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que elas escorram por entre nós”. 
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Resumo 

 
OBJETIVOS: Este estudo clínico randomizado mascarado foi realizado para 

verificar os efeitos de um protocolo de exercícios funcionais sob a forma de 

“workstations”, comparado a um programa educativo para prevenção de quedas e a 

um programa educativo com demonstração de exercícios funcionais  sobre o 

desempenho do equilíbrio, mobilidade e ocorrência de quedas em idosos com 

história de quedas. MÉTODOS: 165 idosos com história de quedas e TUGT entre 

13,5 e 30 segundos foram avaliados e randomizados em 3 grupos: (1) orientações; 

(2) orientações e demonstração de exercícios funcionais; e (3) workstations. O 

atendimento era semanal e os grupos foram reavaliados por um observador cego 

após 3 meses, com as medidas de resultado incluindo a melhora do teste TUGT 

(variável-resposta do estudo) e de outros testes de equilíbrio e mobilidade e nível 

funcional (TUGT Manual, TUGT Cognitivo, OARS, escala de equilíbrio de Berg, 

alcance Funcional, CTSIB, estratégias reativas de equilíbrio e DGI-8) e quedas. 

RESULTADOS: Houve melhora nos escores de todos os testes para os 3 grupos, 

sendo que diferenças estatisticamente significativas só foram encontradas entre os 

grupos quanto ao teste TUGT (p=0,035), ocorrendo maior redução no tempo de 

realização deste teste no grupo de “workstations”. CONCLUSÃO: Nossos achados 

sugerem que a participação em um programa semanal de exercícios baseado em 

“workstations” é mais efetiva que os outros dois grupos em melhorar o equilíbrio e 

mobilidade em idosos, mas pesquisas futuras são necessárias para se traçar 

estratégias adicionais que possam sustentar e maximizar estes benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Equilíbrio, mobilidade, idosos, quedas, workstations. 
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Abstract 

 
OBJECTIVES: A randomized and blinded clinical trial was carried out on elderly 

individuals with a history of falls to determine the effect of a “workstation” exercise 

protocol on balance, mobility and the occurrence of falls compared to an educational 

program for the prevention of falls and an educational program with a demonstration 

of functional exercises. METHODS: One hundred sixty-five elderly individuals with a 

history of falls and TUGT times between 13.5 and 30 seconds were evaluated and 

randomly divided into three groups: (1) orientation; (2) orientation and demonstration 

of functional exercises; and (3) workstations. Weekly sessions were given and the 

groups were reevaluated by a blinded observer after three months, determining an 

improvement in the TUGT (response variable), other balance and mobility tests and 

functional level (TUGT Manual, TUGT Cognitive, OARS, Balance Scale, Functional 

Reach, CTSIB, balance reactive strategies and DGI-8) and falls. RESULTS: There 

was an improvement in the scores on all tests in the three groups. Statistically 

significant differences between groups were only found on the TUGT (p=0,035), with 

the greatest reduction in time required to perform the test among the workstation 

group. CONCLUSION: The findings of the present study suggest that participation in 

a weekly exercise program based on “workstations” is more effective than the other 

two programs evaluated regarding an improvement in balance and mobility in elderly 

individuals. However, further studies are needed in order to establish additional 

strategies that can sustain and maximize these benefits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Keywords: Balance, mobility, elderly, falls, workstations. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Controle postural e equilíbrio  

 

O controle postural é um complexo mecanismo baseado na interação de 

processos sensoriomotores estáticos e dinâmicos, divididos em dois pilares 

funcionais que são a orientação postural e o equilíbrio postural (HORAK, 2006). 

A orientação postural envolve o ativo alinhamento do tronco e da cabeça com a 

gravidade, superfícies de suporte, visão e referências internas (HORAK, 2006). As 

informações sensoriais dos sistemas somatossensorial, visual e vestibular estão 

integradas, e a influência que cada um desses sistemas exerce sobre estes 

impulsos depende do contexto ambiental e das tarefas já aprendidas anteriormente 

(NAGY et al., 2007). 

O equilíbrio postural pode ser definido como a habilidade de manter o centro de 

massa do corpo em sua base de sustentação em diferentes posições, deslocando o 

peso do corpo rapidamente e precisamente em diferentes direções a partir do seu 

centro e de locomover-se com segurança e velocidade e de maneira coordenada 

ajustando-se a perturbações externas (KRISTINSDÓTTIR, RAGNARSDÓTTIR, 

1996; MIYAMOTO et al., 2004). 

O controle postural depende do processamento das informações no contexto do 

aprendizado motor, no sentido de gerar respostas corretivas secundárias a 

estratégias motoras e padrões de sinergias musculares flexoras, baseadas na 

experiência prévia, no contexto ambiental e nas intenções e restrições biomecânicas 

(HORAK, 2006; NAGY et al., 2007). 

Segundo Shumway-Cook, Woollacott (1995), um bom nível cognitivo é essencial 

para os aspectos adaptativos e antecipatórios do controle postural.   

O equilíbrio e o ajuste postural são essenciais para a competência funcional pois 

são exigidos no desempenho de qualquer atividade diária, desde as mais simples 

como ler um livro, até as mais complexas como andar em um ônibus em movimento 

(PERRACINI, 1998). 

Dessa forma, podemos dizer que o equilíbrio e as respostas posturais emergem 

da interação entre a demanda exigida pela tarefa a ser realizada, as restrições 



 

 17 
 

impostas pelo meio e as características do próprio indivíduo (SHUMWAY-COOK, 

WOOLLACOTT, 1995; PERRACINI, 1998). 

 

 

1.1.1 Equilíbrio e envelhecimento 

 

O processo de envelhecimento afeta todos os componentes do controle   

postural – sensorial, efetor e processamento central. No sistema sensorial, a 

acuidade visual, a sensibilidade ao contraste e a percepção de profundidade 

agravam-se com a idade. Perdas discretas das sensações proprioceptiva e 

vibratória também foram demonstradas nos idosos (HERDMAN, 1990). No sistema 

efetor, a rigidez articular e a perda da amplitude de movimento ocorrem em 

consequência das alterações degenerativas e das próprias alterações relacionadas 

à idade. Os declínios na força muscular com a idade estão associados a 

diminuições no tamanho e número das fibras musculares (THELEN et al., 1996). No 

componente do processamento central, a lentificação geral do processamento das 

informações sensoriais, juntamente com a lentificação da velocidade de condução 

nervosa pode contribuir para o retardo de 20 a 30ms observado na latência das 

respostas posturais automáticas, levando a um aumento no número de etapas 

necessárias para se recuperar o equilíbrio após uma perturbação (PATLA, FRANK, 

WINTER, 1990). 

Segundo HORAK (1987), existem três estratégias comuns utilizadas para 

manutenção do centro de gravidade sobre a base de apoio, a fim de se prevenir 

quedas. A primeira é a de tornozelo, utilizada para recuperar perturbações ântero-

posteriores do centro de massa, com a força sendo exercida em torno das 

articulações do tornozelo. A estratégia de quadril, que é útil quando se tem 

perturbações maiores, envolve a flexão e a extensão do quadril para o 

deslocamento rápido do centro de massa. A última, estratégia do passo atrás, é 

usada para perturbações com deslocamento amplo, baseando-se em passos 

rápidos para realinhar a base de apoio sobre o centro de massa (Figura 1).  

COHEN et al. (1996) afirmam que idosos tendem a fazer maior uso da estratégia 

de quadril na recuperação da postura quando comparados aos jovens, mesmo em 
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pequenas perturbações do equilíbrio, o que pode ser atribuído à ativação mais lenta 

dos músculos do tornozelo, ocasionando um atraso da resposta postural.  

 

 
        A                                               B                                                  C 

 

Figura 1: Estratégias reativas de equilíbrio. Tornozelo (A), quadril (B) e passo atrás (C). 

Fonte: Shumway-Cook, Woollacott (1995). 

 

Em estudo de Brown, Shumway-Cook, Woollacott (1999), estes dados foram 

contrariados. Em tal estudo, a estratégia mais utilizada por idosos para recuperação 

da postura foi a de passo atrás, presente em mais de 60% das tentativas. Os jovens 

utilizaram o passo apenas em 10% das tentativas. Os autores justificaram tais 

achados baseando-se no fato de os idosos serem mais propensos a dar passos 

quando sentem seu equilíbrio ameaçado e constatam um risco maior de quedas. 

Além disso, idosos necessitam de uma maior concentração para manutenção da 

postura, principalmente quando se associa uma tarefa secundária (manual ou 

cognitiva), o que faz com que deem passos na tentativa de recobrar a estabilidade e 

evitar quedas. 

Portanto, o controle do equilíbrio na velhice pode se tornar menos efetivo já que 

os idosos têm um sistema músculo-esquelético menos flexível e assim mais lento 

para encaminhar instruções musculares a fim de limitar a oscilação. Além disso, um 

decréscimo da força muscular e ainda alterações nos estímulos proprioceptivos, 
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vestibulares e visuais também são citados como responsáveis (NUTT, MARSDEN, 

THOMPSON, 1993). 

Pessoas idosas estão expostas a muitas doenças ou distúrbios crônicos que são 

causas de desordens do equilíbrio como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

doenças cardíacas, problemas articulares e proprioceptivos e fraqueza muscular 

devido à inatividade física (PRASANSUK et al., 2004). 

 

 

1.1.2 Avaliação do equilíbrio 

 

A avaliação do equilíbrio é necessária em muitos pacientes para aumentar a 

atenção quanto ao risco de quedas e estabelecer metas apropriadas de tratamento 

(BENNIE et al., 2003). 

Sabendo-se que para o controle do equilíbrio corporal é fundamental a 

integração de vários sistemas corporais sobre o comando central, e que o 

desempenho desses sistemas se reflete diretamente nas habilidades de o indivíduo 

realizar tarefas cotidianas, ou seja, na capacidade funcional do indivíduo, pode-se 

dizer que há três tipos de avaliação do equilíbrio: avaliação funcional, por sistemas e 

posturográfica. A primeira avalia o desempenho em várias tarefas que requerem 

controle do equilíbrio a fim de identificar uma possível limitação funcional. Já na 

segunda o objetivo é identificar alterações primárias, anatômicas, físicas ou 

cognitivas, através da observação de estratégias compensatórias as quais o 

indivíduo adota devido a um prejuízo existente. A última forma de avaliação, a 

posturografia, dispõe de tecnologia para medir forças na superfície de apoio, 

analisar padrões eletromiográficos, cinemáticos e biomecânicos de movimentos 

articulares dentro de inúmeros tipos de tarefas posturais (HORAK, 1997).        

A escolha do método de avaliação depende do objetivo do avaliador, sendo o 

método funcional, juntamente com a posturografia, usados para avaliar os 

problemas do equilíbrio a fim de predizer riscos. No entanto, esta última e a 

avaliação por sistemas são usadas para determinar causas primárias a fim de tratá-

las (HORAK, 1997).    

Com o objetivo de se determinar a performance do equilíbrio em idosos, vários 

instrumentos foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos. Estes instrumentos 

potencialmente identificam indivíduos com crescente risco de quedas (FRANSSEN 
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et al., 1999) e avaliam o ajuste postural e a perda de independência (PERRACINI, 

1998). Os testes laboratoriais são mais complexos e fidedignos, sendo a 

posturografia dinâmica um exemplo, porém exige-se equipamento de alto custo e 

requerem treinamento específico, características que demonstram acesso restrito 

tanto a profissionais como a pacientes (COHEN, BLATCHLY, GOMBASH, 1993). A 

grande vantagem deste tipo de avaliação é a riqueza das informações recebidas, 

que ajudam a monitorar com eficácia as mudanças no controle postural.  

Os testes funcionais, ao contrário, têm sido cada vez mais utilizados com a 

vantagem de serem de fácil aplicação, exigindo pouco tempo, baixo custo e grande 

utilidade na avaliação do controle postural em idosos (BERG et al., 1992). 

O método de avaliação funcional é um preditor mais forte do risco de quedas 

que o método laboratorial (NEVITT, 1997). Além disso, é usado em muitos estudos 

por ser também um meio de avaliação fácil e de baixo custo, além de ser útil para 

documentar as mudanças nas respostas de equilíbrio após uma intervenção 

(HORAK, 1997). 

Os testes funcionais detectam anormalidades na performance dos ajustes 

posturais e indicam como os pacientes lidam com atividades funcionais e 

determinadas tarefas de mobilidade básica, como as transferências; porém, não são 

específicos para a mensuração da capacidade de ajuste postural e equilíbrio 

(PERRACINI, 1998). 

Durante o processo de avaliação funcional, o terapeuta deve variar as condições 

sob as quais o paciente realiza as tarefas. Por exemplo, é útil ver como o paciente 

responde às alterações da velocidade e da direção da marcha, encara obstáculos e 

manuseia as superfícies que se alternam e outras distrações e condições 

ambientais (GERETY et al., 1993). 

A “Balance Scale” (BS), escala de equilíbrio desenvolvida e validada por Berg et 

al. (1992), é um dos instrumentos de avaliação funcional do equilíbrio mais usado 

em estudos direcionados. Constam da escala 14 itens que avaliam a habilidade de 

um indivíduo em manter o equilíbrio enquanto realiza algumas tarefas necessárias 

para a vida diária.  

A escala perfaz um total de 56 pontos. Com base em experiências clínicas, o 

escore de 45 pontos representa o limite entre aqueles que estão seguros para 

deambulação independente (escores superiores a 45 pontos) e aqueles que 
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requerem investigação acerca de suas necessidades por supervisão ou dispositivos 

assistivos (escores inferiores a 45 pontos) (BERG et al., 1992). 

Para Whitney, Poole, Cass (1998), um escore inferior a 45 pontos na BS pode 

ser preditor de múltiplas quedas em idosos. 

A BS pode ser utilizada para avaliar mudanças temporais e de acordo com o 

estado clínico-funcional do paciente, ponderar resultados terapêuticos e predizer 

prognósticos (STEVENSON, GARLAND, 1996). Trata-se de um teste facilmente 

aplicável em idosos, seguro, não requer equipamentos sofisticados para ser 

administrado e sua aplicação é relativamente breve, cerca de 15-20 minutos 

(THORBAHN, NEWTON, 1996). 

Em estudo preliminar com voluntários de uma comunidade, a BS comportou-se 

como o melhor preditor individual de quedas nesta população (SHUMWAY-COOK et 

al., 1997). Como desvantagem, a BS é incapaz de testar o desempenho funcional 

do equilíbrio em contextos sensoriais múltiplos ou na presença de distratores, além 

de não contemplar marcha (HORAK, 1997). 

A questão 8 na BS (“alcançar à frente com o braço estendido”) representa outro 

teste importante de equilíbrio para a população idosa, o “Functional Reach”, ou 

Alcance Funcional (AF) (DUNCAN et al., 1990). 

Este teste é uma medida dinâmica de estabilidade realizada durante um 

movimento auto-iniciado. O AF é a mínima diferença entre o braço do sujeito 

estendido e o máximo alcance anterior com ombros flexionados a 90º estando o 

indivíduo de pé numa base de suporte fixa. A distância alcançada é medida, em 

centímetros, com uma fita métrica fixada na parede até o nível do ombro do 

indivíduo (WHITNEY, POOLE, CASS, 1998) (Figura 2). 

Pessoas frágeis com alcances menores que 15cm apresentam uma 

probabilidade quatro vezes maior de queda que as pessoas com alcance de 25 cm 

ou mais (DUNCAN et al., 1992). 
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       Figura 2: Teste de Alcance Funcional. Posição inicial (A) e posição final (B). 

 Fonte: Duncan et al., 1990. 

 

A medida objetiva do AF associa-se à fragilidade em idosos, é sensível a 

mudanças ao longo do tempo (WEINER et al., 1992) e prediz quedas recorrentes 

(DUNCAN et al., 1992). É uma medida de equilíbrio que combina teoria do controle 

postural dinâmico e um prático sistema de mensuração (WEINER et al, 1992).   

Com o objetivo de avaliar a influência dos impulsos sensoriais sobre o equilíbrio, 

Shumway-Cook, Horak (1986), desenvolveram o “Clinical Test of Sensory 

Interaction and Balance” (CTSIB) (Figura 3). 

As medidas de equilíbrio estacionário são frequentemente feitas enquanto o 

sujeito permanece de pé sobre diferentes superfícies com os olhos abertos, 

fechados ou fazendo uso de uma cúpula visual. As superfícies podem incluir estar 

de pé diretamente no chão ou sobre uma densa peça de espuma (ROGERS et al., 

2003).  

