,11 t 0,91 0,01 

N° Erros Trilha B 5,25 ± 3,02 8,85 ± 3,2 3,63 t 0,001* -0,50 
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Variáveis 
GC GE Teste t /  

U Mann 
Whitney 

p 
Tamanho 
do Efeito Média ±DP Média ±DP 

Visuoespacial 
(Pontos) 3,05 ± 1,57 3,05 ± 1,8 0 t 1,00 0,00 

Funcionalidade (equilíbrio e marcha) 

BERG (Pontos) 44 ± 11,6 47,2 ± 7,9 0,99 t 0,32 -0,16 

TUG (s) 23,2 ± 7,7 26,7 ± 22,4 175 µ 0,49 -0,12 

30s Chair Stand 
(Número de 
repetições) 

5,4 ± 1,4 5,9 ± 2,0 0,98 t 0,33 -0,14 

 
 
Sintomas depressivos 

GDS (pontos) 8,6 ± 4,6 11,1 ± 8,2 177,5 µ 0,54 -0,11 

Preocupação em cair 

FES-I (Pontos) 33,4 ± 11,0 30,6 ± 11,3 -0,79 t 0,43 0,12 

IMC= Índice de Massa Corporal; MEEM=Mini Exame do Estado Mental; TUG= Timed up and go; 
GDS= Geriatric Depression Scale; FES-I= Falls Efficacy Scale International. *p≤0,05 

 

9.3 Desempenho do GE Pré e Pós-Teste 

 

A pontuação total do MEEM não houve diferença estatisticamente significativa 

entre pré e pós teste (t=-1,42; p=0,17). Já no Teste de Trilhas, houve diferença 

estatisticamente significativa na parte B, no quesito tempo (t=2,44; p=0,02) e número 

de erros (t=6,04; p=0,00), com tamanhos de efeito de 0,04 e 0,24 respectivamente. 

O número de erros Trilhas A (Wilcoxon=-2,46; p=0,01) e o teste Visuoespacial (t=-

4,27; p=0,00) também foram estatisticamente significativos com tamanhos de efeito 

pequeno e médio respectivamente. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre todas as variáveis 

funcionais, mensuradas através do “30s Chair Stand Test” (t=-2,02; p=0,00); TUG 

(Wilcoxon=-3,27; p=0,00); questionário Berg (t=-3,10; p=0,05) e FES-I (t=5,49; 

p=0,00), ou seja, as voluntárias obtiveram um desempenho melhor em relação ao 

equilíbrio e marcha, à quantidade de vezes que conseguiam levantar/sentar e 

também menor preocupação com a possibilidade em cair após o período de 

intervenção, apesar de apresentarem um pequeno tamanho de efeito.  A tabela 3 

mostra a média das pontuações antes e após a intervenção. 
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Tabela 3. Comparação Pré e Pós-Teste do GE 

Variáveis   
Média pré-

teste 
Média pós- 

teste 
Teste t pareado/ 

Wilcoxon P 
Tamanho 
do Efeito 

Cognição Global MEEM 20,25 20,5 -1,4 0,17 -0,03 

Funções 
executivas 

Tempo Trilhas A 222,65 222,15 2 0,06 0,01 

Erros Trilhas A 2,55 2,1 -2,46 0,01* 0,06 

Tempo Trilhas B 308,25 296,55 2,4 0,02* 0,04 

Erros Trilhas B 8,85 7,3 6,05 0,00* 0,24 

Visuoespacial 3,05 4,1 -4,27 0,00* -0,33 

Funcionais 

Berg 47,2 48,45 -3,1 0,05* -0,08 

30s Chair Stand 5,95 6,35 -2,02 0,00* -0,11 

TUG 26,75 24,4 -3,27 0,00* 0,09 

GDS 
 

11,15 10,45 -2,51 0,01* -0,05 

FES-I   30,6 28,35 5,49 0,00* 0,10 

MEEM=Mini Exame do Estado Mental; TUG= Timed up and go; GDS= Geriatric Depression Scale; 
FES-I= Falls Efficacy Scale International. *p≤0,05 

 

9.4 Desempenho do GC Pré e Pós-Teste 

 

O GC foi avaliado antes e após os 3 meses de intervenção do grupo GE. 

Houve diferença estatisticamente significativa no teste de Trilhas parte B, no quesito 

total de erros (t=-2,43; p=0,025). Em relação aos aspectos funcionais, houve 

diferença estatisticamente significativa entre o “30s Chair Stand Test” (t=2,97; 

p=0,008), pontuação total do questionário Berg (t=4,78; p=0,00) e TUG (Wilcoxon=-

3,13; p=0,002). Para sintomas depressivos também houve diferença 

estatisticamente significativa (Wilcoxon= -2,50; p=0,012). Apesar de as variáveis 

supracitadas serem significativas, somente o teste “30s Chair Stand” obteve um 

tamanho de efeito pequeno, as demais foram encontradas elevada sobreposição 

dos grupos. Cabe ressaltar que em todos os quesitos o GC teve um desempenho 

inferior após os 3 meses. A tabela 4 mostra o desempenho pré e pós-teste. 
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Tabela 4. Comparação do GC Pré e Pós-Teste 

Variáveis 
 

Média Pré-
Teste 

Média Pós- 
Teste 

Teste t 
pareado/ 
Wilcoxon p 

Tamanho do 
Efeito 

Cognição 
Global MEEM 20,2 19,8 2,62 0,17 0,05 

Funções 
executivas 

Tempo Trilhas A 215,05 212,25 1,25 0,22 0,01 

Erros Trilhas A 1,4 1,5 -0,53 0,59 -0,02 

Tempo Trilhas B 312,8 315,2 -0,79 0,43 -0,01 

Erros Trilhas B 5,25 5,7 -2,43 0,02* -0,07 

Visuoespacial 3,05 2,8 1,75 0,09 0,08 

Funcionais 

Berg 44,05 42,6 4,78 0,00* 0,06 

30s Chair Stand 5,4 4,85 2,97 0,008* 0,21 

TUG 23,25 24,35 -3,13 0,002* -0,10 

GDS 
 

8,6 9,35 -2,5 0,012* -0,09 

FES-I 
 

33,4 33,9 -1,87 0,07 -0,02 

MEEM=Mini Exame do Estado Mental; TUG= Timed up and go; GDS= Geriatric Depression Scale; 
FES-I= Falls Efficacy Scale International. *p≤0,05 

 

9.5 Desempenho entre grupos Pós-Teste 

 

Após o período de intervenção, os dois grupos foram analisados com o intuito 

de comparar seus desempenhos. Apenas o teste visuoespacial (t=3,05; p=0,004), 

“30s Chair Stand Test” (t=3,62; p=0,001) e pontuação total no questionário Berg 

(t=2,02; p=0,05) foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos. 

 

9.6 Desempenho do GE durante a intervenção 

 

O treino de marcha foi realizado em um percurso de 3 metros delimitado por 

uma fita fixada ao solo. A voluntária era instruída a deambular, sempre ida e volta ao 

ponto de partida, com sua velocidade usual, caso utilizasse algum dispositivo de 

auxílio como muleta ou bengala, a mesma deveria usá-la no exercício.  A atividade 

era segmentada em 4 partes, a saber: andar livremente o percurso selecionado; 

andar livremente juntamente com a tarefa de nomear animais; andar e desviar de 

um obstáculo (cadeira, fixada a 1,5m do ponto inicial); e por fim, deambular o trajeto 

concomitantemente desviar do obstáculo e nomear frutas. O tempo, em segundos, 
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era marcado através de um cronômetro em todas as etapas durante todas as 

sessões.  

Com o intuito de comparar o desempenho da marcha foi conduzido o teste t 

de amostras em pares no primeiro dia do protocolo e o último dia do mesmo. O 

tempo médio, em segundos, foi menor em todas as atividades do último dia de 

treinamento, o que significa que as idosas aumentaram sua velocidade média e 

realizaram os comandos propostos em um menor tempo. No entanto, as diferenças 

estatisticamente significativas foram as etapas: Caminhar livremente (t=4,1; 

p=0,001), com tamanho de efeito médio, e caminhar + atividade cognitiva + 

obstáculo (t=3,3; p=0,004), com tamanho de efeito pequeno. A tabela 5 mostra o 

desempenho do grupo em cada etapa do treino de marcha na primeiro e última 

sessão.  

 

Tabela 5. Desempenho do GE no início e ao término do protocolo de intervenção 

Etapas do Treino de 
Marcha 

1° Sessão 24° Sessão 

Teste t pareado p 

Tamanho 
do Efeito 

Média (s) ±DP Média (s) ±DP 

1- Andar livremente 15±2,7 12,75±3,8 4,1 0,001* 0,33 

2- Andar + Nomear 19,65±5,1 17,45±5,1 1,7 0,092 0,21 

3-Andar + Obstáculo 17±3,7 16,4±5,0 1,2 0,24 0,06 

4-Andar + Obstáculo + 
Nomear 23,55±6,8 20,6±5,9 3,3 0,004* 

  
0,22 

*p≤0,05 

 

9.7 Correlação entre variáveis funcionais e cognitivas 

 

Primeiramente foi conduzida a correlação de Pearson entre as variáveis 

cognitivas (cognição global e funções executivas) e funcionais (equilíbrio e marcha) 

em toda a amostra, para fins didáticos denominou-se de Pré todas as variáveis 

mensuradas no momento Pré Teste e Pós as variáveis avaliadas no Pós Teste. 

Houve apenas correlação estatisticamente significativa entre a variável Evocação 

(um dos subitens do MEEM) e “30s Chair Stand Test” (r=0,365, p=0,020), ambas 

relacionadas ao Pré teste.  

Em seguida a amostra foi estratificada pelo tipo de instituição (grupo controle 

e grupo experimental). Em relação ao GC houve correlação estatisticamente 
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significativa entre MEEM (Pré) e visuoespacial (Pré e Pós Teste), “30s Chair Stand 

Test” (Pré). O MEEM (Pós) também se correlacionou estatisticamente significativa 

entre as mesmas variáveis supracitadas. Já a variável Berg (Pré e Pós Teste) se 

correlacionou de forma significativa com a FES-I (Pré e Pós Teste). A Tabela 6 

evidencia os valores. 

 

Tabela 6. Correlações entre variáveis cognitivas e funcionais no Grupo Controle 

 

MEEM Pré MEEM Pós 

R P R P 

Visuoespacial Pré 0,517 0,020* 0,459 0,042* 

Visuoespacial Pós 0,581 0,007* 0,556 0,011* 

30s Chair Stand -0,519 0,019* -0,481 0,032* 

 

Berg Pré Berg Pós 

R P R P 

FESI Pré 0,468 0,038* 0,5 0,025* 

FESI Pós 0,458 0,042* 0,493 0,027* 

 

Ao se analisar o GE, TUG (Pré e Pós teste) se correlacionaram 

estatisticamente com GDS, Berg e FES-I e “30s Chair Stand” (Pré e Pós teste) se 

correlacionaram estatisticamente com o MEEM, Berg e FES-I, mais detalhes podem 

ser visualizados na tabela 7.  
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Tabela 7. Correlações entre variáveis cognitivas e funcionais no Grupo Experimental 