O CTSIB permite identificar a performance do equilíbrio em situações sensoriais 

confusas, determinando o prejuízo quanto à seleção apropriada das estratégias 

sensoriais, já que há um conflito entre as informações visuais e somatossensoriais, 
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restando ao indivíduo fazer uso do sistema vestibular (SHUMWAY-COOK, HORAK, 

1986). 

As vantagens do CTSIB incluem a facilidade e a rapidez para ser administrado 

(5 a 7 minutos). Entretanto, ele avalia somente os aspectos sensoriais do equilíbrio 

estacionário e não a habilidade para resistir a perturbações do equilíbrio (WHITNEY, 

POOLE, CASS, 1998). 

   

 

 
 
Figura 3: Representação gráfica do teste CTSIB. Superfície estável com olhos abertos (1), 

olhos fechados (2) e fazendo uso da cúpula visual (3). Superfície instável (plataforma de 

espuma) com olhos abertos (4), olhos fechados (5) e fazendo uso da cúpula visual (6). 

Fonte: Shumway-Cook, Horak (1986). 
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O “Timed Up and Go” (TUGT), modificado por Podsiadlo & Richardson (1991), é 

um teste de equilíbrio comumente usado para examinar a mobilidade funcional em 

idosos frágeis (SHUMWAY-COOK, BRAUER, WOOLLACOTT, 2000). Ele é usado 

para medir o tempo gasto por um indivíduo em segundos para levantar-se de uma 

cadeira, caminhar uma distância de três metros, retornar e sentar-se novamente 

(WHITNEY, POOLE, CASS, 1998).    

Podsiadlo & Richardson (1991) demonstraram o desempenho normal para 

idosos saudáveis num tempo entre 10 e 19 segundos; entre 20 e 29 segundos para 

idosos com deficiência de mobilidade, porém independentes na maioria das 

atividades de vida diária e acima de 30 segundos em indivíduos com grave 

comprometimento da mobilidade. Shumway-Cook et al. (2000) sugerem o uso da 

nota de corte de 13,5 segundos como um indicador de risco de quedas onde 

encontraram 80% de sensibilidade e 100% de especificidade. 

Duas variações do TUGT podem ser também realizadas para identificar 

indivíduos propensos a quedas: o TUGT Manual (TUGT Man) e o TUGT Cognitivo 

(TUGT Cog). No TUGT Cog, o indivíduo deve completar a tarefa já descrita 

anteriormente enquanto relaciona, de 3 em 3 e de maneira inversa, números 

existentes no intervalo entre 20 e 100 (SHUMWAY-COOK, BRAUER, 

WOOLLACOTT, 2000). O TUGT Man é realizado de maneira similar ao TUGT, 

porém ao se levantar o indivíduo é orientado a segurar um copo contendo cinco 

mililitros (ml) de água que se encontra numa mesa de 70 centímetros ao lado da 

cadeira na qual o mesmo se encontra sentado. Ele realiza então o percurso de três 

metros, o giro de 360°, retorna à cadeira, coloca o copo sobre a mesa e então se 

senta novamente (LUNDIN-OLSSON et al., 1998).   

No TUGT Man, o índice de 14,5 segundos ou mais classifica os idosos como 

caidores e demonstra um índice preditor de quedas de 90% (SHUMWAY-COOK, 

BRAUER, WOOLLACOTT, 2000). Além disso, o tempo de realização do teste pode 

ser comparado ao tempo de realização do TUGT, sendo que sua diferença (TUGT 

Man – TUGT) não deve ser superior a 4,5 segundos para indivíduos considerados 

hígidos (LUNDIN-OLSSON et al., 1998). Já no TUGT Cog, idosos que completam o 

teste em 15 segundos ou mais são classificados como caidores com um índice de 

predição de quedas de 87% (SHUMWAY-COOK, BRAUER, WOOLLACOTT, 2000). 
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Shumway-Cook & Woollacott (1995), desenvolveram o “Dynamic Gait Index-8” 

(DGI-8), que é um método de avaliação do equilíbrio de indivíduos durante a marcha 

na oferta de algumas tarefas (KRISHNAN, O’KANE, GILL-BODY, 2002).   

O DGI-8 difere dos outros instrumentos de avaliação do equilíbrio por manter 

seu foco especificamente sobre a estabilidade postural durante a marcha. O teste 

contém oito itens, que incluem caminhada, mudanças na velocidade da marcha, 

caminhar com movimentos da cabeça nos sentidos vertical e horizontal, caminhar e 

parar bruscamente, pular e contornar obstáculos e subir e descer escadas, sendo 

que cada uma dessas tarefas é medida numa escala ordinal de 0 a 3 pontos (WOLF 

et al., 2001; KRISHNAN, O’KANE, GILL-BODY, 2002).  

Frequentemente o DGI-8 é usado para avaliar a efetividade de uma intervenção 

em idosos frágeis e pessoas com desordens vestibulares.  Escores do DGI-8 

mostraram-se fortemente correlacionados com os escores da BS em pessoas com 

desordens vestibulares, sugerindo que o DGI-8 é um teste de equilíbrio válido para 

esta população. Ele é também usado para predizer quedas em idosos frágeis e em 

indivíduos com desordens vestibulares (KRISHNAN, O’KANE, GILL-BODY, 2002).  

Escores inferiores a 20 pontos no DGI-8 têm sido reportados na literatura como 

preditores de quedas em idosos residentes na comunidade (SHUMWAY-COOK et 

al., 1997) e em pessoas com disfunções vestibulares periféricas e centrais 

(WHITNEY, HUDAK, MARCHETTI, 2000; HALL, SCHUBERT, HERDMAN, 2004; 

WHITNEY et al., 2004). 

Em 2006, foi construído e validado por Marchetti & Whitney o DGI-4, uma versão 

reduzida do DGI-8, que contém quatro itens, dentre eles: caminhada, mudanças na 

velocidade da marcha e caminhar com movimentos da cabeça nos sentidos vertical 

e horizontal, sendo que cada uma destas tarefas também é medida numa escala de 

0 a 3 pontos, assim como no DGI-8. A alta especificidade do DGI-4 sugere que 

indivíduos com escores entre 10 e 12 pontos estão mais propensos a sofrer quedas. 

O DGI-4 provê informações similares ao DGI-8, porém é mais rápido de ser 

realizado e não requer nenhum equipamento. Como desvantagem, o DGI-4 se 

mostra menos efetivo e sensível que o DGI-8 em predizer novas quedas para 

aqueles indivíduos que já caíram anteriormente (MARCHETTI, WHITNEY, 2006). 

Todos estes instrumentos foram desenvolvidos para idosos com 65 anos ou 

mais, e várias vezes têm sido utilizados para avaliar o equilíbrio em indivíduos com 

doenças identificáveis. O CTSIB tem sido usado em pessoas com hemiplegia e 
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desordens vestibulares, enquanto a BS tem sido usada em pessoas com hemiplegia 

(WHITNEY, POOLE, CASS, 1998). 

 

1.2 Mobilidade 

 

 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da 

Organização Mundial de Saúde, demonstra como as pessoas vivem em boas 

condições de saúde e inclui domínios que descrevem as funções corporais e 

estruturas, atividades e participação na sociedade. A mobilidade é um desses 

domínios e pode ser definida como a capacidade que todos nós temos de mudar a 

posição do nosso corpo quando nos transferimos de um lugar a outro, quando 

movemos ou manipulamos objetos, quando caminhamos ou corremos, quando 

subimos ladeiras ou escadas e quando utilizamos as várias formas de transporte 

(OMS, 2001). 

 

1.3 Quedas 

 

Os distúrbios do equilíbrio em idosos têm como principal complicação a queda, 

além da insegurança e do próprio medo de vir a cair. Essas complicações são 

decorrentes das alterações fisiológicas advindas do processo de envelhecimento 

associado às inúmeras doenças crônicas e ao desuso que, em geral e de forma 

combinada, levam à fragilidade, expondo os idosos a situações de vulnerabilidade, 

perdas funcionais e morte (LIN et al., 2007).  

As quedas não estão restritas a uma fase da vida, no entanto são muito mais 

frequentes nas crianças, nos atletas e nos idosos, com consequências bastante 

diversas (LUUKINEN et al., 2007). 

Uma queda é definida como qualquer evento que tenha levado a um contato 

não-intencional e inesperado com uma superfície de apoio, geralmente o solo                  

(SHUMWAY-COOK et al., 1995), sem que tenha havido um fator intrínseco 

determinante como um acidente vascular cerebral ou síncope, ou um acidente 

inevitável (TINETTI,SPEECHLEY, GINTER, 1988; NEVITT, 1997). 
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Quedas em idosos são o maior interesse em saúde pública em termos de 

morbidade, mortalidade e custos para serviços sociais e de saúde (MASUD, 

MORRIS, 2001).  

Segundo Nitz & Choy (2004), pessoas idosas caem porque apresentam um 

declínio na habilidade de manter o equilíbrio quando se vêem de frente às 

perturbações impostas por necessidades funcionais como dividir a atenção entre 

manter o equilíbrio necessário e caminhar numa multidão ou em um cruzamento de 

ruas bastante movimentado. 

Nos EUA, uma em cada três pessoas residentes na comunidade com idade de 

65 anos ou mais cai pelo menos uma vez ao ano. Esta proporção aumenta para 

uma em cada duas para aquelas com idade superior a 80 anos (CHANG et al., 

2004).  

De acordo com Sattin (1992), as quedas acontecem mais em mulheres do que 

em homens, com os índices aumentando com o avançar da idade. 

Campbell et al. (1981) acreditam que as drogas psicotrópicas tenham grande 

importância nesta associação, já que mulheres estão recebendo consideravelmente 

mais medicação que os homens.   

Analisando os dados expostos no Projeto SABE (Saúde, bem-estar e 

envelhecimento), coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e 

realizado em 7 países da América Latina e Caribe, entre elas o município de São 

Paulo, observou-se uma concomitância entre estes achados. Neste estudo, que foi 

realizado com 2143 pessoas, as quedas foram maioria naqueles idosos com maior 

faixa etária (26,2% nos idosos com idade entre 60 e 74 anos, e 36,9% naqueles 

com idade superior a 75 anos). Além disso, as quedas foram mais frequentes em 

mulheres (33%) do que em homens (22,3%) (LEBRÃO, LAURENTI, 2005). 

Têm sido descritos na literatura indicadores de risco de quedas como déficits de 

equilíbrio e mobilidade, cognição, déficit visual, atitudes comportamentais de risco, 

medicamentos e condições ambientais desfavoráveis (STUDENSKI et al., 1994; 

SUZUKI et al., 2004). 

Foram identificados, até o presente, mais de 400 fatores potenciais de risco para 

quedas, divididos em cinco principais categorias: ambientais (carpetes e tapetes 

soltos, banheiros sem barras auxiliares, pouca iluminação, calçados impróprios), 

farmacológicos (antidepressivos, sedativos, hipnóticos), condições médicas e 

associadas ao envelhecimento (declínio da visão e audição, déficits cognitivos), 
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nutricionais (deficiência de cálcio e vitamina D) e sedentarismo (MASUD, MORRIS, 

2001). 

Diminuição da força muscular é outro importante fator de risco para quedas. 

Todos os movimentos do corpo são produzidos por contração dos músculos 

esqueléticos e déficits de força podem contribuir para prejudicar o equilíbrio em 

idosos e aumentar o risco para quedas (ROGERS et al., 2003). 

Além disso, demência também tem sido citada como um fator de risco 

independente para quedas. Segundo Doom et al. (2003), pacientes com demência 

caem mais frequentemente que aqueles sem história da doença.   

Em estudo de Lindsay et al. (2004), a co-existência de incontinência urinária 

também foi identificada como um fator de risco para quedas. 

Um achado importante se refere ao fato de que o risco de quedas aumenta 

linearmente conforme o número de fatores de risco associados num mesmo 

indivíduo. Assim, sujeitos sem qualquer fator de risco apresentam 8% de 

probabilidade de vir a sofrer uma queda, enquanto aqueles com quatro ou mais 

fatores concomitantes têm 78% de chance de cair (TINETTI, SPEECHLEY, 

GINTER, 1988).   

Cerca de 40% das quedas resultam em consequências graves, como contusões, 

luxações, ferimentos e desgastes, dores posteriores e fraturas (BARNETT et al., 

2003). 

Fraturas ocorrem em pessoas idosas devido à fragilidade esquelética. Fraturas 

apendiculares são usualmente precipitadas por quedas. As quedas respondem por 

90% das fraturas de quadril. As fraturas ocorrem dependendo do impacto da queda 

e da força dos ossos. Esta força depende do conteúdo mineral, que é analisado 

através da densitometria óssea, com o risco da fratura aumentando 

proporcionalmente com o decréscimo da densidade mineral óssea (WOOLF, 

AKESSON, 2003). 

Em estudo de Perracini & Ramos (2002), as variáveis que aumentavam a 

chance de queda de forma independente e significativa foram: ser mulher, ter 

história prévia de fratura, ter dificuldade na execução das atividades físicas e referir 

visão ruim ou péssima. Já as chances de quedas recorrentes aumentavam entre 

mulheres, idosos viúvos, solteiros ou desquitados, idosos com história prévia de 

fraturas, com grau de comprometimento nas atividades de vida diária e entre os que 

não referiam leitura como atividade de lazer. 
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Comparando-se idosos com história de quedas frequentes com aqueles que 

sofrem quedas ocasionais, os primeiros tendem a apresentar maiores limitações 

funcionais, mobilidade geralmente limitada, maior uso de dispositivos assistivos, 

maior depressão, escores de saúde mental mais baixos e requerem maiores 

cuidados profissionais (CAMPBELL et al., 1981).  

Entre as mulheres com história de quedas crônicas, a visão prejudicada 

encontra-se mais fortemente associada com a frequência de quedas, enquanto que 

para homens, associação mais consistente ocorreu em relação à queda da pressão 

arterial sistólica (CAMPBELL et al., 1981). 

Cerca de 1/3 das pessoas idosas desenvolvem medo de cair após uma queda 

acidental, e aqueles com medo de quedas mostram deterioração do equilíbrio, da 

velocidade da marcha e da função cognitiva, resultando em decréscimo do nível 

funcional e da qualidade de vida, e aumento de institucionalizações (WOLF et al., 

2001).  

Em relação à mortalidade, as quedas são uma das causas mais comuns de 

lesão não-intencional entre os indivíduos com 65 anos ou mais (HAINES et al., 

2004). Quedas contam de 1/3 a 1/5 de todos os traumas que levam idosos à morte. 

A participação, no Brasil, de quedas como causas de mortalidade proporcional por 

causas externas, cresceu de 3% para 4,5% de 1984 a 1994 (PERRACINI, RAMOS, 

2002).    

De acordo com dados do IBGE (2007), estas mortes se apresentam em maior 

número em idosos do sexo masculino com faixas etárias que variam entre 65 e 79 

anos, sendo que em idosos com 80 anos ou mais, estas mortes se apresentam em 

maior número nas mulheres. 

Diante disso, pode-se dizer que as quedas estão fortemente associadas ao 

declínio da função física, que acompanha o processo de envelhecimento do 

indivíduo, e que é representado, no âmbito funcional, pela diminuição ou perda da 

habilidade de desempenhar ou cumprir as demandas da vida diária, diante das 

restrições ambientais. É fundamental, portanto, o controle postural para a execução 

de tarefas tanto simples quanto desafiadoras, como reconhecer o ambiente, 

adaptando-se a ele e aos variados riscos que nele estão presentes (MAHONEY et 

al., 2007).  

As quedas não devem ser negligenciadas já que são marcadores de fragilidade 

e perda de capacidade funcional. Ao contrário, os idosos com história de quedas 
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devem ser criteriosamente avaliados a fim de se investigar os principais fatores de 

risco para a ocorrência de novos eventos, minimizando, através de medidas 

preventivas, as chances de recorrências (KING, TINETTI, 1995; HAUER et al., 

2006). 

 

 

1.4 Equilíbrio e programas de prevenção de quedas  

 

Melhorar o controle postural ou equilíbrio é um dos principais objetivos em 

Reabilitação e Medicina Geriátrica (BERG et al., 1992). 

Alguns estudos propõem programas multifatoriais de prevenção de quedas, o 

que reflete a necessidade do trabalho com idosos em sua multidimensionalidade 

(CUMMING et al., 1999; CUMMING, 2002; WESTMORELAND et al., 2002; TINETTI, 

2003).  

De acordo com Swift (2001), tratamento e prevenção de quedas em idosos 

abrangem prevenções primária, secundária e terciária, cuidados médicos e 

cirúrgicos agudos, avaliação funcional e reabilitação, continuidade do tratamento e, 

em alguns casos, suporte a longo prazo ou necessidade de cuidados institucionais. 