 
GDS Pré GDS Pós BERG Pré BERG Pós FES-I Pré FES-I Pós 

r p r p r p r p r p r p 

TUG 
Pré 

0,513 0,021* 0,5 0,025* -0,833 0,000* -0,804 0,000* 0,54 0,014* 0,471 0,036* 

TUG 
Pós 

0,527 0,017* 0,515 0,020* -0,834 0,000* -0,796 0,000* 0,51 0,022* 0,441 0,052 

 
MEEM Pré MEEM Pós BERG Pré FES-I Pré     

r p r p r p r p 
    

30s 
Chair 
Stand 
Pré 

0,552 0,012* 0,46 0,041* 0,438 0,054 -0,466 0,038* 
    

30s 
Chair 
Stand 
Pós 

0,586 0,007* 0,497 0,026* 0,452 0,045* -0,438 0,053 
    

 

 

9.8 Follow-up 

 

Após a intervenção, ambos os grupos foram monitorados, semanalmente por 

12 meses, com a equipe de enfermagem das instituições sobre a frequência de 

quedas das idosas. As análises estatísticas foram conduzidas após os primeiros 6 

meses de follow-up e ao término do 12° mês.  

Ao término dos primeiros seis meses de acompanhamento, nenhuma idosa 

do grupo intervenção sofreu quedas. Em contrapartida, 6 idosas do grupo controle 

sofreram quedas, destas 50% foram caidoras recorrentes. Houve correlação 

estatisticamente significativa entre o número de quedas e o grupo pertencente 

(r=0,39; p=0,01), assim como associação estatisticamente significativa (x2=7,05; 

p=0,008) entre “Cair” (Sim ou Não) e o grupo. Já ao término do 12° mês de follow-

up, 2 idosas do GI sofreram quedas (um episódio cada, no oitavo e décimo mês 

respectivamente), uma residente faleceu no 11° mês devido a um quadro de 

pneumonia, em relação ao grupo controle foram registradas 5 novas quedas, sendo 

apenas uma caidora não recorrente. Ao se analisar o grupo e número de quedas 

houve correlação estatisticamente significativa entre as variáveis (r=0,36; p=0,02) e 
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também associação estatisticamente significativa entre caidores e grupo controle ou 

experimental (x2=3,58; p=0,05). O Gráfico 1- Follow-up de Quedas por 12 meses, 

demonstra o número de quedas entre os grupos durante todo o follow-up. Já o 

Quadro 2- Frequência de quedas de cada idosa, mostra em detalhes a frequência de 

quedas de cada indivíduo, foram ao todo 9 caidoras (2 do GE e 7 do GC), para fins 

didáticos cada idosa foi identificada com uma letra do alfabeto, residentes intituladas 

“H” e “I” eram pertencentes ao GE, as demais eram componentes do GC. Cabe 

ressaltar que nenhuma idosa, de ambos os grupos, teve duas ou mais quedas no 

mesmo mês e nem sofreu fratura ou precisou procurar um serviço de saúde em 

decorrência da queda.  

 

 

Gráfico 1 – Follow-up de Quedas por 12 meses  
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Quadro 2 – Frequência de quedas de cada idosa 

 

 

 

 

10. DISCUSSÃO 

 

O programa de treinamento funcional foi capaz de melhorar todas as variáveis 

referentes ao equilíbrio e marcha assim como algumas variáveis de funções 

executivas em idosas institucionalizadas. Apesar de não existir um consenso sobre a 

definição de exercícios funcionais, equilíbrio, força muscular e resistência são 

variáveis comumente utilizadas (Liu-Ambrose et al., 2008), sendo o equilíbrio 

(estático, dinâmico ou os dois associados) constantemente associado ao treino 

funcional como ferramenta na prevenção de quedas (Wurzer et al., 2014).  

As quedas não são causadas somente por deficiência no equilíbrio, vista de 

forma isolada, mas também por ineficiência em alocar atenção corretamente no 

equilíbrio em situações com muitos estímulos. Portanto, a cognição possui um papel 

primordial, uma vez que o planejamento e autocontrole são fundamentais na 

GC= Grupo controle; GE= Grupo experimental 
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execução de uma marcha segura e eficaz. O declínio das funções executivas, como 

habilidades verbais, temporais e visuais interferem diretamente na qualidade de 

marcha e podem predispor o idoso a quedas (Liu-Ambrose et al., 2008). Testes 

bastante utilizados em estudos envolvendo cognição e marcha são o Trail Making 

Test, que avalia flexibilidade mental, atenção, rastreamento visual, função motora, 

habilidades espaciais e de sequenciamento (Caetano et al., 2018); o TUG, que 

avalia tempo e velocidade de marcha (McMurdo et al., 2001; Lee et al., 2003; 

Shumway-Cook et al., 2007; Taylor et al., 2012); e o Berg, que é padrão ouro para 

avaliar equilíbrio estático e dinâmico em idosos (Shumway-Cook et al., 2007; 

Kuptniratsaikul et al., 2011). No presente estudo, idosos submetidos ao programa de 

treino funcional tiveram um desempenho significativamente superior nos 3 testes, 

tais resultados estão em consonância com trabalhos de Means et al. (2005), 

Freiberger et al. (2007), Liu-Ambrose et al. (2008), Huang et al. (2010), 

Kuptniratsaikul et al. (2011), e Yamada et al. (2011), portanto parecem ser 

instrumentos importantes como componentes para prevenção de quedas. 

Existem diversos estudos investigando prevenção de quedas através de 

exercícios funcionais. A Sociedade Americana de Geriatria recomenda que sejam 

utilizados treino de marcha, exercícios de resistência e de equilíbrio para prevenção 

de quedas em idosos comunitários (Souza et al., 2017). No presente trabalho foram 

realizados exercícios de alongamentos, treino de equilíbrio e de marcha por 12 

semanas, em relação ao treino de marcha, este foi composto por circuitos onde 

eram treinados marcha livre e com obstáculos (com e sem atividade cognitiva). Em 

todas as atividades de marcha propostas, as idosas obtiveram um menor tempo de 

execução e, consequentemente, aumentaram sua velocidade de deambulação ao se 

comparar o primeiro e último dia de protocolo, sendo que “andar livremente” e “andar 

+ obstáculo + atividade cognitiva” obtiveram uma melhora estatisticamente 

significativa.  

Yamada et al. (2010) também realizaram treino de marcha através de um 

circuito complexo, em que eram dispostos números de 1 a 15 no chão e obstáculos 

entre os mesmos, os participantes deveriam caminhar, sequencialmente, do número 

1 até encontrar o número 15, evitando os obstáculos e o tempo era cronometrado, 

os voluntários submetidos a este treino de marcha, obtiveram menor incidência de 
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quedas e fraturas mesmo após 12 meses depois da intervenção. Weerdesteyn et al. 

(2006) realizaram um programa de exercícios envolvendo treino de equilíbrio e 

circuito de marcha com obstáculos, duas vezes por semana, por 5 semanas e 

encontraram uma redução de 46% de incidência de quedas no grupo experimental. 

Muitas pesquisas têm investigado prevenção de quedas por meio de exercícios 

físicos, no entanto ainda persiste uma escassez na literatura a respeito de intervenção 

em idosos institucionalizados. Assim como em nosso trabalho, McMurdo et al. (2001) 

e Sá et al. (2012) investigaram prevenção de quedas apenas em idosos 

institucionalizados. O primeiro estudo dividiu um grupo com exercícios de equilíbrio e 

modificações de fatores de risco e um grupo com atividades de interação social 

associados com música; já o segundo, brasileiro, avaliou 20 idosos através de 

exercícios de fortalecimento, equilíbrio e flexibilidade por 18 semanas, porém em 

ambos não houve diferença no número de quedas entre os grupos, portanto os 

programas de exercícios não foram capazes de reduzir quedas durante um follow-up 

de 7 e 12 meses respectivamente. Lee et al. (2006) avaliaram um grupo com 

exercícios de equilíbrio e alongamentos e outro com educação em saúde, apesar do 

grupo intervenção ter melhorado significativamente em testes como TUG e GDS, 

variáveis também estatisticamente significativas em nosso estudo após o treinamento 

funcional, o programa proposto pelos autores não foi capaz de reduzir quedas durante 

1 ano. Lord et al. (2005), Luukinen et al. (2006), Shumway-Cook et al. (2007) e Sá et 

al. (2012) também não encontraram eficácia na redução do número de quedas e 

prevenção da mesma através de exercícios funcionais. 

As quedas interferem não só em aspectos físicos, mas também emocionais. 

Neste sentido, é comum o indivíduo idoso desenvolver um sentimento de medo ou 

uma preocupação extrema com a possibilidade de cair. Estudos recentes têm 

demonstrado que este sentimento não está exclusivamente relacionado com o fato 

de ter sofrido uma queda, uma vez que idosos não caidores também apresentaram 

altos valores nestes quesitos. Indivíduos com escores elevados de medo e/ou 

preocupação, acabam desenvolvendo alterações em mecanismos biomecânicos de 

marcha, como aumento do número de passos (Bair et al., 2016), diminuição da 

velocidade de marcha e redução de atividades que envolvam dupla tarefa, como 

caminhar em ruas com obstáculos e conversar, por exemplo. Inicialmente, o medo 
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em cair pode levar a comportamentos cautelosos que ajudam a prevenir a queda, 

porém podem também reduzir a confiança do idoso e comprometer suas atividades 

de vida diária, favorecendo o declínio funcional e consequentemente elevar o risco 

de quedas futuras (Lachmam, 1998; Atkinson, 2010).  

O questionário de auto eficácia de quedas (FES-I), é uma importante 

ferramenta para mensurar o grau de preocupação com a possibilidade em cair. Em 

nosso estudo, após o programa de exercícios funcionais, houve diferença 

estatisticamente significativa na FES-I nos dois grupos, no GE houve redução da 

preocupação em cair, contrapondo-se ao GC que obteve um aumento da pontuação 

da FES-I. Tal fato demonstra que o treinamento funcional foi capaz de melhorar a 

auto eficácia de quedas nas idosas submetidas aos exercícios propostos e os 

resultados estão em consonância com a pesquisa desenvolvida por Lee et al. 

(2013). Já no estudo de Sá et al. (2012) não foi encontrada melhora estatisticamente 

significativa na FES-I após intervenção. Kumar et al. (2016) realizaram uma revisão 

sistemática com meta-análise a respeito do efeito dos exercícios físicos no medo de 

cair em idosos comunitários e constataram que os programas de exercícios são 

capazes de reduzir o medo em cair, com efeito pequeno a moderado, embora sejam 

necessários mais estudos metodologicamente mais robustos para embasar o fato. 

O protocolo desenvolvido no presente trabalho foi capaz de prevenir quedas 

por 6 meses, uma vez que nenhuma idoso do grupo intervenção sofreu quedas, em 

contrapartida, neste período, o grupo controle sofreu 11 quedas, sendo 50% destas 

caidoras recorrentes. Houve associação estatisticamente significativa entre o grupo 

pertencente e quedas, assim como correlação estatisticamente significativa entre o 

grupo e número de quedas. Após 12 meses de follow-up foram registradas apenas 

duas quedas no grupo experimental, contrapondo-se com o número 

expressivamente maior do grupo controle. A associação estatisticamente 

significativa permaneceu entre o grupo pertencente e quedas, assim como 

correlação estatisticamente significativa entre o grupo e número de quedas, 

portanto, o protocolo proposto se mostrou eficaz em reduzir risco de quedas mesmo 

após 1 ano de intervenção. 