As categorias já identificadas em programas para prevenção de quedas incluem 

revisão de medicamentos, modificações ambientais, educação da população, 

correção visual, suplementação nutricional ou hormonal e prática de atividade física 

(DAY et al., 2002; GILLESPIE et al., 2003; CHANG et al., 2004). 

Quanto às estratégias mais adequadas para a prevenção de quedas, observa-se 

na maioria dos estudos que somente intervenções conjuntas com exercícios  

tornam-se efetivas (STEVENS et al., 2001; CUMMING, 2002; DAY et al., 2002; 

WESTMORELAND et al., 2002; TINETTI, 2003).  

A prática de atividade física regular tem sido apontada na literatura como a ação 

mais apropriada para prevenção de quedas. Pesquisadores têm examinado o efeito 

da atividade física nas funções de equilíbrio e mobilidade em pessoas idosas, e têm 

sugerido que programas apropriados de exercícios podem ser efetivos, resultando 

em risco reduzido para quedas (BUCHNER et al., 1997; FEDER et al., 2000;  

RUBENSTEIN et al., 2000; HIGUCHI et al., 2004). 
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Evidências indicam que atividade física e exercícios estruturados ajudam a 

conservar uma vida independente por manter a estabilidade postural (equilíbrio), 

força, resistência, densidade óssea e habilidades funcionais, e consequentemente, 

pode prevenir quedas e as lesões associadas a quedas em idosos (SKELTON, 

2001). 

Em estudo recente de Sherrington et al (2008b) foi apontado que a combinação 

de uma frequência semanal de exercícios com progressão no decorrer da 

intervenção é mais efetiva em melhorar o equilíbrio e reduzir quedas em idosos do 

que quando realizadas separadamente.  

Diretrizes produzidas por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que 

trabalham com idosos que sofreram quedas sugerem o fortalecimento dos músculos 

do quadril, joelhos e tornozelos. Alguns autores também sugerem que a adição de 

alguns outros grupos musculares é importante para a combinação de controle 

postural, melhora da marcha e função respiratória, e incremento da massa óssea. 

Isto inclui trabalhos específicos de fortalecimento dos eretores da espinha 

(sacroespinhais), trapézios, rombóides, abdominais (retos abdominais, oblíquos 

internos e externos e, em particular, os transversos abdominais), íliopsoas e 

piriforme, supraespinhais, tríceps e flexores e extensores de cotovelo (SKELTON, 

DINAN, 1999; FABER et al., 2006). 

Segundo Rogers et al. (2003), a atividade física regular pode prevenir ou reduzir 

a necessidade de tratamento médico. Outros benefícios da atividade física regular 

incluem melhora do funcionamento dos sistemas cardiovascular, respiratório, 

metabólico, endócrino e imune. Deste modo, reduz fatores de risco associados a 

doenças arteriais coronarianas, e também ajuda a prevenir o desenvolvimento de 

doenças como diabetes mellitus não-insulino dependente, osteoartrite, osteoporose, 

obesidade, câncer de cólon, doença arterial periférica vascular oclusiva, artrite e 

hipertensão arterial. A atividade física regular também diminui os estoques de 

gordura corporal e melhora a saúde mental. Muitos destes benefícios podem ter um 

efeito positivo, embora indireto, no equilíbrio de pessoas idosas. 

Enquanto exercícios de resistência foram extensivamente utilizados durante a 

década passada para promover força, hipertrofia muscular e mobilidade em idosos, 

poucos foram reportados usando modelos funcionais que se aproximassem dos 

movimentos necessários à realização das atividades de vida diária.  A ideia de que 

os exercícios devem priorizar pesos livres e movimentos lineares típicos de 



 

 32 
 

aparelhos de resistência pode ser impraticável para a maior parte dos idosos 

(WHITEHURST et al., 2005). 

Diversos estudos têm sugerido que, para melhorar o equilíbrio e mobilidade em 

idosos, os programas de exercício físico devem incluir tarefas que imitem as 

atividades de vida diária, como sentar e levantar, ficar de pé tentando equilibrar-se, 

girar 360°, caminhar e subir escadas (CARR, SHEPHERD, 1998; DEAN et al., 2000; 

BLENNERHASSETT, DITE, 2004; NITZ, CHOY, 2004). Para isso, exercícios 

funcionais, particularmente aqueles realizados sob a forma de circuitos ou 

“workstations”, podem se aplicar melhor a pessoas idosas quando se deseja uma 

melhora da função e mobilidade (WHITEHURST et al., 2005).  

O uso de exercícios em circuitos (ou “workstations”) para induzir estresse 

fisiológico no intuito de promover benefícios na saúde não é novidade. Ainda no ano 

de 1978 o uso de um circuito para treino com pesos mostrou-se eficaz para melhora 

da força e, em menor extensão, da resistência cardio-respiratória em sujeitos idosos 

e saudáveis (GETTMAN et al., 1978; WILMORE et al., 1978). Similarmente, 

intervenções com exercícios em circuitos ou “workstations” foram usadas para 

melhorar a função e capacidade física em pacientes cardíacos (DEGROOT et al., 

1998) e naqueles que haviam sofrido acidente vascular encefálico (AVE) (DEAN, 

RICHARDS, MALOUIN, 2000; CHOY et al., 2003). 

Segundo Nitz, Choy (2004), no caso específico de idosos com queixas de 

equilíbrio, cada estação de um programa de “workstations” é desenvolvida com o 

foco sobre uma tarefa específica ligada a aspectos necessários para manutenção 

do equilíbrio, como força muscular, flexibilidade, prática de estratégias de equilíbrio 

e integração sensorial e prática de múltiplas tarefas. Cada estação é desenvolvida 

para satisfazer as necessidades de habilidade, e os participantes podem ter o nível 

de dificuldade aumentado para incrementar o desafio. Além disso, o programa de 

circuitos ou “workstations” facilita sua continuidade com tarefas facilmente 

adaptáveis ao ambiente domiciliar. 

Estudos de intervenção multidisciplinar para prevenção de quedas também 

demonstram que a atenuação dos fatores ambientais de risco pode diminuir a 

incidência de quedas. Contudo, na maioria dos estudos de intervenção para 

prevenção de quedas, as modificações ambientais parecem não ter muita força 

quando utilizadas de maneira isolada (TINETTI et al., 1994), o que condiz com os 

achados do estudo de Day et al. (2002), feito com idosos saudáveis da comunidade 
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com o objetivo de testar a efetividade e as interações entre três tipos de intervenção 

para prevenção de quedas: correção da visão, modificação de fatores de risco 

ambientais e exercícios. O melhor efeito observado resultou da interação das três 

intervenções, com redução de 14% da taxa quedas/ano nesta população. Quando 

analisadas separadamente, somente a intervenção através da prática de exercícios 

mostrou-se eficaz. A modificação dos fatores de risco ambientais e a correção dos 

problemas visuais, analisadas em separado, não foram métodos eficazes em 

programas de prevenção de quedas em idosos.     

Dentro das perspectivas da saúde pública, é importante avaliar a efetividade das 

intervenções que são aceitáveis por pessoas idosas e sustentáveis em longo prazo. 

Programas de exercícios em grupo que sejam facilmente acessíveis, aprendidos e 

de curta ou média duração poderão satisfazer essas carências (BARNETT et al., 

2003).  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Considerando que a literatura aponta que os programas para prevenção de 

quedas e melhora do equilíbrio funcional em idosos com história de quedas que 

incluem exercícios são considerados mais efetivos e que na maioria dos estudos 

realizados até o momento empregaram como intervenção exercícios em 

“workstations” ou algum outro tipo de exercício funcional sem progressão (Nitz, 

Choy, 2004; Whitehurst et al., 2005: Sherrington et al., 2008a; SHERRINGTON et 

al., 2008b), decidimos aplicar um programa de treinamento funcional em grupo 

baseado em “workstations”, com progressões a cada duas semanas. A literatura 

mostra evidências quanto à efetividade dos exercícios funcionais e “workstations” na 

redução do risco de quedas e melhora do equilíbrio funcional, porém, ainda são 

desconhecidos os efeitos dessa prática terapêutica aliada à progressão, apontada 

por alguns estudos, bem como sua efetividade quando comparada a programas de 

orientações e demonstração de exercícios, estratégias úteis, viáveis e de baixo 

custo para a atenção primária. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Geral 

 

Verificar a eficácia de um programa de treinamento funcional em grupo baseado 

em “workstations”, comparado a um programa educativo para prevenção de quedas 

e a um programa educativo com demonstração de exercícios funcionais, sobre o 

desempenho do equilíbrio, mobilidade e ocorrência de quedas em idosos com 

história de quedas. 

 

 

3.2 Específicos 

 

1. Verificar a eficácia de um programa de treinamento funcional em grupo 

baseado em “workstations”, comparado a um programa educativo para 

prevenção de quedas e a um programa educativo com demonstração de 

exercícios funcionais: 

 

a) sobre a mobilidade global envolvendo atividades dinâmicas como a 

marcha, com ou sem demanda cognitiva, medida por meio do teste 

“Timed Up and Go” (TUGT), incluindo suas variações “Timed Up and 

Go Manual” (TUGT Man) e “Timed Up and Go Cognitivo” (TUGT Cog), 

e do “Dynamic Gait Index-8” (DGI-8) 

b) sobre o desempenho funcional do equilíbrio medido por meio da 

“Balance Scale” (BS) e do Alcance Funcional (AF) 

c) sobre a influência dos impulsos sensoriais no equilíbrio, medida por 

meio do “Clinical Test of Sensory Interaction and Balance” (CTSIB) 

d) sobre as estratégias motoras reativas, como as estratégias de passo e 

de tornozelo 
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2. Descrever a ocorrência de quedas durante o período de intervenção e 

caracterizar as circunstâncias das quedas na amostra, correlacionando-as às 

características de capacidade funcional desta população. 
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4. HIPÓTESE 

 

Considerando que a atividade física é a ação mais apropriada para manutenção 

do equilíbrio e prevenção de quedas na população idosa, supõe-se que um 

programa realizado sob a forma de circuitos ou “workstations” demonstre resultados 

mais efetivos na melhora da função, mobilidade e capacidade funcional desta 

população quando comparado a outros programas que utilizam métodos educativos 

e exercícios funcionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 
 

5. MÉTODO  

 

5.1 Participantes 

 

A pesquisa em questão foi conduzida entre os meses de junho de 2007 e 

novembro de 2008 com idosos ambulatoriais provenientes do Setor de Reabilitação 

Gerontológica do Lar Escola São Francisco – centro de Reabilitação conveniado à 

Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM).  

Quando chegaram a este setor, independentemente da origem do 

encaminhamento, os idosos passaram por avaliações multidimensionais com 

profissionais capacitados e com vasto conhecimento do processo do 

envelhecimento e de suas implicações (avaliação gerontológica abrangente).  De 

acordo com suas necessidades, estes idosos foram encaminhados para tratamento 

nos setores correspondentes. 

Foram considerados elegíveis idosos com 65 anos e mais, de ambos os sexos, 

que possuíam queixas de equilíbrio e que apresentaram pelo menos uma queda no 

último ano (sendo esta não-intencional ou não atribuída a fatores intrínsecos ou 

acidentes inevitáveis) e, um tempo entre 13,5 e 30 segundos na realização do teste 

“Timed Up and Go” (TUGT) (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991). 

Foram excluídos aqueles idosos que apresentaram déficit cognitivo, com escore 

inferior a 18 pontos no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (FOLSTEIN, 

FOLSTEIN, McHUGH, 1975), acuidades visual e/ou auditiva severamente reduzidas 

e incapacitantes, mesmo com usos de lentes corretivas ou aparelhos auditivos; e 

ausência de locomoção independente (uso contínuo de andadores e cadeira de 

rodas). Somente foi permitido o uso de bengala como dispositivo auxiliar à marcha. 

É importante ressaltar que o sujeito, após receber informações sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa, pôde optar pela recusa em participar do 

programa ou pelo agendamento de data e horário para que fosse feita a sua 

avaliação. A aceitação em participar da pesquisa foi dada por escrito, através de um 

termo de consentimento pós-informado previamente assinado pelo fisioterapeuta 

responsável e pelo próprio sujeito ou responsável legal (Anexo I). As recusas foram 

também registradas. 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, protocolo nº 1194/05 (Anexo II), e foi financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 

06/57624-2 (Anexo III). 

 

5.2 Delineamento do estudo 

 

Cento e setenta e nove idosos foram considerados elegíveis para o estudo por 

preencherem todos os critérios de inclusão. 

Com o objetivo de iniciar precocemente a intervenção, grupos de 15 em 15 

idosos foram avaliados através do questionário preparado para o estudo, sendo, 

posteriormente, cada grupo dividido de forma randomizada em outros três grupos. 

Isto foi feito sorteando-se um paciente para o grupo 1 (orientações), outro para o 

grupo 2 (orientações e demonstração de exercícios funcionais), e outro para o grupo 

3 (“workstations”), sucessivamente, até que tivéssemos 5 idosos em cada grupo. 

O estudo teve a duração de 10 semanas, com sessões semanais de 1 hora de 

duração para os três grupos. 

Todos os sujeitos receberam um calendário mensal onde eles deveriam marcar 

novos episódios de quedas ou quase quedas durante a progressão da pesquisa, 

sendo que semanalmente este calendário era trazido até o terapeuta para que 

fossem anotadas as informações referentes a cada idoso (Anexo IV). 

Todos os pacientes foram avaliados no início do estudo e reavaliados por um 

observador cego após 10 semanas, e só foram considerados para posterior análise 

dos resultados aqueles que estiveram presentes em pelo menos 75% das sessões. 

Ao final da pesquisa todos os participantes receberam um manual ilustrado 

contendo os principais dados expostos nas sessões educativas, juntamente com 

dicas simples de como prevenir quedas e/ou quedas recorrentes em ambos os 

ambientes domiciliar e externo (CORDEIRO et al., 20001) (Anexo V). 

 

5.3 Avaliação 

 

 Os dados foram coletados nas dependências do Setor de Reabilitação 

Gerontológica do Lar Escola São Francisco, após contato telefônico com os futuros 

sujeitos da pesquisa e agendamento da triagem inicial. 



 

 40 
 

A avaliação foi realizada por um observador previamente treinado que aplicou 

um questionário para caracterização da amostra com as seguintes variáveis: sexo, 

idade, estado civil, cor, anos de escolaridade, arranjo familiar, queixas principais do 

paciente, existência de comorbidades, número de medicamentos em uso e 

classificação destes medicamentos quanto ao risco de quedas, realização de 

atividade física regular, número de quedas e quase quedas no último ano, uso de 

dispositivos auxiliares à marcha e dificuldades referidas na realização de algumas 

atividades de vida diária através de um questionário derivado do “BOMFAQ - 

Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionaire” (OARS) 

(RAMOS et al., 1993), além da aplicação do teste cognitivo “Mini-Mental State 

Exam” (MMSE). Cada avaliação durou cerca de uma hora.  

Para o teste OARS somente foram consideradas as atividades que os idosos 

relatavam realizar com ou sem dificuldade, o que gerou duas variáveis diferentes: 

OARS sem dificuldade (OARS_SD) e OARS com dificuldade (OARS_CD), podendo 

cada uma ter um escore entre 0 e 15 pontos. Nas atividades que os idosos 

responderam não realizar ou não saber realizar, não houve pontuação. 

Com o objetivo de avaliar a mobilidade global, com ou sem demanda cognitiva, 

utilizou-se o teste “Timed Up & Go” (TUGT), com as variações TUGT Manual (TUGT 

Man) (LUNDIN-OLSSON et al., 1998) e TUGT Cognitivo (TUGT Cog) (SHUMWAY-

COOK et al.,2000).  

O TUGT consiste em determinar o tempo, em segundos, que um indivíduo gasta 

para se levantar de uma cadeira, caminhar uma distância de três metros, voltar e 

sentar-se novamente (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991).  

O TUGT Manual é realizado de maneira similar ao TUGT, porém ao se levantar 

o indivíduo é orientado a segurar um copo contendo cinco mililitros (ml) de água que 

se encontra numa mesa de 70 centímetros ao lado da cadeira na qual o mesmo se 

encontra sentado. Ele realiza então o percurso de três metros, o giro de 360°, 

retorna à cadeira, coloca o copo sobre a mesa e então se senta novamente 

(LUNDIN-OLSSON et al., 1998).  