O programa de exercícios funcionais proposto possui aspectos fortes que 

merecem destaque, trata-se de um protocolo relativamente simples, de fácil 
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compreensão, barato, pode ser implementado nos mais variados âmbitos, tais como 

hospitais, ambulatórios, consultórios, postos de saúde, domicílio e instituições 

públicas e privadas, desde que supervisionado por um profissional de saúde 

capacitado. O grupo submetido aos exercícios funcionais em nossa pesquisa, 

melhorou significativamente o desempenho em testes como Trail Making test, TUG, 

Berg, instrumentos considerados como referência para se avaliar função executiva, 

marcha e equilíbrio, ao final da intervenção. Outro aspecto que merece destaque é o 

fato de não ter havido nenhum dropout em nosso estudo, o que certamente poderia 

interferir nos resultados, especialmente durante o programa de intervenção, realizar 

pesquisa utilizando voluntários idosos, institucionalizados e submetê-los a um 

protocolo de exercícios (duas vezes por semana), por 3 meses e manter a adesão 

dos mesmos é uma tarefa árdua e desafiadora. 

Apesar do programa funcional ter se mostrado eficaz na redução do risco de 

quedas em idosos institucionalizados, algumas limitações do trabalho podem ter 

interferido nos resultados. No tocante à frequência de quedas, foi utilizado um 

questionário a respeito de quedas nos últimos 12 meses em que o idoso deve 

reportar se caiu ou não no período mencionado, tal método, apesar de muito 

utilizado como em trabalhos de McMurdo et al. (2001); Suzuki et al. (2004); Means et 

al. (2005); Weerdesteyn et al. (2006); Freiberg et al. (2007); Shumway-Cook et al. 

(2007);  Liu-Ambrose et al. (2008); Huang et al. (2010); Wu et al. (2010); Clemson et 

al. (2012); Pérula et al. (2012); Sá et al. (2012); Taylor et al. (2012); Kim et al. 

(2013); Lee et al. (2013); Wurzer et al. (2014); pode ser influenciado por alguma 

dificuldade do idoso se recordar ou até mesmo não desejar falar se sofreu quedas, 

seja por constrangimento ou por esquecimento, porém cabe ressaltar que além da 

informação fornecida pelas participantes, também era checado em cada prontuário 

das residentes se a mesma caiu.  

Outro fator que pode ter influenciado nos resultados foi o n pequeno, 

possivelmente amostras maiores poderiam mostrar dados mais consistentes, assim 

como outras abordagens metodologicamente mais rigorosas, tais como um estudo 

randomizado entre as duas instituições ao invés de submeter apenas uma instituição 

ao protocolo de intervenção ou cross over entre as mesmas para analisar o efeito da 

intervenção nos dois locais em tempos distintos. Apesar do protocolo proposto ter 
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sido eficaz em reduzir o risco de quedas por 12 meses, nota-se uma significância 

superior nos resultados nos primeiros 6 meses pós intervenção, em que nenhuma 

idosa submetida ao programa de exercícios sofreu quedas, é provável que exista um 

efeito dose-dependente e possivelmente um follow-up superior a 12 meses 

evidenciaria a diminuição deste efeito. Portanto, se faz necessário pensar em 

estratégias para implementar, sistematicamente, exercícios funcionais para 

manutenção do ganho adquirido de modo que o efeito do programa não se perca a 

longo prazo. Talvez uma possibilidade para futuros trabalhos seja implementar 

pequenos reforços durante o follow-up para melhorar o efeito dose dependente, 

assim como a utilização deste protocolo em outros contextos, como centros de 

convivência, atenção primária entre outros. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O programa de exercícios foi capaz de melhorar significativamente todos os 

quesitos funcionais, algumas variáveis relacionadas a funções executivas, diminuir o 

tempo e aumentar a velocidade durante o treino de marcha em idosos 

institucionalizados logo após a intervenção. O grupo controle piorou em todos os 

aspectos avaliados. Após 12 meses de follow-up, o protocolo funcional ainda se 

mostrou eficaz na redução do risco de quedas. Portanto o treinamento funcional 

proposto parece ter sido eficaz em melhorar desempenhos funcionais e cognitivos, 

assim como prevenir quedas por um ano. 
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APÊNDICE A 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Venho por meio deste solicitar autorização do(a) responsável pela instituição 

de longa permanência para a implementação da pesquisa intitulada “Avaliação da 

efetividade de um treino funcional no risco de quedas em idosos institucionalizados”.  

Trata-se de uma pesquisa para tese de doutorado na Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP).  

Acreditamos que as quedas e suas consequências devastadoras podem ter 

relação com uma série de fatores, dentre eles destacamos a dificuldade e lentidão 

na marcha, dificuldade de se adaptar a terrenos irregulares e com obstáculos, 

equilíbrio e também com atenção e reflexos que ficam diminuídos. Sendo assim, 

neste estudo pretendemos avaliar o efeito de um programa de exercícios funcionais 

e sua relação com a prevenção de quedas futuras. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: será marcado um 

dia para uma avaliação inicial de questionários contendo perguntas sobre risco de 

quedas; funcionalidade, desempenho cognitivo, equilíbrio. Iremos aferir a pressão 

arterial e será analisada a marcha. A partir desta avaliação inicial dividiremos os 

participantes, em dois grupos: um grupo receberá panfletos explicativos sobre 

medidas para prevenção de quedas, já o outro fará parte da intervenção. Serão 

oferecidos por 3 meses, exercícios funcionais que compreendem: treino de 

equilíbrio, treino de marcha, estimulação cognitiva, alongamentos e relaxamentos 

com uma frequência de 2 vezes por semana, sendo que cada sessão durará 60 

minutos. Todas as sessões serão supervisionadas pela fisioterapeuta responsável. 

Após os 3 meses todos os voluntários serão novamente avaliados (mesmos quesitos 

que foram contemplados na avaliação inicial). 

Por se tratar de um programa de exercícios, alguns riscos, por menores que 

sejam, podem acontecer, tais como fadiga, elevação da pressão arterial e 

instabilidade postural. Porém cabe ressaltar que a todo momento os participantes 

serão supervisionados pela fisioterapeuta e por sua equipe de saúde devidamente 

treinada, a fim de evitar tais riscos e/ou intervir quando necessário. Espera-se 
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somente benefícios aos idosos no que diz respeito às ações que possam prevenir e 

diminuir os riscos de quedas, bem como estimular o desempenho cognitivo.   

Para participar deste estudo o participante não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. O mesmo será esclarecido sobre o estudo 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que será atendido pelos 

pesquisadores. Tal pesquisa não trará nenhum custo ou vantagem financeira para a 

Instituição.  

Os pesquisadores irão tratar a identidade do(a) participante com padrões 

profissionais de sigilo, assim como sobre dados referentes ao local onde será feita a 

pesquisa. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O 

local e os voluntários não serão identificados em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra lhe será fornecida. 

 

Eu, _____________________________________________________, portador do 

documento de identidade ___________________________, responsável pela 

instituição, fui informado (a) dos objetivos do estudo pesquisa “Avaliação da 

efetividade de um treino funcional no risco de quedas em idosos institucionalizados”, 

de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar meu consentimento. 

Declaro que concordo em disponibilizar o espaço para esta pesquisa. Recebi uma 

via deste documento e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

 

___________________________________________________________             

Assinatura do responsável                           Data 
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___________________________________________________________               

Assinatura do pesquisador                            Data 

 

___________________________________________________________                                

Assinatura de testemunha                                Data 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Caso queira esclarecer alguma dúvida diretamente com a pesquisadora 

responsável entre em contato com Lilian Atalaia da Silva: (32) 98843-7898; Rua 

Redentor 280, ou via email: lilian.atalaia.fisio@gmail.com 
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APÊNDICE B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário a participar da pesquisa 

“Avaliação da efetividade de um treino funcional no risco de quedas em idosos 

institucionalizados”. Acreditamos que as quedas e suas consequências 

devastadoras podem ter relação com uma série de fatores, dentre eles destacamos 

a dificuldade e lentidão na marcha, dificuldade de se adaptar a terrenos irregulares e 

com obstáculos, equilíbrio e também com atenção e reflexos que ficam diminuídos. 

Sendo assim, neste estudo pretendemos avaliar o efeito de um programa de 

exercícios funcionais e sua relação com a prevenção de quedas futuras. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: será marcado um 

dia para uma avaliação inicial de questionários contendo perguntas sobre risco de 

quedas; funcionalidade, desempenho cognitivo, equilíbrio. Iremos aferir a pressão 

arterial e será analisada a marcha. A partir desta avaliação inicial dividiremos os 

participantes em dois grupos: um grupo receberá panfletos explicativos sobre 

medidas para prevenção de quedas, já o outro fará parte da intervenção. Serão 

oferecidos por 3 meses, exercícios funcionais que compreendem: treino de 

equilíbrio, treino de marcha, estimulação cognitiva, alongamentos e relaxamentos 

com uma frequência de 2 vezes por semana, sendo que cada sessão durará 60 

minutos. Todas as sessões serão supervisionadas pela fisioterapeuta responsável. 

Após os 3 meses todos os voluntários serão novamente avaliados (mesmos quesitos 

que foram contemplados na avaliação inicial). 

Por se tratar de um programa de exercícios, alguns riscos, por menores que 

sejam, podem acontecer, tais como fadiga, elevação da pressão arterial e 

instabilidade postural. Porém cabe ressaltar que a todo momento os participantes 

serão supervisionados pela fisioterapeuta e por sua equipe de saúde devidamente 

treinada, a fim de evitar tais riscos e/ou intervir quando necessário. Espera-se 

somente benefícios aos idosos no que diz respeito às ações que possam prevenir e 

diminuir os riscos de quedas, bem como estimular o desempenho cognitivo.   
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Para participar deste estudo o sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. O sr (a) será esclarecido(a) sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 

Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelos 

pesquisadores. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu 

nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra lhe será fornecida. 

 

Eu, _____________________________________________________, portador do 

documento de identidade ___________________________ fui informado (a) dos 

objetivos do estudo pesquisa “Avaliação da efetividade de um treino funcional no 

risco de quedas em idosos institucionalizados”, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

___________________________________________________________               

Assinatura do participante                             Data 

 

 

___________________________________________________________                       

Assinatura do pesquisador                            Data 
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___________________________________________________________                                

Assinatura de testemunha                                Data 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 

andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Caso queira esclarecer alguma dúvida diretamente com a pesquisadora 

responsável entre em contato com Lilian Atalaia da Silva: (32) 98843-7898; Rua 

Redentor 280, ou via email: lilian.atalaia.fisio@gmail.com 
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APÊNDICE C 
 

 

QUEDAS 

01. O(a) senhor(a) sofreu alguma queda de ___ deste ano a ___ do ano passado? 
 
(   ) 1- SIM 
(   ) 2- NÃO 
(   ) 97- NS 
(   ) 99- NR 
 
01.a Se sim, quantas vezes? 
 
01.b Devido à(s) queda (s), o(a) senhor(a) teve que procurar o serviço de saúde ou teve que 
consultar o médico? 
 
(   ) 1- SIM 
(   ) 2- NÃO 
(   ) 97- NS 
(   ) 99- NR 
 
01.c Sofreu alguma fratura? 
(   ) 1- SIM 
(   ) 2- NÃO 
(   ) 97- NS 
(   ) 99- NR 
 
01.c.I. Se sim, onde? 
(1) punho    (2) quadril 
(3) vértebra (4) outros 
 
01.c.II. Teve que ser hospitalizado por causa dessa fratura? 
(   ) 1- SIM 
(   ) 2- NÃO 
(   ) 97- NS 
(   ) 99- NR 
 
 
 
 
 
 
*Observação: NS = Não sabe; NA = Não se aplica; NR = Não respondeu 
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APÊNDICE D 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

(IBGE, 2010) 

1- Qual é o seu estado civil? 