No TUGT Cognitivo o indivíduo deve completar o percurso já descrito 

anteriormente para o teste TUGT enquanto relaciona, de 3 em 3 e de maneira 

inversa, números existentes no intervalo entre 20 e 100 (SHUMWAY-COOK et al., 

2000). Como foram identificados vários idosos analfabetos, padronizou-se a 
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estratégia de falar nomes de animais enquanto caminhavam na realização do teste 

TUGT Cognitivo. 

Além do teste TUGT e de suas variações, também utilizamos o “Dynamic Gait 

Index 8” (DGI-8) (SHUMWAY-COOK et al., 1995), para avaliar a mobilidade global 

dos indivíduos, já que este teste mantém seu foco especificamente sobre a 

estabilidade postural durante a marcha. Escolhemos o DGI-8 por este ser mais 

sensível em identificar pessoas com maior risco para quedas, dentre aquelas que já 

caíram antes, do que o DGI-4, construído e validado por Marchetti & Whitney 

(2006). O teste contém oito itens que podem ser pontuados de 0 a 3, perfazendo um 

total de 24 pontos, sendo que uma maior pontuação indica uma maior mobilidade.  

O desempenho funcional do equilíbrio foi avaliado através da “Balance Scale” 

(BS) (BERG, 1992), que contém 14 itens que demonstram a habilidade do indivíduo 

em realizar algumas atividades necessárias à vida diária. Seus escores variam de 0 

a 56 pontos, sendo que escores mais elevados denotam melhor desempenho. 

Para verificar os efeitos das intervenções sobre as estratégias motoras            

proativas, realizou-se o teste “Alcance Funcional” (AF) (DUNCAN et al., 1990), onde 

se mediu com uma fita métrica, em centímetros, a mínima diferença entre o braço 

do sujeito estendido e o máximo alcance anterior com ombros flexionados a 90º 

estando o indivíduo de pé numa base de suporte fixa. Consideramos que indivíduos 

com alcances maiores (25 cm ou mais) apresentariam uma melhor performance 

funcional.  

Para verificar os efeitos das intervenções sobre as estratégias motoras reativas, 

foram avaliadas as estratégias de passo e tornozelo (SHUMWAY-COOK, 

WOOLLACOTT, 1995), onde o examinador segurava o paciente pelos quadris e 

deslocava-o ânteroposteriormente, com o objetivo de analisar se ele seria capaz de 

oscilar sobre os tornozelos ou de dar passos para evitar uma queda. Para tal teste 

admitimos duas situações como resposta: normal (se ele conseguia oscilar sobre os 

tornozelos com boa amplitude de movimento e dar passos com cada um dos pés) 

ou alterado (se ele não conseguia oscilar sobre os tornozelos e era incapaz de dar 

passos para evitar uma queda).  

Com o objetivo de avaliar a influência da entrada das informações sensoriais 

sobre o equilíbrio utilizou-se o teste “Clinical Test of Sensory Interaction and 

Balance” (CTSIB) (SHUMWAY-COOK, HORAK, 1986). As medidas de equilíbrio 

foram feitas em três tentativas, devendo o sujeito ficar de pé sobre o chão ou uma 
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densa peça de espuma, com os olhos abertos, fechados ou fazendo uso de uma 

cúpula visual. Consideramos também duas respostas para este teste: normal 

(quando o indivíduo foi capaz de manter as posições por 30 segundos já na primeira 

tentativa, sem oscilações corporais) e alterado (quando ele completou alguma das 

posições na segunda ou terceira tentativas ou mostrou-se muito oscilante ao realizá-

las). 

Cabe ressaltar que, dentre todos os testes, aquele que consideramos como o 

mais importante para nosso estudo foi o “Timed Up & Go” (TUGT), sendo que as 

variáveis TUGT_a (TUGT antes da intervenção) e TUGT_f (TUGT após a 

intervenção) são as variáveis-resposta do estudo. 

Em relação à ocorrência de quedas, o questionário contava com informações 

sobre o local (ambiente domiciliar ou externo), período do dia de ocorrência da 

queda (manhã, tarde ou noite), mecanismos/causas da queda (falseamento de 

joelhos, síncope, fatores ambientais, etc.), se houve necessidade de ajuda para se 

levantar e se houve restrição das atividades após a queda. 

 

5.4 Intervenção 

 

Os grupos 1 e 2 participaram de um programa educativo para manutenção do 

equilíbrio e prevenção de quedas, composto de 10 sessões, onde foram expostos 

slides e filmes elucidando os principais fatores de risco para quedas, as formas de 

prevenção e tratamento, e as principais consequências para a qualidade de vida e 

função dos idosos caidores (Quadro 1). 

Cada sessão teve duração de uma hora e ao final de cada exposição foi 

disponibilizado um tempo para que os participantes fizessem perguntas e pudessem 

esclarecer suas dúvidas. 

Alguns exercícios funcionais para manutenção do equilíbrio e prevenção de 

quedas também foram demonstrados ao grupo 2. Os indivíduos deste grupo foram 

encorajados a realizar dez repetições de cada exercício após a demonstração para 

reforçar o aprendizado. Além disso, foi aconselhado aos pacientes que realizassem 

tais exercícios em seus domicílios, pelo menos duas vezes por semana, com a 

ajuda de um acompanhante ou cuidador (familiar ou não) (Quadro 2). 

Somente o grupo 3 participou de um programa de intervenção através de 

atividade física baseado em estações de trabalho ou “workstations” (Quadro 3). 
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Neste programa os exercícios eram realizados sob a forma de circuito, com 

duração de dois minutos cada, e repetidos uma vez em cada sessão (com pausa de 

um minuto entre as duas repetições) e progredidos a cada duas semanas. 

 
 
 
 
Quadro 1: Programa educativo comum aos grupos 1 e 2  
 
 

Sessão Tema Tópicos 
1ª Postura e Equilíbrio • Dados da ONU sobre a população 

idosa 
• O que é postura 
• Correção das diversas posturas  

1. Como pegar corretamente 
objetos no chão 

2. Postura deitada e sentada 
3. Travesseiros 
4. Postura durante a marcha 

• Perguntas dos participantes e 
dúvidas 

2ª Disfunções 
responsáveis por 
problemas de 
equilíbrio 

• Aparelho vestibular 
• Visão 
• Propriocepção 
• Perguntas 

3ª Disfunções 
responsáveis por 
problemas de 
equilíbrio 
(continuação) 

• Alterações musculoesqueléticas 
• Medicamentos 
• Locomoção  
• Perguntas 

4ª Acidentes e quedas 
em idosos 

• Dados relativos às quedas 
• Definição de queda 
• Causas intrínsecas das quedas 

1. Diminuição da força muscular 
2. Osteoporose 
3. Doenças neurológicas 

• Perguntas 
5ª Causas das quedas 

(continuação) 
• Causas intrínsecas das quedas 

1. Doenças dos órgãos dos 
sentidos 

2. Doenças cardiovasculares 
3. Doenças reumatológicas 

• Perguntas 
6ª Causas das quedas 

(continuação) 
• Causas intrínsecas das quedas 

1. Medicamentos 
2. Marcha comprometida 

• Causas extrínsecas (fatores 
ambientais) 

• Perguntas 
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7ª Dispositivos de auxílio 
à marcha e 
consequências das 
quedas 

• Como levantar o idoso do chão após 
uma queda 

• Dispositivos de auxílio à marcha 
1. Andadores 
2. Muletas 
3. Bengalas 

• Consequências das quedas 
1. Físicas 
2. Psicológicas e sociais 

• Perguntas 
8ª Atividade física • Objetivos da Fisioterapia nos 

programas de manutenção do 
equilíbrio e prevenção de quedas 

• Modalidades de atividade física  
1. Yoga 
2. Tai Chi Chuan 

• Perguntas 
9ª Atividade física 

(continuação) 
• Modalidades de atividade física 

1. Exercícios proprioceptivos e 
funcionais 

2. Exercícios em circuito 
• Dicas para a prática de qualquer 

atividade física 
• Perguntas 

10ª Orientações para 
prevenção de quedas 

• Orientações 
1. Gerais 
2. No quarto 
3. Na sala e corredor 
4. Na cozinha 
5. Na escada 
6. No banheiro 

• Perguntas 
Fonte: Simpson, Harrington, Marsh, 1998; Skelton, Dinan, 1999;  Hong, Li, Robinson, 2000; 
Swift, 2001; Barnett et al., 2003; Tinetti, 2003; Chang et al., 2004; Higuchi et al., 2004; Nitz, 
Choy, 2004. 

 

 

 

É importante ressaltar que os 10 minutos iniciais e finais das sessões eram 

dedicados a períodos de aquecimento e desaquecimento, compostos de 

caminhadas leves, alongamentos suaves de membros superiores e inferiores e 

técnicas de relaxamento. 
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Quadro 2: Exercícios funcionais demonstrados ao grupo 2 

 

Objetivo da tarefa Exercícios 

Trabalho de membros superiores e tronco • Sentado numa cadeira, pegar objetos no 

chão, alternando as mãos 

• De pé, alternar movimento dos braços 

estendidos à frente do corpo para cima e 

para baixo 

• Girar o tronco de um lado para o outro 

• De pé, flexionar o tronco para um lado e 

para o outro, como se tentasse colocar as 

mãos no chão 

Trabalho de membros inferiores • Caminhar colocando um pé 

imediatamente à frente do outro 

• De pé, marchar sem sair do lugar, 

elevando o máximo possível os quadris e 

joelhos em flexão 

• De pé, transferir o peso do corpo de uma 

perna para a outra 

• Caminhar, dando passos para trás e 

depois para os lados 

Fonte: Rubenstein et al., 2000; Weerdesteyn et al., 2006. 
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Quadro 3: Protocolo de “workstations 

 

1a e 2a semanas: 

1) Passar de sentado para de pé e voltar à posição sentada (cadeira de 

altura normal). 

2) Stepping nas direções anterior, posterior e lateral. 

3) Inclinar-se para frente a fim de mover objetos que estão numa prateleira 

alta para os lados e para baixo. 

4) Subir e descer degraus de várias alturas de frente. 

5) De costas para uma parede, a uma distância de meio metro, inclinar-se 

para trás fazendo dorsiflexão do tornozelo e usando movimentos dos 

braços para equilibrar-se.  

6) Ficar de pé entre uma mesa alta e outra baixa, e transferir objetos de 

uma mesa para a outra.  

7) TODOS: jogos com bola (só uma). 

3a e 4a semanas: 

 

1) Diminuir a altura da cadeira.  

2) Usar um espelho para promover feedback visual. 

3) Aumentar a altura da prateleira. 

4) Subir e descer os degraus de lado. 

5) Aumentar a distância em que se fica da parede. 

6) Colocar as mesas mais distantes uma da outra. 

7) TODOS: usar 2 bolas de tamanhos e pesos diferentes. 

 

 

5a e 6a semanas: 

 

 

1) Diminuir a assistência de membros superiores. 

2) Aumentar a velocidade do passo. 

3) Diminuir a altura da prateleira. 

4) Subir e descer os degraus de costas. 

5) Evitar usar os braços para equilibrar-se 

6) Aumentar o peso dos objetos. 

7)    TODOS: usar 3 ou mais bolas de tamanhos e pesos diferentes. 

 

7a e 8a semanas: 

 

1) Equilibrar um copo com água numa bandeja. 

2) Realizar a tarefa com olhos fechados (sob supervisão!!!). 

3) Aumentar o peso dos objetos. 

4) Aumentar a velocidade dos passos. 

5) Realizar a tarefa sobre uma espuma. 

6) Aumentar o tamanho dos objetos. 

7) TODOS: usar bolas infláveis. 
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9a e 10a semanas: 

 

1) Adicionar uma tarefa cognitiva à manual (repetir nomes de pessoas). 

2) Realizar a tarefa sobre uma espuma. 

3) Aumentar o tamanho dos objetos. 

4) Realizar a tarefa com olhos fechados (sob supervisão!!!). 

5) Realizar a tarefa com olhos fechados (sob supervisão!!!). 

6) Realizar a tarefa sobre uma espuma 

7) TODOS: adicionar uma tarefa cognitiva à manual (contar de 2 em 2). 

 Fonte: Nitz, Choy, 2004. 

 

 

5.5 Análise estatística 

 

5.5.1 Tamanho da amostra 

 

 O tamanho da amostra, de 55 indivíduos para cada grupo de intervenção, foi 

dimensionado para se detectar com poder de 80% uma diferença de pelo menos 1,8 

segundos entre os três grupos quanto às mudanças na variável TUGT, ao nível de 

significância de 5%, supondo que o desvio padrão da mudança em cada grupo seja 

de 1,3, através do teste de análise de variância comparando as mudanças médias 

entre os três grupos. Dados preliminares da mudança média e do desvio padrão 

foram obtidos de um estudo piloto anterior a esse estudo.  

 

5.6 Análise dos resultados 

 

 A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SPSS for 

Windows® (versão 15.0).  

 As comparações entre as variáveis categorizadas sócio-demográficas entre 

os três grupos no início do estudo foram feitas utilizando-se o teste Exato de Fisher, 

enquanto que as comparações das médias das variáveis contínuas foram feitas por 

meio de modelos de análise de variância (ANOVA). 

 As comparações das médias das mudanças absolutas nos valores do TUGT, 

TUGT Man, TUGT Cog, BS, OARS_SD, OARS_CD, AF e DGI-8 entre os três 

grupos foram feitas utilizando-se modelos de análise multivariada de perfis. Grupo 

(1 = Orientações, 2 = Orientações e demonstração de exercícios funcionais ou 3 = 
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“workstations”) foi o fator entre indivíduos, e tempo (basal e final) e interação 

grupo*tempo foram os fatores dentre os indivíduos. 

 As médias das mudanças entre cada grupo foram calculadas usando 

estimativas por ponto e intervalos de confiança de 95% (IC de 95%). 

As mudanças entre os valores basais e finais das variáveis CTSIB, 

estratégias reativas de equilíbrio e medo de quedas foram avaliadas dentro de cada 

grupo de intervenção através do teste de McNemar. As comparações entre os três 

grupos quanto a essas mudanças foram realizadas através do teste exato de Fisher 

generalizado. 

As comparações das ocorrências de quedas e quase quedas durante o 

período de intervenção foram realizadas através do teste exato de Fisher 

generalizado. 

O nível de significância adotado para todas as análises estatísticas foi de 5% 

(p ≤ 0,05). 

O Quadro 4 apresenta as variáveis consideradas na análise de acordo com 

sua função, classificação, tipo e código das categorias (Anexo VI). 
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6. RESULTADOS 
 

Dos 179 idosos inicialmente recrutados, 165 completaram o estudo (Figura 4).  

 

 
Figura 4: Esquema do projeto 

Serviço de Reabilitação Gerontológica 

179 idosos (65 e + anos) 

Avaliação abrangente + Critérios de inclusão 

Randomização 

Alocados para o grupo  
de orientações 
n=58 (32,4%) 

Alocados para o grupo 
de “workstations” 

n=62 (34,6%) 

Alocados para o grupo de orientações  
e demonstração de exercícios 

n=59 (33,0%) 

Intervenção (10 semanas) 

 
Analisados n=55 (88,7%) 

Excluídos da análise  
n=7 (11,3%) 

Razões: Falecimento, n=1; 
Outras doenças, n=1; 

Recusa, n=1; 
Dificuldade em comparecer, n=2; 
Frequência inferior a 75%, n=1; 
Outros motivos pessoais, n=1. 

 
Analisados n=55 (93,2%) 

Excluídos da análise  
n=4 (6,8%) 

Razões:  
Falecimento, n=1; 

Outros motivos pessoais, n=1; 
Frequência inferior a 75%, n=2. 

 
Analisados n=55 (94,8%) 

Excluídos da análise  
n=3 (5,2%) 

Razões:  
Recusa, n=1;  

Dificuldade em  
comparecer, n=1;  
Outros motivos  
pessoais, n=1. 
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No grupo 1 (orientações), 94,8% dos indivíduos (n=55) completaram o estudo. 

Dentre as razões citadas para justificar a não-continuidade no estudo estavam: 

recusa = 1,7% (n=1), dificuldade para continuar comparecendo às sessões = 1,7% 

(n=1) e outros motivos pessoais = 1,7% (n=1).  

No grupo 2 (orientações e demonstração de exercícios funcionais), 93,2% dos 

indivíduos (n=55) completaram o estudo. Dentre as razões citadas para justificar a 

não-continuidade no estudo estavam: falecimento = 1,7% (n=1), outras doenças que 

requeriam repouso absoluto = 1,7% (n=1) e frequência inferior a 75% nas      

sessões = 3,4% (n=2).  

No grupo 3 (“workstations”), 88,7% dos indivíduos (n=55) completaram o estudo. 