(1) Casado (a) ou vive com companheiro (a) 

(2) Solteiro (a) 

(3) Divorciado (a) / Separado (a) 

(4) Viúvo (a) 

(97) NS 

(98) NA 

(99) NR 

2- Qual sua cor ou raça? 

(1) Branca 

(2) Negra 

(3) Mulata/cabocla/parda 

(4) Indígena  

(5) Amarela/oriental 

(97) NS 

(98) NA 

(99) NR 

3- O(a) senhor(a) é aposentado(a)? 

(1) Sim 

(2) Não                                                                 

(97) NS 

(98) NA 

(99) NR 

4- O(a) senhor(a) é pensionista? 

(1) Sim 

(2) Não                                                                 

(97) NS 
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(98) NA 

(99) NR 

5- O(a) senhor(a) é capaz de ler e escrever um bilhete simples? (se a pessoa 
responder que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu, ou que só é capaz 
de assinar o próprio nome, marcar NÃO) 

(1) Sim                                                             

(2) Não                                                         

(97) NS 

(98) NA 

(99) NR 

6- Até que ano da escola o(a) Sr (a) estudou?   

(1) Nunca foi à escola (nunca chegou a concluir a 1ª série primária ou o curso de 
alfabetização de adultos) 

(2) Curso de alfabetização de adultos 

(3) Primário (atual nível fundamental, 1ª a 4ª série) 

(4) Ginásio (atual nível fundamental, 5ª a 8ª série) 

(5) Científico, clássico (atuais curso colegial ou normal, curso de magistério, curso 
técnico) 

(6) Curso superior 

(7) Pós-graduação, com obtenção do título de Mestre ou Doutor 

(97) NS 

(98) NA 

(99) NR                                                            

7- Total de anos de escolaridade: 

8- Quantos filhos o(a) Sr/Sra tem? 

 

 

 

 

 

 

*Observação: NS = Não sabe; NA = Não se aplica; NR = Não respondeu 
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ANEXO 3  

 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 

(Folstein et al., 1975; Brucki et al., 2003) 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco da sua memória. 

Por favor, tente se concentrar para respondê-las. 
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ANEXO 4   

TESTE VISUOESPACIAL 

(Strauss et al., 2006) 
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ANEXO 5  
 

 
QUESTIONÁRIO BERG 

(Berg et al., 1992; Miyamoto et al., 2004) 

 

01. Posição sentada para posição em pé 
Instruções: Por favor levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar. 
( ) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente 
( ) capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos 
( ) capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas 
( ) necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se 
( ) necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 
 
02. Permanecer em pé sem apoio (cronometrar) 
Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar. 
( ) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 
( ) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão 
( ) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 
( ) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem 
apoio 
( ) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio. Se o paciente for 
capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número total de 
pontos para o item número 13. 
 
03. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 
Instruções: Por favor fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 
( ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 
( ) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 
( ) capaz de permanecer em pé por 3 segundos 
( ) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas 
mantém-se em pé 
( ) necessita de ajuda para não cair  
 
04. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 
Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 
( ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l minuto 
com segurança 
( ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por l minuto 
com supervisão 
( ) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 
segundos 
( ) necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés 
juntos durante 15 segundos 
( ) necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição 
por 15 segundos 
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05. Alcançar a frente com o braço entendido permanecendo em pé 
Instruções: Levante o braço a 90o. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais 
longe possível. (O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando 
o braço estiver a 90o. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a 
régua. A medida a ser registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar 
quando o paciente se inclina para frente o máximo que ele consegue. Quando 
possível, peça ao paciente para usar ambos os braços para evitar rotação do 
tronco). 
( ) pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança 
( ) pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança 
( ) pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança 
( ) pode avançar à frente, mas necessita de supervisão 
( ) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 
 
06. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé 
Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 
( ) capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança 
( ) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão 
( ) incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o 
equilíbrio independentemente 
( ) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando 
( ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair  
 
07. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto 
permanece em pé: 
Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima, do seu ombro 
esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. O 
examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente 
para estimular o movimento  
( ) olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso 
( ) olha para trás somente de um lado o lado contrário demonstra menor distribuição 
do peso 
( ) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 
( ) necessita de supervisão para virar  
( ) necessita, de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair  
 
08. Girar 360 graus 
Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se 
completamente ao redor de si mesmo em sentido contrário. 
( ) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou mãos 
( ) capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos 
ou menos 
( ) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 
( ) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 
( ) necessita de ajuda enquanto gira 
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09. Posicionar os pés alternadamente ao degrau ou banquinho enquanto 
permanece em pé sem apoio 
Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que 
cada pé tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes. 
( ) capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 
8 movimentos em 20 segundos 
( ) capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em 
mais que 20 segundos 
( ) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 
( ) capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda 
( ) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair  
 
 
10. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 
Instruções: (demonstre para o paciente). Coloque um pé diretamente á frente do 
outro na mesma linha se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco 
mais à frente do outro pé e levemente para o lado. 
( ) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e 
permanecer por 30segundos 
( ) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o 
lado. Independentemente e permanecer por 30 segundos 
( ) capaz de dar um pequeno passo, independentemente e permanecer por 30 
segundos 
( ) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos 
( ) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 
 
11. Permanecer em pé sobre uma perna 
Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se 
segurar. 
( ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 10 
segundos 
( ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 
segundos 
( ) capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 3 ou 4 
segundos 
( ) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora 
permaneça em pé 
 
12. Posição em pé para posição sentada 
Instruções: Por favor, sente-se. 
( ) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 
( ) controla a descida utilizando as mios 
( ) utiliza a pane posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida 
( ) senta-se independentemente, mas tem descida sem controle 
( ) necessita de ajuda para sentar-se 
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13. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no 
chão ou num banquinho (relação com a pergunta 02, conferir) 
Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados 
por 2 minutos. 
( ) capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por l minuto 
( ) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão 
( ) capaz de permanecer sentado por 30 segundos  
( ) capaz de permanecer sentado por 10 segundos 
( ) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos 
 
14. Transferências 
Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra 
para uma transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma cadeira 
com apoio de braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. Você 
poderá utilizar duas cadeiras (uma com e outra tem apoio de braço) ou uma cama e 
uma cadeira. 
( ) capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos 
( ) capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos 
( ) capaz de transferir-se seguindo orientações verbais c/ou supervisão  
( ) necessita de uma pessoa para ajudar  
( ) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa 
com segurança 
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ANEXO 6 

 
AUTO EFICÁCIA PARA QUEDAS  

(Yardley et al., 2005; Camargos et al., 2007) 

 
 

Eu vou fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a respeito da 
possibilidade de cair, enquanto realiza algumas atividades. Se o(a) Sr/Sra atualmente não 
faz a atividade citada (por ex. alguém vai às compras para o(a) Sr/Sra, responda de maneira 
a mostrar como se sentiria em relação a quedas caso fizesse tal atividade).  
 

Atenção: marcar a alternativa que mais se aproxima da opinião do idoso sobre o 
quão preocupado fica com a possibilidade de cair fazendo cada uma das seguintes 
atividades: 
 

 
 

ATIVIDADES NEM UM POUCO UM POUCO 
PREOCUPADO 

MUITO PREOCUPADO EXTREMAMENTE 
PREOCUPADO 

01. Limpando a casa 
(passar pano, aspirar pó 
ou tirar poeira) 

(1) (2) (3) (4) 

02. Vestindo ou tirando 
a roupa 

(1) (2) (3) (4) 

03. Preparando 
refeições simples 

(1) (2) (3) (4) 

04. Tomando banho (1) (2) (3) (4) 

05. Indo às compras (1) (2) (3) (4) 

06. Sentando ou 
levantando de uma 
cadeira 

(1) (2) (3) (4) 

07. Subindo ou 
descendo escadas 

(1) (2) (3) (4) 

08. Caminhando pela 
vizinhança 

(1) (2) (3) (4) 

09. Pegando algo acima 
de sua cabeça ou do 
chão 

(1) (2) (3) (4) 

10. Ir atender ao 
telefone antes que pare 
de tocar 

(1) (2) (3) (4) 

11. Andando sobre 
superfície escorregadia 
(ex.: chão molhado) 

(1) (2) (3) (4) 

12. Visitando um amigo 
ou parente 

(1) (2) (3) (4) 

13. Andando em 
lugares cheios de gente 

(1) (2) (3) (4) 

14. Caminhando sobre 
superfície irregular (com 
pedras, esburacada) 

(1) (2) (3) (4) 

15. Subindo ou 
descendo uma ladeira 

(1) (2) (3) (4) 

16. Indo a uma 
atividade social (ex.: ato 
religioso, reunião de 
família ou encontro no 
clube) 

(1) (2) (3) (4) 
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ANEXO 7  
 

ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO1 
(Yesavage, 1983) 

 

01. Você está satisfeito com sua vida?    (    ) Sim (    ) Não 
02. Abandonou muitos de seus interesses e atividades? (    ) Sim (    ) Não 
03. Sente que sua vida está vazia?    (    ) Sim (    ) Não 
04. Sente-se freqüentemente aborrecido?   (    ) Sim (    ) Não 
05. Você tem muita fé no futuro?     (    ) Sim (    ) Não 
06. Tem pensamentos negativos?    (    ) Sim (    ) Não 
07. Na maioria do tempo está de bom humor?   (    ) Sim (    ) Não 
08. Tem medo de que algo de mal vá lhe acontecer?  (    ) Sim (    ) Não 
09. Sente-se feliz na maioria do tempo?    (    ) Sim (    ) Não 
10. Sente-se freqüentemente desamparado, adoentado? (    ) Sim (    ) Não 
11. Sente-se freqüentemente intranqüilo?   (    ) Sim (    ) Não 
12. Prefere ficar em casa em vez de sair?   (    ) Sim (    ) Não 
13. Preocupa-se muito com o futuro?    (    ) Sim (    ) Não 
14. Acha que tem mais probl de memória que os outros? (    ) Sim (    ) Não 
15. Acha bom estar vivo?      (    ) Sim (    ) Não 
16. Fica freqüentemente triste?     (    ) Sim (    ) Não 
17. Sente-se inútil?       (    ) Sim (    ) Não 
18. Preocupa-se muito com o passado?    (    ) Sim (    ) Não 
19. Acha a vida muito interessante?    (    ) Sim (    ) Não 
20. Para você é difícil começar novos projetos?  (    ) Sim (    ) Não 
21. Sente-se cheio de energia?     (    ) Sim (    ) Não 
22. Sente-se sem esperança?     (    ) Sim (    ) Não 
23. Acha que os outros têm mais sorte que você?  (    ) Sim (    ) Não 
24. Preocupa-se com coisas sem importância?  (    ) Sim (    ) Não 
25. Sente frequentemente vontade de chorar?   (    ) Sim (    ) Não 
26. É difícil para você concentrar-se?    (    ) Sim (    ) Não 
27. Sente-se bem ao despertar?     (    ) Sim (    ) Não 
28. Prefere evitar as reuniões sociais?    (    ) Sim (    ) Não 
29. É fácil para você tomar decisões?    (    ) Sim (    ) Não 
30. O seu raciocínio está tão claro quanto antigamente? (    ) Sim (    ) Não 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Pontuação: 0 quando for diferente da resposta em negrito 

        1 quando for igual à resposta em negrito 

Total > 10 = suspeita de depressão 
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