Dentre as razões citadas para justificar a não-continuidade no estudo estavam: 

falecimento = 1,6% (n=1), outras doenças que requeriam repouso absoluto = 1,6% 

(n=1), recusa = 1,6% (n=1), dificuldade para continuar comparecendo às sessões = 

3,2% (n=2), frequência inferior a 75% nas sessões = 1,6% (n=1) e outros motivos 

pessoais = 1,6% (n=1).  

As perdas foram maiores no grupo de intervenção (“workstations”) talvez pelo 

fato dos idosos terem que ficar mais tempo na instituição para realização dos 

exercícios, e também porque eles apresentavam um maior medo de cair durante a 

realização de tais atividades e suas progressões. No entanto, não ocorreram 

diferenças estatisticamente significativas entre as perdas verificadas nos três grupos 

de intervenção (p=0,473). 

Entre os 165 participantes que completaram o estudo observou-se aderência 

satisfatória às sessões, com uma média de 88,2% no grupo de orientações; 89,3% 

no grupo de orientações e demonstração de exercícios funcionais; e 88,4% no 

grupo de “workstations”.  

Nas Tabelas 1 e 3 encontram-se as características sócio-demográficas, clínicas 

e funcionais de todos os pacientes randomizados no início do estudo. Nas tabelas 2 

e 4 encontram-se as características sócio-demográficas, clínicas e funcionais dos 

indivíduos que completaram o estudo, por grupo de intervenção. 
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Tabela 1: Distribuição das características sócio-demográficas e clínicas de todos os participantes randomizados, segundo grupo de intervenção 

Características n % n % n % n % p*
Sexo Masculino 27 46,6 27 45,8 23 37,1 77 43,0 0,511

Feminino 31 45,8 32 54,2 39 62,9 102 57,0
Cor Branca 34 58,6 34 57,6 36 58,1 104 58,1 0,954

Negra 18 31,0 16 27,1 18 29,0 52 29,1
Outras 6 10,3 9 15,3 8 12,9 23 12,8

Estado civil Solteiro 6 10,3 9 15,3 8 12,9 23 12,8 0,681
Casado 23 39,7 25 42,4 19 30,6 67 37,4
Viúvo 22 37,9 14 23,7 23 37,1 59 33,0
Divorciado 6 10,3 8 13,6 9 14,5 23 12,8
Outros 1 1,7 3 5,1 3 4,8 7 3,9

Escolaridade Analfabeto 7 12,1 12 20,3 10 16,1 29 16,2 0,191
1 a 5 anos 25 43,1 31 52,5 23 37,1 79 44,1
6 a 10 anos 20 34,5 10 16,9 17 27,4 47 26,3
Mais de 10 anos 6 10,3 6 10,2 12 19,4 24 13,4

Arranjo familiar Mora só 15 25,9 20 33,9 20 32,3 55 30,7 0,643
Com cônjuge 20 34,5 23 39,0 20 32,3 63 35,2
Outros 23 39,7 16 27,1 22 35,5 61 34,1

Comorbidades neurológicas Não 40 69,0 39 66,1 43 69,4 122 68,2 0,939
Sim 18 31,0 20 33,9 19 30,6 57 31,8

Osteoartrites Não 32 55,2 32 54,2 29 46,8 93 52,0 0,610
Sim 26 44,8 27 45,8 33 53,2 86 48,0

(n=58) (n=59) (n=62) (n=179)

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total
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Características n % n % n % n % p*
Hipertensão arterial Não 24 41,4 28 47,5 27 43,5 79 44,1 0,815

Sim 34 58,6 31 52,5 35 56,5 100 55,9
Comorbidades endocrinometabólicas Não 44 75,9 48 81,4 51 82,3 143 79,9 0,672

Sim 14 24,1 11 18,6 11 17,7 36 20,1
Depressão Não 43 74,1 48 81,4 43 69,4 134 74,9 0,311

Sim 15 25,9 11 18,6 19 30,6 45 25,1
Comorbidades uroginecológicas Não 47 81,0 50 84,7 48 77,4 145 81,0 0,586

Sim 11 19,0 9 15,3 14 22,6 34 19,0
Percepção subjetiva da visão Péssima ou ruim 30 51,7 32 54,2 25 40,3 87 48,6 0,267

Boa ou excelente 28 48,3 27 45,8 37 59,7 92 51,4
Percepção subjetiva da audição Péssima ou ruim 24 41,4 24 40,7 26 41,9 74 41,3 1,000

Boa ou excelente 34 58,6 35 59,3 36 58,1 105 58,7
Número de medicamentos Não faz uso 13 22,4 13 22,0 14 22,6 40 22,3 0,751

1 ou 2 17 29,3 21 35,6 25 40,3 63 35,2
3 e mais 28 48,3 25 42,4 23 37,1 76 42,5

Medicamentos ansiolíticos/sedativos/hipnóticos Não 53 91,4 51 86,4 59 95,2 163 91,1 0,243
Sim 5 8,6 8 13,6 3 4,8 16 8,9

Medicamentos de ação cardiovascular Não 25 43,1 27 45,8 22 35,5 74 41,3 0,488
Sim 33 56,9 32 54,2 40 64,5 105 58,7

Medicamentos antidepressivos Não 47 81,0 47 79,7 50 80,6 144 80,4 1,000
Sim 11 19,0 12 20,3 12 19,4 35 19,6

(n=58) (n=59) (n=62) (n=179)

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total

 



 

 53 
 

Características n % n % n % n % p*
Uso de outros medicamentos Não 32 58,2 32 58,2 26 47,3 90 54,5 0,475

Sim 23 41,8 23 41,8 29 52,7 75 45,5
Atividade física regular Não se exercita 25 45,5 23 41,8 20 36,4 68 41,2 0,320

1 vez/semana 20 36,4 16 29,1 15 27,3 51 30,9
2 e mais vezes/semana 10 18,2 16 29,1 20 36,4 46 27,9

Uso de dispositivo de auxílio à marcha Não 35 63,6 46 83,6 38 69,1 119 72,1 0,047
(bengala) Sim 20 36,4 9 16.4 17 30,9 46 27,9

* Teste exato de Fisher

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total

(n=55) (n=55) (n=55) (n=165)

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 54 
 

Tabela 2: Distribuição das características sócio-demográficas e clínicas dos participantes que completaram o estudo, segundo grupo de intervenção 

Características n % n % n % n % p*
Sexo Masculino 26 47,3 25 45,5 20 36,4 71 43,0 0,483

Feminino 29 52,7 30 54,5 35 63,6 94 57,0
Cor Branca 32 58,2 32 58,2 32 58,2 96 58,2 0,987

Negra 17 30,9 15 27,3 16 29,1 48 29,1
Outras 6 10,9 8 14,5 7 12,7 21 12,7

Estado civil Solteiro 5 9,1 8 14,5 7 12,7 20 12,1 0,550
Casado 23 41,8 23 41,8 16 29,1 62 37,6
Viúvo 21 38,2 13 23,6 21 38,2 55 33,3
Divorciado 5 9,1 8 14,5 8 14,5 21 12,7
Outros 1 1,8 3 5,5 3 5,5 7 4,2

Escolaridade Analfabeto 6 10,9 10 18,2 9 16,4 25 15,2 0,184
1 a 5 anos 25 45,5 30 54,5 20 36,4 75 45,5
6 a 10 anos 18 32,7 9 16,4 14 25,5 41 24,8
Mais de 10 anos 6 10,9 6 10,9 12 21,8 24 14,5

Arranjo familiar Mora só 13 23,6 18 32,7 18 32,7 49 29,7 0,585
Com cônjuge 20 36,4 21 38,2 16 29,1 57 34,5
Outros 22 40,0 16 29,1 21 38,2 59 35,8

Comorbidades neurológicas Não 38 69,1 36 65,5 38 69,1 112 67,9 0,934
Sim 17 30,9 19 34,5 17 30,9 53 32,1

Osteoartrites Não 31 56,4 31 56,4 24 43,6 86 52,1 0,341
Sim 24 43,6 24 43,6 31 56,4 79 47,9

(n=55) (n=55) (n=55) (n=165)

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total
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Características n % n % n % n % p*
Hipertensão arterial Não 23 41,8 26 47,3 21 38,2 70 42,4 0,653

Sim 32 58,2 29 52,7 34 61,8 95 57,6
Comorbidades endocrinometabólicas Não 41 74,5 44 80,0 45 81,8 130 78,8 0,700

Sim 14 25,5 11 20,0 10 18,2 35 21,2
Depressão Não 40 72,7 44 80,0 38 69,1 122 73,9 0,463

Sim 15 27,3 11 20,0 17 30,9 43 26,1
Comorbidades uroginecológicas Não 44 80,0 47 85,5 43 78,2 134 81,2 0,677

Sim 11 20,0 8 14,5 12 21,8 31 18,8
Percepção subjetiva da visão Péssima ou ruim 28 50,9 29 52,7 23 41,8 80 48,5 0,490

Boa ou excelente 27 49,1 26 47,3 32 58,2 85 51,5
Percepção subjetiva da audição Péssima ou ruim 22 40,0 22 40,0 23 41,8 67 40,6 1.000

Boa ou excelente 33 60,0 33 60,0 32 58,2 98 59,4
Número de medicamentos Não faz uso 12 21,8 11 20,0 11 20,0 34 20,6 0,826

1 ou 2 16 29,1 19 34,5 22 40,0 57 34,5
3 e mais 27 49,1 25 45,5 22 40,0 74 44,8

Medicamentos ansiolíticos/sedativos/hipnóticos Não 50 90,9 47 85,5 52 94,5 149 90,3 0,308
Sim 5 9,1 8 14,5 3 5,5 16 9,7

Medicamentos de ação cardiovascular Não 24 43,6 25 45,5 16 29,1 65 39,4 0,173
Sim 31 56,4 30 54,5 39 70,9 100 60,6

Medicamentos antidepressivos Não 44 80,0 43 78,2 44 80,0 131 79,4 1.000
Sim 11 20,0 12 21,8 11 20,0 34 20,6

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total

(n=55) (n=55) (n=55) (n=165)
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Características n % n % n % n % p*
Uso de outros medicamentos Não 34 58,6 34 57,6 30 48,4 98 57,4 0,460

Sim 24 41,4 25 42,4 32 51,6 81 45,3
Atividade física regular Não se exercita 27 46,6 25 42,4 23 37,1 75 41,9 0,397

1 vez/semana 21 36,2 17 28,8 19 30,6 57 31,8
2 e mais vezes/semana 10 17,2 17 28,8 20 32,3 47 26,3

Uso de dispositivo de auxílio à marcha Não 36 62,1 49 83,1 43 69,4 128 71,5 0,036
(bengala) Sim 22 37,9 10 16,9 19 30,6 51 28,5

* Teste exato de Fisher

(n=58) (n=59) (n=62) (n=179)

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercíciosOrientações Workstations Total
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A amostra caracterizou-se por uma maioria feminina (57%), idades entre 65 e 87 

anos (média de 72,76 anos), cor branca (58,2%), média de peso de 68,13 Kg e 

média de altura de 164,33 cm. 

Em relação à escolaridade observou-se que a maior parte dos idosos estudou de 

1 a 5 anos (45,5%), e uma minoria (14,5%) estudou mais de 10 anos. 

No que diz respeito à estrutura familiar, 37,6% dos idosos eram casados e 

residiam com cônjuge.  

Em relação à saúde em geral, 32,1% dos idosos apresentava comorbidades 

neurológicas, 52,1%, osteoartrites, 57,6%, hipertensão arterial, 21,2%, 

comorbidades endocrinometabólicas, 18,8%, comorbidades uroginecológicas e 

26,1%, depressão. Faziam uso de 3 e mais medicamentos 44,8% dos idosos, sendo 

que 9,7% destes idosos estavam em uso de medicamentos ansiolíticos, sedativos 

ou hipnóticos, 60,6% em uso de medicamentos de ação cardiovascular e 20,6% em 

uso de antidepressivos. Além disso, 27,9% dos idosos faziam uso de dispositivo de 

auxílio à marcha (bengalas). 

A auto-avaliação da acuidade visual dos idosos foi classificada como péssima ou 

ruim por 48,5% e boa ou excelente por 51,5%. Quanto à audição, 40,6% dos idosos 

relataram que ela era péssima ou ruim, enquanto 59,4% relataram ser ela boa ou 

excelente. 

Em relação à prática de atividade física regular, 41,2% dos idosos não se 

exercitavam e 27,9% se exercitavam 2 e mais vezes por semana. 

A média do MMSE foi de 25,73 pontos, do OARS_SD de 9,86 pontos e do 

OARS_CD de 5,08 pontos. 

Na avaliação de mobilidade, os idosos realizaram o teste TUGT em 16,09 

segundos, em média. O TUGT Man foi realizado em 17,12 segundos, em média, 

enquanto o TUGT Cog foi realizado em 17,8 segundos, em média.  

Na avaliação da BS, os idosos obtiveram média de 45,5 pontos e na avaliação 

do AF, média de 14,29 centímetros.  

De acordo com o DGI-8, a média do escore de atividade foi de 17,16 pontos. 
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Tabela 3: Resumo descritivo de todos os participantes randomizados, segundo grupo de intervenção, no início do estudo 

Orientações Workstations TOTAL

Variável Estatística (n= 58) (n = 59) (n=62) (n=179) ANOVA p*
Idade Média 72,55 72,44 72,16 72,38 0,09 0,916
(anos) DP 5,65 5,27 4,87 5,24

Mín-Máx 65 - 87 65 - 87 65 - 84 65 - 87
Peso Média 66,04 68,53 68,52 67,72 1,60 0,203
(Kg) DP 8,59 10,86 6,11 8,73

Mín-Máx 54,0 - 90,0 54,0 - 93,2 56,0 - 85,2 53,9 - 93,2
Altura Média 163,4 164,9 163,6 163,9 0,72 0,491
(cm) DP 7,80 8,77 6,27 7,65

Mín-Máx 152 - 179 152 - 188 150 - 174 150 - 188
MMSE Média 25,8 25,6 26,1 25,8 0,25 0,778
(pontos) DP 3,37 3,57 2,86 3,26

Mín-Máx 18 - 30 18 - 30 19 - 30 18 - 30
OARS_SD Média 9,05 10,24 10,31 9,88 3,21 0,043
(pontos) DP 3,42 2,10 3,34 3,06

Mín-Máx 1 - 14 3 - 15 3 - 15 1 - 15
OARS_CD Média 5,9 4,69 4,65 5,07 3,34 0,038
(pontos) DP 3,36 2,03 3,32 3,01

Mín-Máx 1 - 14 0 - 12 0 - 12 0 - 14

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercícios
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Orientações Workstations TOTAL

Variável Estatística (n= 58) (n = 59) (n=62) (n=179) ANOVA p*
TUGT Média 16,35 16,25 15,32 15,96 1,91 0,151
(segundos) DP 3,86 3,11 2,51 3,21

Mín-Máx 13,53 - 28,99 13,53 - 27,04 13,52 - 23,90 13,52 - 28,99
TUGT Man Média 17,54 17,15 16,17 16,94 2,19 0,114
(segundos) DP 4,62 3,17 3,10 3,70

Mín-Máx 12,25 - 34,02 12,08 - 27,20 10,50 - 25,47 10,50 - 34,02

TUGT Cog Média 18,18 17,80 16,89 17,61 1,65 0,194
(segundos) DP 4,69 3,34 3,92 4,03

Mín-Máx 11,39 - 35,20 13,00 - 29,28 12,37 - 33,54 11,39 - 35,20

BS Média 44,86 46,17 46,55 45,88 0,96 0,384
(pontos) DP 7,71 6,98 6,08 6,93

Mín-Máx 22 - 53 15 - 54 25 - 55 15 - 55

AF Média 13,39 13,12 15,42 14,01 4,27 0,015
(cm) DP 4,03 4,79 5,28 4,83

Mín-Máx 6,2 - 29,0 5,6 - 32,0 7,0 - 31,0 5,6 - 32,0

DGI-8 Média 17,12 17,75 17,29 17,39 0,39 0,681
(pontos) DP 4,37 4,12 3,47 3,98

Mín-Máx 7 - 22 0 - 22 6 - 21 0 - 22

* Teste F - ANOVA

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercícios
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Tabela 4: Resumo descritivo dos participantes que completaram o estudo, segundo grupo de intervenção, no início do estudo 

Orientações Workstations TOTAL

Variável Estatística (n= 55) (n = 55) (n=55) (n=165) ANOVA p*
Idade Média 72,78 72,80 72,69 72,76 0,01 0,993
(anos) DP 5,71 5,28 4,89 5,27

Mín-Máx 65 - 87 65 - 87 65 - 84 65 - 87
Peso Média 66,13 69,08 69,18 68,13 2,13 0,122
(Kg) DP 8,79 10,93 5,93 8,86

Mín-Máx 53,9 - 90,0 54,6 - 93,2 57,0 - 85,2 53,9 - 93,2
Altura Média 163,6 165,47 163,9 164,3 0,91 0,405
(cm) DP 7,90 8,75 6,39 7,74

Mín-Máx 152 - 179 152 - 188 150 - 174 150 - 188
MMSE Média 25,7 25,6 25,9 25,7 0,18 0,834
(pontos) DP 3,38 3,60 2,99 3,32

Mín-Máx 18 - 30 18 - 30 19 - 30 18 - 30
OARS_SD Média 9,00 10,22 10,36 9,86 3,13 0,046
(pontos) DP 3,51 2,16 3,53 3,18

Mín-Máx 1 - 14 3 - 15 3 - 15 1 - 15
OARS_CD Média 5,9 4,71 4,58 5,08 3,28 0,040
(pontos) DP 3,45 2,08 3,51 3,13

Mín-Máx 1 - 14 0 - 12 0 - 12 0 - 14

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercícios
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Orientações Workstations TOTAL

Variável Estatística (n= 55) (n = 55) (n=55) (n=165) ANOVA p*
TUGT Média 16,39 16,41 15,45 16,09 1,54 0,217
(segundos) DP 3,95 3,15 2,64 3,31

Mín-Máx 13,53 - 28,99 13,53 - 27,04 13,52 - 23,90 13,52 - 28,99
TUGT Man Média 17,67 17,34 16,35 17,12 1,83 0,164
(segundos) DP 4,71 3,19 3,25 3,80

Mín-Máx 12,25 - 34,02 12,08 - 27,20 10,50 - 25,47 10,50 - 34,02

TUGT Cog Média 18,30 18,02 17,10 17,80 1,26 0,286
(segundos) DP 4,79 3,35 4,12 4,13

Mín-Máx 11,39 - 35,20 13,00 - 29,28 12,37 - 33,54 11,39 - 35,20

BS Média 44,60 45,82 46,09 45,50 0,69 0,504
(pontos) DP 7,83 7,11 6,28 7,09

Mín-Máx 22 - 53 15 - 54 25 - 55 15 - 55

AF Média 13,57 13,29 15,99 14,29 5,28 0,006
(cm) DP 4,06 4,92 5,33 4,92

Mín-Máx 6,2 - 29,0 5,6 - 32,0 7,0 - 31,0 5,6 - 32,0

DGI-8 Média 16,93 17,58 16,98 17,16 0,44 0,646
(pontos) DP 4,40 4,21 3,55 4,06

Mín-Máx 7 - 22 0 - 22 6 - 21 0 - 22

* Teste F - ANOVA

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercícios
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Diferenças estatisticamente significativas foram encontradas entre os três grupos 

de intervenção para as variáveis: uso de dispositivo de auxílio à marcha, OARS_SD, 

OARS_CD e AF.  

     Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os três 

grupos quanto às distribuições iniciais das variáveis: idade, sexo, peso, altura, cor, 

estado civil, escolaridade, arranjo familiar, existência de comorbidades neurológicas, 

endocrinometabólicas e uroginecológicas, depressão, osteoartrites e hipertensão 

arterial, percepção subjetiva da visão, percepção subjetiva da audição, número de 

medicamentos, uso de medicamentos ansiolíticos/sedativos/hipnóticos, 

antidepressivos e de ação cardiovascular, número de pontos no MMSE, e 

desempenho nos testes TUGT, TUGT Man, TUGT Cog, BS e DGI-8.  

As Tabelas 5 e 6 representam as características relacionadas às quedas, quase 

quedas e medo de quedas de todos os participantes randomizados e daqueles que 

completaram o estudo, no último ano antes do início do estudo. 

Com relação às quedas no último ano antes da avaliação, 51,5% dos idosos 

sofreram 2 e mais quedas, sendo que a maioria delas ocorreu em ambiente externo 

(61,2%), no período da tarde (44,2%) e por tropeço ou escorregamento (30,3%). 

Relataram ter necessitado de ajuda para se levantar 43,6% dos idosos. Do total, 

27,9% dos idosos relataram ter restringido suas atividades após a última queda. 

Apresentaram quase quedas no último ano antes da avaliação 69,7% dos 

idosos. À avaliação, 70,9% dos idosos relataram ter medo de quedas. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

três grupos de intervenção para as variáveis: quedas no último ano antes da 

avaliação, local da última queda, período do dia em que ocorreu a última queda, 

causa da última queda, necessidade de ajuda para se levantar após a queda, se 

houve restrição das atividades após a queda, quase quedas no último ano antes da 

avaliação e medo de quedas.  
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Tabela 5: Distribuição de quedas, quase quedas e medo de quedas no último ano de todos os participantes randomizados, segundo grupo de 

intervenção 

n % n % n % n % p*
1 25 43,1 29 49,2 29 46,8 83 46,4 0,817
2 e mais 33 56,9 30 50,8 33 53,2 96 53,6

Local da última queda Ambiente domiciliar 24 41,4 22 37,3 23 37,1 69 38,5 0,937
Ambiente externo 34 58,6 37 62,7 38 61,3 110 61,5

Manhã 15 25,9 15 25,4 16 25,8 46 25,7 0,854
Tarde 23 39,7 25 42,4 30 48,4 78 43,6
Noite 20 34,5 19 32,2 16 25,8 55 30,7

Causa da última queda Tropeço/escorregamento 20 34,5 16 27,1 14 22,6 50 27,9 0,745
Síncope/escurecimento da visão 6 10,3 11 18,6 10 16,1 27 15,1
Desequilíbrio ou instabilidade 14 24,1 8 13,6 14 22,6 36 20,1
Fatores ambientais 9 15,5 13 22,0 15 24,2 37 20,7
Transferências posturais 6 10,3 8 13,6 7 11,3 21 11,7
Outras 3 5,2 3 5,1 2 3,2 8 4,5

TOTAL

(n=58) (n=59) (n=62) (n=179)

Orientações + 
demonstração 
de exercícios

GRUPO

Orientações Workstations

Período do dia em que 
ocorreu a última queda

Quedas no último ano antes 
da avaliação
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Tabela 6: Distribuição de quedas, quase quedas e medo de quedas no último ano de todos os pacientes que completaram o estudo, segundo 

grupo de intervenção 

 

n % n % n % n % p*
1 24 43,6 28 50,9 28 50,9 80 48,5 0,700
2 e mais 31 56,4 27 49,1 27 49,1 85 51,5

Local da última queda Ambiente domiciliar 23 41,8 21 38,2 20 36,4 64 38,8 0,882
Ambiente externo 32 58,2 34 61,8 35 63,6 101 61,2

Manhã 15 27,3 15 27,3 14 25,5 44 26,7 0,782
Tarde 22 40,0 23 41,8 28 50,9 73 44,2
Noite 18 32,7 17 30,9 13 23,6 48 29,1

Causa da última queda Tropeço/escorregamento 20 36,4 16 29,1 14 25,5 50 30,3 0,809
Síncope/escurecimento da visão 5 9,1 10 18,2 9 16,4 24 14,5
Desequilíbrio ou instabilidade 13 23,6 8 14,5 14 25,5 35 21,2
Fatores ambientais 9 16,4 11 20,0 12 21,8 32 19,4
Transferências posturais 5 9,1 7 12,7 4 7,3 16 9,7
Outras 3 5,5 3 5,5 2 3,6 8 4,8

GRUPO

Orientações Workstations

Período do dia em que 
ocorreu a última queda

Quedas no último ano antes 
da avaliação

TOTAL

(n=55) (n=55) (n=55) (n=165)

Orientações + 
demonstração 
de exercícios
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n % n % n % n % p*
Necessitou de ajuda para levantar? Não 27 49,1 32 58,2 34 61,8 93 56,4 0,422

Sim 28 50,9 23 41,8 21 38,2 72 43,6

Houve restrição das atividades? Não 40 72,7 41 74,5 38 69,1 119 72,1 0,863
Sim 15 27,3 14 25,5 17 30,9 46 27,9

Não 13 23,6 16 29,1 21 38,2 50 30,3 0,280
Sim 42 76,4 39 70,9 34 61,8 115 69,7

Medo de quedas Não 16 29,1 18 32,7 14 25,5 48 29,1 0,733
Sim 39 70,9 37 67,3 41 74,5 117 70,9

* Teste Exato de Fisher

Quase quedas no último ano antes da avaliação

TOTAL

(n=55) (n=55) (n=55) (n=165)

GRUPO
Orientações + 
demonstração 
de exercícios

Orientações Workstations
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A Tabela 7 mostra um resumo dos resultados das comparações entre os três 

grupos de intervenção quanto às mudanças dos testes TUGT, TUGT Man, TUGT 

Cog, BS, OARS_SD, OARS_CD, AF e DGI-8.  

Foram observadas melhoras nos escores de todos os testes para os três grupos 

de intervenção, sendo que diferenças estatisticamente significativas só foram 

encontradas entre os grupos nas médias das mudanças da variável TUGT 

(p=0,035).   

Foram observadas reduções no tempo de realização do teste TUGT nos três 

grupos de intervenção ao final do estudo, sendo esta redução maior no grupo de 

“workstations”. As médias do TUGT antes e ao final do estudo por grupo de 

intervenção estão descritas no Gráfico 1. 

Comparando-se, “a posteriori”, as mudanças no teste TUGT (�TUGT = TUGT 

final – TUGT basal) entre os grupos de intervenção, verificou-se que não houve 

mudanças estatisticamente significativas ao se comparar o grupo 2 (orientações e 

demonstração de exercícios funcionais) com o grupo 1 (orientações) [p=0,245; IC    

(-0,7756; 0,1992)] e nem ao se comparar o grupo  3 (“workstations”) com o grupo 2 

(orientações e demonstração de exercícios funcionais) [p= 0,152; IC (-0,8425; 

0,1323)]. Mudanças estatisticamente significativas só foram encontradas ao se 

comparar o grupo 3 (“workstations”) com o grupo 1 (orientações) [p=0,010; IC                           

(-1,1307; -0, 1558)], demonstrando uma tendência do TUGT diminuir com mais 

intervenções. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

quanto às mudanças médias das variáveis TUGT Man, TUGT Cog, BS, OARS_SD, 

OARS_CD, AF e DGI-8.  

Houve uma redução de 0,85 segundos para a variável TUGT Man no grupo de 

orientações; de 1,09 segundos no grupo de orientações e demonstração de 

exercícios funcionais e de 0,85 segundos no grupo de “workstations”.  

 

 

 

 



 

 68 
 

Tabela 7: Resultados da análise dos perfis dos testes funcionais basais e finais, segundo grupo de intervenção. 

Variável Tempo Média SE p IC 95% Média SE p IC 95% Média SE p IC 95% p*
TUGT Inicial 16,4 0,445 16,4 0,445 15,5 0,445
(segundos) Final 15,3 0,426 15,0 0,426 13,7 0,426

� -1,14 0,175 <0,001 -1,45    -0,77 -1,40 0,175 <0,001 -1,75    -1,06 -1,76 0,175 <0,001 -2,10    -1,41 0.035

Inicial 17,34 0,510 17,34 0,510 16,35 0,510
Final 16,83 0,545 16,26 0,545 15,49 0,545
� -0,85 0,298 0,005 -1,43    -0,26 -1,09 0,298 <0,001 -1,68    -0,51 -0,85 0,298 0,005 -1,43    -0,26 0.798

Inicial 18,30 0,557 18,02 0,557 17,11 0,557
Final 17,36 0,604 16,61 0,604 15,90 0,604
� -0,94 0,299 0,002 -1,53    -0,35 -1,42 0,299 <0,001 -2,00    -0,82 -1,19 0,299 <0,001 -1,79    -0,69 0.536

BS Inicial 44,6 0,957 45,8 0,957 46,1 0,957
(pontos) Final 48,9 0,759 49,3 0,759 50,9 0,759

� 4,36 0,477 <0,001 3,42    5,31 3,56 0,477 <0,001 2,62    4,51 4,87 0,477 <0,001 3,93    5,81 0.150

Inicial 9,00 0,423 10,22 0,423 10,36 0,423
Final 11,18 0,352 12,04 0,352 11,86 0,352
� 2,18 0,234 < 0,001 1,72     2,64 1,82 0,234 < 0,001 1,36    2,29 1,49 0,234 < 0,001 1,03    1,95 0.116

Inicial 5,94 0,416 4,71 0,416 4,58 0,416
Final 4,60 0,591 2,98 0,591 3,15 0,591
� -1,34 0,518 0,010 -2,37    -0,32 -1,72 0,518 0,001 -2,75   -0,70 -1,43 0,518 0,006 -2,46   -0,41 0.863

TUGT Man 
(segundos)

OARS_SD             
(pontos)

OARS_CD          
(pontos)

TUGT Cog 
(segundos)

Entre grupos
GRUPO

Orientações Workstations
Orientações + demonstração de 

exercícios
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Variável Tempo Média SE p IC 95% Média SE p IC 95% Média SE p IC 95% p*
Inicial 13,56 0,647 13,29 0,647 15,99 0,647
Final 15,44 0,718 15,05 0,718 18,93 0,718
� 1,87 0,445 <0,001 0,998    2,75 1,76 0,445 <0,001 0,88    2,64 2,94 0,445 <0,001 2,06    3,81 0.123

DGI-8 Inicial 16,93 0,549 17,58 0,549 16,98 0,549
(pontos) Final 19,56 0,489 20,06 0,489 20,04 0,489

� 2,63 0,293 <0,001 2,06    3,22 2,47 0,293 <0,001 1,89    3,06 3,06 0,293 <0,001 2,48    3,63 0.354

AF                                                     
(cm)

Entre grupos
GRUPO

Orientações Workstations
Orientações + demonstração de 

exercícios

 
* Teste exato de Fisher comparando grupos 

 

  

 

 



 

 70 
 

Também foram observadas reduções para a variável TUGT Cog de 0,94 

segundos no grupo de orientações; de 1,42 segundos no grupo de orientações e 

demonstração de exercícios funcionais e de 1,19 segundos no grupo de 

“workstations”.  
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 Figura 5: Representação gráfica das médias dos escores basais e finais do TUGT por 

grupo de intervenção. 

 

 

Já para a variável BS foram observados aumentos significativos nos escores dos 

três grupos, sendo esse aumento de 4,36 pontos no grupo de orientações; de 3,56 

pontos no grupo de orientações e demonstração de exercícios funcionais e de 4,87 

pontos no grupo de “workstations”.  

Para as variáveis OARS_SD e OARS_CD também foram observadas melhoras 

significativas nos escores dos três grupos, sendo que houve um aumento de 2,18 

pontos para a variável OARS_SD no grupo de orientações; de 1,82 pontos no grupo 

de orientações e demonstração de exercícios funcionais e de 1,49 pontos no grupo 

de “workstations”. Para a variável OARS_CD foram observadas reduções de 1,34 
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pontos no grupo de orientações, de 1,72 pontos no grupo de orientações e 

demonstração de exercícios funcionais e de 1,43 pontos no grupo de “workstations”. 

Para a variável AF observamos um aumento significativo nos escores dos três 

grupos de intervenção, sendo de 1,87 pontos no grupo de orientações, de 1,76 

pontos no grupo de orientações e demonstração de exercícios funcionais e de 2,94 

pontos no grupo de “workstations”. 

Também foram observados aumentos significativos nos escores do DGI-8 para 

os três grupos de intervenção, sendo de 2,63 pontos no grupo de orientações, de 

2,47 pontos no grupo de orientações e demonstração de exercícios funcionais e de 

3,06 pontos no grupo de “workstations”. 

A Tabela 8 mostra um resumo dos resultados das comparações entre os três 

grupos de intervenção quanto às mudanças de CTSIB, estratégias reativas de 

equilíbrio e medo de quedas. 
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Tabela 8: Resultados dos testes funcionais basais e finais, segundo grupo de intervenção 

Basal Final n % n % n % n % p*
CTSIB Normal Normal 11 20,0 13 23,6 19 34,5 43 26,1 0.296

Alterado Normal 30 54,5 31 56,4 21 38,2 82 49,7
Normal Alterado 0 0 1 1,8 1 1,8 2 1,2
Alterado Alterado 14 25,5 10 18,2 14 25,5 38 23

Estratégias Reativas Normal Normal 2 3,7 6 10,9 7 12,7 15 9,1 0.200
Alterado Normal 35 63,6 35 63,6 25 45,5 95 57,5
Normal Alterado 1 1,8 2 3,7 2 3,6 5 3,1
Alterado Alterado 17 30,9 12 21,8 21 38,2 50 30,3

Medo de quedas Não Não 12 21,8 13 23,6 9 16,4 34 20,6 0.605
Sim Não 18 32,7 12 21,8 11 20,0 41 24,8
Não Sim 4 7,3 5 9,1 5 9,1 14 8,5
Sim Sim 21 38,2 25 45,5 30 54,5 76 46,1

* Teste exato de Fisher

Total

Orientações + 
demonstração 
de exercícios

(n=165)

McNemar p 0,004 0,143 0,210

McNemar p <0,001 <0,001 <0,001

(n=55) (n=55) (n=55)

GRUPO

Orientações Workstations

McNemar p <0,001 <0,001 <0,001
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 Não ocorreram diferenças estatisticamente significativas quanto às mudanças 

de CTSIB, estratégias reativas de equilíbrio e medo de quedas entre os 3 grupos de 

intervenção, porém foram observadas melhoras significativas dos escores de CTSIB 

e estratégias reativas de equilíbrio dentro dos três grupos após as 10 semanas de 

seguimento. 

 Para a variável CTSIB foram observados, no grupo de orientações, 11 casos 

(20%) que se mantiveram normais ao final do estudo e 30 casos (54,5%) que 

passaram de um escore alterado no início do estudo para um escore considerado 

normal ao fim do estudo. Já no grupo de orientações e demonstração de exercícios 

funcionais foram observados 13 casos (23,6%) que se mantiveram normais ao final 

do estudo e 31 casos (56,4%) que passaram de um escore alterado no início do 

estudo para um escore considerado normal ao fim do estudo. E no grupo de 

“workstations” foram observados 19 casos (34,5%) que se mantiveram normais ao 

final do estudo e 21 casos (38,2%) que passaram de um escore alterado no início 

do estudo para um escore considerado normal ao fim do estudo. 

 Para a variável estratégias reativas de equilíbrio foram observados, no grupo 

de orientações, 2 casos (3,7%) que se mantiveram normais ao final do estudo e 35 

casos (63,6%) que passaram de um escore alterado no início do estudo para um 

escore considerado normal ao fim do estudo. Já no grupo de orientações e 

demonstração de exercícios funcionais foram observados 6 casos (10,9%) que se 

mantiveram normais ao final do estudo e 35 casos (63,6%) que passaram de um 

escore alterado no início do estudo para um escore considerado normal ao fim do 

estudo. E no grupo de “workstations” foram observados 7 casos (12,7%) que se 

mantiveram normais ao final do estudo e 25 casos (45,5%) que passaram de um 

escore alterado no início do estudo para um escore considerado normal ao fim do 

estudo. 

 Já para a variável medo de quedas não foram observadas mudanças 

significativas entre os três grupos, sendo que no grupo de orientações 12 casos 

(21,8%) que relataram não ter medo de quedas ao início do estudo mantiveram esta 

resposta ao final do estudo, e 18 casos (32,7%) que relataram ter medo de quedas 

ao início do estudo passaram a não ter medo de quedas ao final do estudo. Já no 

grupo de orientações e demonstração de exercícios funcionais 13 casos (23,6%) 

que relataram não ter medo de quedas ao início do estudo mantiveram esta 

resposta ao final do estudo, e 12 casos (21,8%) que relataram ter medo de quedas 
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ao início do estudo passaram a não ter medo de quedas ao final do estudo. No 

grupo de “workstations”, 9 casos (16,4%) que relataram não ter medo de quedas ao 

início do estudo mantiveram esta resposta ao final do estudo, e 11 casos (20,0%) 

que relataram ter medo de quedas ao início do estudo passaram a não ter medo de 

quedas ao final do estudo. 

 A Tabela 9 representa as características relacionadas às quedas, quase 

quedas e medo de quedas dos participantes ao final do estudo, de acordo com o 

grupo de intervenção.  

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

três grupos de intervenção com relação às quedas, quase quedas e medo de 

quedas após 10 semanas de seguimento.  
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Tabela 9: Distribuição de quedas, quase quedas e medo de quedas dos participantes ao final do estudo, segundo grupo de 

intervenção

n % n % n % n % p*
Não 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,187
Sim 17 30,9 9 16,4 15 27,3 41 24,8
Não caiu 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,156
ambiente domiciliar 10 18,2 7 12,7 6 10,9 23 13,9
ambiente externo 7 12,7 2 3,6 9 16,4 18 10,9
Não caiu 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,263
manhã 6 10,9 2 3,6 7 12,7 15 9,1
tarde 9 16,4 6 10,9 4 7,3 19 11,5
noite 2 3,6 1 1,8 4 7,3 7 4,2
Não caiu 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,771
tropeço ou escorregamento 6 10,9 2 3,6 4 7,3 12 7,3
síncope ou escurecimento da visão 3 5,5 2 3,6 1 1,8 6 3,6
desequilíbrio ou instabilidade 4 7,3 3 5,5 5 9,1 12 7,3
fatores ambientais 2 3,6 1 1,8 4 7,3 7 4,2
transferências posturais 2 3,6 1 1,8 1 1,8 4 2,4

Workstations
(n=55)

TOTAL
(n=165)

GRUPO

Orientações
(n=55)

Orientações + 
demonstração 
de exercícios

(n=55)

Quedas durante o período de 
intervenção
Local da queda durante o 
período de intervenção

Período do dia em que ocorreu 
a queda

Causa da queda durante a 
intervenção
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n % n % n % n % p*
Houve restrição das atividades após Não caiu 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,177
a queda? Não 17 30,9 8 14,5 14 25,5 39 23,6

Sim 0 0 1 1,8 1 1,8 2 1,2
Necessitou de ajuda para se levantar Não caiu 38 69,1 46 83,6 40 72,7 124 75,2 0,304
da queda? Não 15 27,3 9 16,4 13 23,6 37 22,4

Sim 2 3,6 0 0 2 3,6 4 2,4
Quase quedas durante o período de Não 19 34,5 27 49,1 28 50,9 74 44,8 0,184
intervenção Sim 36 65,5 28 50,9 27 49,1 91 55,2
Medo de quedas Não 30 54,5 25 45,5 20 36,4 75 45,5 0,180

Sim 25 45,5 30 54,5 35 63,6 90 54,4

* Teste Exato de Fisher

Workstations
(n=55)

TOTAL
(n=165)

GRUPO

Orientações
(n=55)

Orientações + 
demonstração 
de exercícios

(n=55)
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 Comparando-se, secundariamente, as médias das mudanças no TUGT 

(�TUGT) por grupo de intervenção com o fato de os idosos terem sofrido quedas ou 

não durante o período de intervenção, observou-se uma maior diminuição no tempo 

médio de realização do TUGT entre os que não caíram nos grupos 2 (orientações e 

demonstração de exercícios funcionais) [-1,42 segundos, IC 95% (-1,80; -1,05)] e 3 

(“workstations”) [-1,82 segundos, IC 95% (-2,23; -1,41)], sendo que no grupo 1 

(orientações) esta diminuição foi de 1,07 segundos [IC 95% (-1,49; 0,65)].  

 Entre os que caíram durante o período de intervenção, houve uma maior 

diminuição no tempo de realização do TUGT nos grupos 2 (orientações e 

demonstração de exercícios funcionais) ( [-1,29 segundos, IC 95% (-2,15; -0,43)] e 3 

(“workstations”) [-1,59 segundos, IC 95% (-2,25; -0,92)], sendo que no grupo 1 

(orientações) esta diminuição foi de 1,21 segundos [IC 95% (-1,84; -0,59)].  

 A fim de se verificar se as mudanças no TUGT estão associadas ao fato 

de ter caído ou não durante o estudo foi realizada uma análise de regressão tendo 

como variável resposta a mudança a partir do valor basal do TUGT, e fatores 

explicativos como grupo de intervenção,  queda ou não durante o estudo, e os 

componentes da interação grupo por queda. Os componentes da interação grupo 

por queda foram particionados de maneira a comparar dois a dois os grupos de 

intervenção dentro dos que caíram e dentro dos que não caíram quanto à mudança 

no TUGT.  

 A Tabela 10 representa as comparações entre os grupos de intervenção 

quanto às mudanças no TUGT (�TUGT) dentro dos que caíram ou não durante o 

período de intervenção. 

 O grupo 3 (“workstations”) mostrou uma diminuição significativa (p=0,012) no 

tempo de realização do TUGT em relação aos grupos 1 (orientações) e 2 

(orientações e demonstração de exercícios funcionais) entre os que não caíram 

durante o período de intervenção. Já entre os que caíram não ocorreram diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos, demonstrando uma tendência dos 

idosos serem mais frágeis nesta condição.  
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Tabela 10: Comparações entre os grupos de intervenção quanto às mudanças no TUGT (�TUGT) dentro dos que caíram ou não durante o 
período de intervenção  
 

p*
0,218 -0,92 0,21
0,012 -1,33 -0,17
0,161 -0,95 0,16
0,884 -1,14 0,98
0,417 -1,29 0,54
0,590 -1,38 0,79

* Teste exato de Fisher

�TUGT
Quedas durante o período de intervenção Comparação Diferença média Erro padrão IC 95%

grupo 2 x grupo 1 -0,35 0,29
Não grupo 3 x grupo 1 -0,75 0,30

grupo 3 x grupo 2 -0,40 0,28
grupo 2 x grupo 1 -0,08 0,54

Sim grupo 3 x grupo 1 -0,38 0,46
grupo 3 x grupo 2 -0,30 0,55
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7. DISCUSSÃO  

 
 
 Nos últimos anos uma considerável quantidade de pesquisas foi conduzida 

para determinar a relação existente entre equilíbrio e sistemas motores e sensoriais 

para se entender as causas das quedas e se criar estratégias para prevenir quedas 

em idosos (SILSUPADOL et al., 2006; SJÖSTEN et al., 2007).  

 No nosso estudo, os efeitos de um programa de treinamento funcional em 

grupo, baseado em “workstations” foram comparados a um programa educativo e a 

um programa educativo com demonstração de exercícios funcionais, sobre o 

desempenho do equilíbrio, mobilidade e ocorrência de quedas em idosos com 

história de quedas. 

 Todos os três grupos de intervenção mostraram melhora nos escores dos 

testes de equilíbrio após os três meses de seguimento, mas ao se analisar cada 

grupo em separado verificou-se que o grupo que recebeu o treinamento funcional 

baseado em “workstations” foi o que demonstrou melhora em maior número de 

testes. Este dado é muito importante, já que demonstra que intervenções que focam 

especificamente o treino do equilíbrio são mais eficazes em melhorar o equilíbrio 

estático e dinâmico do que aquelas, por exemplo, que têm seu foco em treinos de 

força muscular (CARTER et al., 2002; MADUREIRA et al., 2007). 

 A composição da amostra por uma maioria feminina, com idade avançada, 

presença de múltiplas doenças e em uso de 3 ou mais medicamentos ao dia 

assemelham-se aos dados do estudo de Barnett et al. (2003), onde 163 idosos 

foram submetidos a um programa de exercícios em grupo para melhora do equilíbrio 

e redução de quedas. 

 Com relação ao sexo, no total do país havia, em 2007, 76 homens para cada 

100 mulheres idosas de 65 anos ou mais, chegando a apenas 72 homens para cada 

100 mulheres, na faixa de 70 anos ou mais (IBGE, 2008), o que explica, em grande 

parte, o maior número de idosas (57%) presente em nosso estudo. Além disso, um 

dos critérios de inclusão em nossa pesquisa era justamente ter sofrido uma ou mais 

quedas no ano anterior à avaliação dos sujeitos, e, como se sabe, uma maior 

chance de queda para o sexo feminino já foi indicada em vários estudos. Sugere-se 

como possíveis causas para este fenômeno o maior uso de drogas psicotrópicas 

(CAMPBELL et al., 1981) e a prevalência de doenças crônicas e maior fragilidade 
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feminina, esta última devido à menor quantidade de massa magra e força muscular 

das mulheres com relação aos homens, e inadequada ingesta nutricional, o que 

causa sarcopenia (FRIED et al., 2001).  

 A faixa etária média de 72,76 (± 5,27) anos da presente amostra é similar à 

da população de idosos residentes na comunidade estudada por Madureira et al. 

(2007), que apresentava uma idade média de 74,57 (± 4,82) anos. É esperado que 

em serviços geriátricos a população seja caracterizada por idades mais avançadas. 

Sendo um centro de Reabilitação Gerontológica o local onde foi realizado o 

presente estudo, confirmaram-se as expectativas de encaminhamentos de 

pacientes com maior número de comorbidades associadas e maior dependência 

funcional. 

 Em estudo realizado no país para traçar o perfil dos idosos residentes em 

regiões metropolitanas demonstrou-se que 85% apresentaram pelo menos uma 

doença crônica e cerca de 10% apresentaram pelo menos cinco dessas 

enfermidades (RAMOS et al., 1993). Em estudo realizado por Prasansuk et al. 

(2004), verificou-se que a hipertensão arterial foi a doença crônica mais 

frequentemente relatada (66%), o que condiz com nossos achados, onde os idosos 

apresentaram hipertensão arterial em 57,6% dos casos.  

 Além da hipertensão arterial, também merecem destaque em nosso estudo 

as osteoartrites, presentes em 47,9% dos casos, e a depressão, presente em 26,1% 

dos idosos. Apesar da baixa ocorrência de casos de depressão, torna-se de vital 

importância a avaliação e tratamento precoce destes idosos, já que a depressão é 

uma doença crônica recidivante, persistente, e que possui componentes biológicos, 

sociais e ambientais, estando associada à pior saúde, qualidade de vida e aumento 

da necessidade do uso de serviços de saúde (HERRMAN et al., 2002). Estima-se 

que 15% dos idosos no Brasil apresentem sintomatologia depressiva, associada ou 

não a distúrbios psiquiátricos específicos (DEMURA, SATO, 2003). 

 O fato de possuir doenças crônicas aumenta a demanda dos idosos pelo uso 

contínuo de medicamentos. No nosso estudo a maioria dos idosos (44,8%) 

consumia uma média de 3 ou mais medicamentos por dia, sendo 60,6% destes, 

medicamentos de ação cardiovascular, e 20,6%, antidepressivos. Se analisarmos os 

dados da pesquisa de Luukinen et al. (2007), veremos que os idosos estudados 

apresentaram comportamento semelhante aos do nosso estudo, já que eles faziam 

uso de 6 medicamentos por dia, em média. Resultados semelhantes aos nossos 
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também foram encontrados no estudo de Barnett et al. (2003), onde 47,5% dos 

idosos faziam uso regular de medicamentos anti-hipertensivos, e de Madureira et  

al. (2007), onde 20% dos idosos faziam uso de medicamentos antidepressivos. 

 Um importante dado a ser explorado diz respeito à grande porcentagem de 

idosos casados (37,6%) em nosso estudo, seguidos dos idosos viúvos (33,3%). Em 

estudo de Sjösten et al. (2007), tais dados se confirmam, porém em ordem inversa: 

a maioria era composta por idosos viúvos (52,6%), seguidos dos idosos casados 

(40,9%). 

 Com relação ao arranjo familiar, 35,8% dos idosos residem com filhos ou 

netos, 34,5% residem com cônjuge e 29,7% vivem sozinhos. Tais resultados 

corroboram com os dados do Projeto SABE (2005), onde foi relatado que os idosos 

do município de São Paulo residiam com filhos em primeiro lugar (32,5%), com 

cônjuge, em segundo lugar (20%) e, em menor grau, sozinhos (13,1%). Cabe 

ressaltar que, na maioria das vezes, o cônjuge também é idoso ou muito próximo 

dessa faixa etária e o seu potencial de auxílio pode estar limitado.  

 No que diz respeito à escolaridade, a maioria dos idosos (45,5%) estudou de 

1 a 5 anos, índice semelhante ao encontrado no estudo de Faber et al. (2006), onde 

o nível de escolaridade primária atingiu 40,9% dos idosos do grupo de intervenção e 

45,1% dos idosos do grupo controle. Já o analfabetismo estava presente em 15,2% 

dos idosos analisados em nossa pesquisa. No estudo de Ramos et al. (1993), com 

idosos residentes em área metropolitana da região Sudeste do Brasil, esse valor foi 

de 35%, o que mostra a melhoria no nível de escolaridade dos nossos idosos.  

 Analisando-se os dados encontrados em nosso estudo, relativos à prática 

regular de atividade física, verificamos que a maior parte dos idosos (41,2%) leva 

uma vida sedentária e 30,9% se exercitam pelo menos uma vez por semana. Tais 

índices são superiores aos encontrados no estudo de Skelton (2001), onde se 

afirma que há uma tendência à diminuição da prática de atividade física após os 50 

anos, chegando o sedentarismo a atingir cerca de 40%. O autor ainda afirma que 

25% dos homens acima de 70 anos e 80% das mulheres entre 70-75 anos são 

incapazes de realizar atividades simples, como caminhar um quarteirão em seu 

próprio bairro ou subir escadas, e que somente 13% dos homens e 11% das 

mulheres praticam esportes ou algum outro tipo de atividade física uma vez por 

semana ou mais.  
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 Com relação à avaliação cognitiva, os idosos do nosso estudo obtiveram uma 

média de 25,73 pontos no instrumento MEEM, valor superior aos dados 

encontrados em estudo de Wolf et al. (2001), em que os idosos apresentaram uma 

média de 23,1 pontos.  

 No que se refere a ter sofrido quedas no último ano, apesar de este ter sido 

um dos fatores de inclusão em nosso estudo, cabe ressaltar que 48,5% dos idosos 

sofreram uma queda e 51,5% sofreram duas e mais quedas, o que difere da 

literatura encontrada que mostra uma prevalência de quedas no último ano de 31% 

para a população da comunidade (PERRACINI, RAMOS, 2002) e 41,9% para a 

população de idosos atendidos em centro de reabilitação geriátrica (GAZZOLA et 

al., 2004). Este fato pode indicar que a população atendida no serviço é mais frágil, 

provavelmente pelas complicações das doenças crônicas comuns em idosos, e 

possui uma faixa etária mais avançada, com idade média de 72,76 anos, já que 

estudos mostram que, quanto maior a idade, maior o risco de quedas (TINETTI, 

WILLIAMS, MAYEWSKI, 1986). 

 Em nosso estudo, 70,9% dos idosos relataram medo de quedas, e 72,1% 

destes, restrição de suas atividades usuais como consequência. Além disso, dentre 

estes idosos, 27,9% ainda relataram fazer uso de bengala como dispositivo de 

auxílio à marcha por se sentirem mais seguros na deambulação. Nossos 

percentuais são superiores aos encontrados no estudo de Higuchi et al. (2004), 

onde 43% dos idosos residentes na comunidade tinham medo de quedas, e 44% 

deles tinham suas atividades usuais restringidas. Este fator torna-se de suma 

importância e deve ser levado em conta ao se analisar idosos com história de 

quedas, já que o medo de cair contribui para a dependência física e declínio 

funcional dos idosos. 

 A mobilidade, mensurada pelos testes TUGT, TUGT Man, TUGT Cog e DGI-

8 mostrou que o grupo de “workstations” teve uma maior resposta à intervenção, 

principalmente com a melhora significativa do escore do TUGT, quando comparado 

aos outros dois grupos.  

 Com relação ao TUGT é importante ressaltar que, mesmo com as reduções 

significativas no seu tempo de realização (de 15,5 para 13,7 segundos, em média), 

os participantes ainda se mantiveram dentro dos limites considerados como de alto 

risco para quedas, já que para idosos frágeis e dependentes nas atividades de vida 

diária os valores do TUGT se encontram acima de 13 segundos (SHUMWAY-
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COOK, BRAUER, WOOLLACOTT, 2000; NORDIN, ROSENDHAL, LUNDIN-

OLSSON, 2006). Uma possível explicação para este resultado talvez se deva ao 

desenho do teste, já que o TUGT não se foca somente na fraqueza muscular e no 

equilíbrio prejudicado dos idosos, e sim na interação destes e de vários outros 

fatores que são necessários ao desempenho das atividades de vida diária 

(BISCHOFF et al., 2003). No nosso estudo tais fatores estavam realmente 

prejudicados nos idosos, que além de problemas de equilíbrio e fraqueza muscular 

ainda apresentavam diversas comorbidades e faziam uso de medicações que 

alteravam substancialmente sua capacidade física e funcional. Supõe-se, neste 

caso, que se o estudo houvesse sido realizado com mais frequência ou com maior 

intensidade haveria uma maior redução no tempo de realização do TUGT, fazendo 

com que os idosos abandonassem essa área de alto risco para quedas. 

 Com relação ao DGI-8, os três grupos aumentaram seus escores, embora 

não significativamente, numa média de 3 ou mais pontos, alcançando os mesmos 

resultados encontrados por Wolf et al. (2001) em estudo realizado para verificar o 

efeito de um programa de  intervenção fisioterapêutica individualizado em idosos 

com problemas de equilíbrio. 

 Ao se analisar o desempenho funcional do equilíbrio através da BS e do AF, 

também se verificou uma maior melhora do grupo de “workstations” nestes testes 

quando comparado aos outros dois grupos, porém estas mudanças não foram 

estatisticamente significativas, o que é condizente com os achados do estudo de 

Hinman (2002), onde houve melhora dos escores da BS nos três grupos de 

intervenção, porém sem diferenças estatisticamente significativas entre os três 

grupos. Quando comparados aos idosos do estudo de Brusse et al. (2005), que 

obtiveram 46 pontos como média na BS após a intervenção, vemos que os idosos 

deste estudo apresentaram desempenho superior, com médias de 48,9 pontos no 

grupo 1; 49,3 pontos no grupo 2 e 50,9 pontos no grupo 3. 

 Embora suas medidas pareçam não ser apropriadas para monitorar 

progressos no equilíbrio e mobilidade de uma população mais ativa, a BS tem 

demonstrado altos níveis de sensibilidade e especificidade para detectar prejuízos 

no equilíbrio e mobilidade de idosos (HINMAN, 2002). 

 Mesmo com a ressalva relacionada ao TUGT já descrita anteriormente, pode-

se dizer que nosso estudo obteve bons resultados com o protocolo de 

“workstations”. Um dos pontos que pode explicar isso é o tipo de exercícios que 
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compõem tal programa. Na maioria dos estudos, equilíbrio, marcha e coordenação 

são trabalhados em exercícios isolados, enquanto em nosso estudo esses atributos 

físicos foram treinados em situações e ambientes que simulavam situações 

complexas da vida diária. Além disso, os participantes também foram estimulados a 

reconhecer situações de risco potencial e adotar estratégias para minimizar o risco 

de quedas.   

 É provável que este programa tenha sido o mais efetivo por ter priorizado os 

sistemas fisiológicos especificamente envolvidos no controle postural, como os 

sistemas visual, vestibular, somatossensorial e musculosquelético. Treinos deste 

tipo tornam-se mais efetivos em melhorar o equilíbrio que os programas gerais de 

exercícios ou aqueles que consistem somente de exercícios aeróbicos, de força ou 

de flexibilidade (ROGERS et al., 2003). 

 Com relação aos outros testes, verificou-se que os escores do TUGT Man, 

TUGT Cog, OARS_CD e CTSIB foram melhores no grupo 2 ao se comparar com o 

grupo 1, porém sem diferenças estatisticamente significativas. Estes dados são 

muito importantes, já que demonstram que intervenções que focam especificamente 

o treino do equilíbrio são mais eficazes em melhorar o equilíbrio estático, do que 

aquelas, por exemplo, que têm seu foco em treinos de força muscular (MADUREIRA 

et al., 2007), como no estudo de Carter et al. (2002), onde eles obtiveram melhora 

das medidas de equilíbrio somente em 6,3% de seus pacientes. 

 Ao se analisar as estratégias reativas de equilíbrio, verificou-se que as 

respostas foram as mesmas nos 2 grupos. Para o teste OARS_SD, os maiores 

escores após a intervenção foram encontrados no grupo 1.  

 Tudo isso vem demonstrar que, embora o grupo 2 tenha obtido melhores 

resultados ao ser comparado com o grupo 1, a diferença de respostas é muito 

pequena para justificar uma intervenção onde se demonstre exercícios funcionais 

aos idosos. Acredita-se, então, que somente o programa educativo já traria os 

mesmos resultados, com menor esforço por parte do terapeuta que conduziria as 

sessões e com menor tempo de aplicação da intervenção. 

 Sendo assim, pode-se dizer que qualquer tipo de intervenção, por menor que 

seja, já traz benefícios ao equilíbrio prejudicado dos idosos, como pôde ser 

observado pelos resultados do nosso estudo, onde até o grupo que recebeu 

somente um programa educativo para prevenção de quedas mostrou melhora dos 

testes funcionais aplicados. Por outro lado, temos que levar em conta que o TUGT 
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era a variável-resposta mais importante de nosso estudo, e que foi no grupo 3, com 

uma intervenção mais elaborada e especializada, que se obteve uma melhora mais 

significativa do escore deste teste.  

 Outro ponto que deve ser explorado é o fato de que houve uma inversão 

quanto ao local mais comum de ocorrência de quedas nos grupos 1 e 2, que foi em 

ambientes externos no último ano antes da avaliação, e em ambiente domiciliar 

durante o estudo. Isto pode ser explicado pelo fato de que os idosos foram 

encorajados a realizar os exercícios demonstrados nas sessões em seus domicílios, 

e isso ocorria muitas vezes sem acompanhamento de parente ou cuidador.  

 Embora os efeitos da atividade física na prevenção de quedas ainda não 

estejam totalmente provados, alguns estudos mostram que a atividade física reduz o 

risco de 30% a 46% (CLEMSON et al., 2004; WEERDESTEYN et al., 2006). Em 

nosso estudo, em paralelo com a melhora da capacidade funcional, uma importante 

redução na frequência de quedas durante o período da intervenção foi observada, 

com índices superiores aos encontrados nos estudos citados anteriormente. Porém, 

este é um ponto que merece certo cuidado, já que três meses é um período de 

seguimento curto para se observar uma real redução na frequência de quedas. 

 Todos os participantes receberam, ao final do estudo, um manual que 

continha orientações práticas para reduzir o risco de quedas. Este componente de 

educação foi distribuído apostando-se no fato de que poderia contribuir 

consideravelmente na redução de quedas futuras, já que as razões para que as 

quedas aconteçam nos vários ambientes foram discutidas e medidas preventivas 

sugeridas. Em um recente estudo, onde houve uma única visita de um profissional 

de saúde na casa dos idosos repassando informações semelhantes às contidas em 

nosso material, o índice de redução de quedas foi de 29,5% (NITZ, CHOY, 2004). 

 Nosso estudo apresenta algumas limitações. Primeiro, os idosos não foram 

pareados por sexo no momento da randomização, fazendo que com que houvesse 

um número muito maior de mulheres do que de homens em alguns de nossos 

grupos de intervenção. Segundo, a heterogeneidade presente nos grupos, 

principalmente no que diz respeito à fragilidade dos idosos. Terceiro, a questão da 

dificuldade em comparecer às sessões fez com que alguns idosos abandonassem o 

tratamento ou tivessem uma frequência inferior à esperada, alegando falta de 

transporte ou dificuldade de se locomover sozinhos por longas distâncias. E por 

último, julgando que se tratava de uma maioria de idosos atendidos via Sistema 
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Único de Saúde (SUS), o fato de que só podíamos dispor de uma sessão semanal 

para atendimento aos idosos, já que tal plano não arca com mais atendimentos. 

 Mesmo com estes fatores limitantes, nosso estudo demonstrou que a 

participação em um programa semanal de exercícios baseado em “workstations” é 

mais eficaz que os outros dois grupos em melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de 

quedas em idosos com história pregressa de quedas.  

 Este estudo pode ser de grande utilidade para os serviços de saúde, já que 

provê diretrizes e informações para se aplicar um programa de manutenção do 

equilíbrio e prevenção de quedas de baixo custo e replicável para populações de 

alto risco para quedas, mas pesquisas futuras com grupos mais homogêneos de 

idosos são necessárias para se traçar estratégias adicionais que possam sustentar 

e maximizar os benefícios. 

 Além disso, intervenções que possam ser oferecidas com mais frequência e, 

preferencialmente, em locais mais próximos aos domicílios dos idosos também se 

tornam imprescindíveis para encorajar uma maior participação e aderência ao 

tratamento. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Em nosso estudo, o programa de “workstations” foi mais efetivo na melhora 

das medidas de equilíbrio e mobilidade quando comparado às orientações para 

prevenção de quedas e orientações para prevenção de quedas com demonstração 

de exercícios funcionais. 

 Os resultados deste estudo devem ser relativizados levando-se em 

consideração a pouca frequência nos atendimentos e a dificuldade encontrada por 

alguns idosos em comparecer às sessões. Além disso, a idade avançada e a 

presença de comorbidades associadas também podem limitar o prognóstico 

funcional. 

 Mesmo com estes fatores limitantes, ao longo de três meses de atuação 

terapêutica foi possível observar, de forma mais pungente no grupo de 

“workstations”, a melhora do equilíbrio e mobilidade, aspectos que possivelmente se 

associaram a efeitos positivos sobre a capacidade funcional desses idosos.  
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ANEXOS 

Anexo I 

Carta de informação ao paciente e Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: Eficácia de um protocolo de “workstations” sobre o desempenho 

do equilíbrio e mobilidade em idosos com história de quedas. 

 

 O objetivo deste estudo é analisar os efeitos de um programa de treinamento 

funcional em grupo baseado em “workstations”, comparado à educação para 

prevenção de quedas e à educação para prevenção de quedas com demonstração 

de exercícios funcionais, sobre o desempenho do equilíbrio e mobilidade em idosos 

com história de quedas. 

 Você participará de um programa terapêutico que incluirá uma avaliação 

inicial, sessões educativas e de atividade física em grupo (“workstations”) semanais 

e uma reavaliação no final do programa, que terá duração de 12 semanas. 

 Cabe ressaltar que os participantes serão divididos nos três grupos citados 

acima através de um sorteio após serem realizadas as avaliações iniciais. 

 Fazendo parte do grupo experimental, você frequentará sessões de atividade 

física em grupo (“workstations”). Caso venha a fazer parte dos outros dois grupos, 

você somente frequentará as sessões educativas, ficando garantido o seu direito à 

participação mais efetiva num programa de reabilitação dentro deste mesmo setor 

após o término da pesquisa.  

 Os processos de avaliação, bem como os programas educativo e terapêutico, 

estão isentos de riscos ou desconfortos ao paciente.   

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis para esclarecimento de dúvidas. A principal investigadora é a 

fisioterapeuta Cibelle Vanessa de Araújo, que poderá ser encontrada no Lar Escola 

São Francisco, à Rua dos Açores, 310, Jardim Lusitânia, telefone: 5904-8041. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre as questões éticas do estudo, favor 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo/Escola Paulista de Medicina pelo telefone 5571-1062, ou à Rua Botucatu, 

572, 1º andar, cj 14, ou e-mail: cepunifesp@epm.br. 

  É garantida a liberdade de desistência a qualquer momento do estudo, sem 

que haja prejuízo na continuidade de seu tratamento na Instituição. 
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 Vale ressaltar que não haverá despesas pessoais para o participante, bem 

como compensações financeiras por sua participação no estudo. 

 As informações obtidas serão analisadas exclusivamente por profissionais da 

área e será mantido absoluto sigilo sobre a identidade dos participantes 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Eu, ________________________________________, 

CPF______________________ 

 Declaro que fui verbalmente informado(a) dos objetivos e procedimentos da 

pesquisa e consinto em participar do programa para manutenção do equilíbrio e 

prevenção de quedas. 

 Estou ciente de que posso recusar-me a realizá-lo ou interrompê-lo a 

qualquer momento, sem que isto acarrete prejuízos à continuidade do meu 

tratamento nesta Instituição, e que todas as informações obtidas serão mantidas em 

absoluto sigilo pelos profissionais responsáveis. 

 

____________________________________________ 

Paciente ou Responsável 

 

____________________________________________ 

Principal Pesquisador 

 

____________________________________________ 

Testemunha 

 

 

 
DATA: _____/_____/_____ 
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Anexo II 
 
Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
São Paulo – UNIFESP/EPM 
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Anexo III 

Termo de outorga da FAPESP 
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Anexo IV 

Calendário mensal de ocorrência de quedas 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Grupo: _____________________________________________________________ 

Mês: _______________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31     
 

OBS.: Não se esqueça de marcar: 

• Se você caiu; 

• Se você quase caiu; 

• Onde você caiu (em casa ou na rua); 

• Em que período do dia você caiu (manhã, tarde ou noite); 

• O que estava fazendo quando caiu (tropeçou, escorregou, escureceu a vista, 

foi levantar-se da cadeira, etc.); 

• Quem o ajudou a levantar. 
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Anexo V 

Manual de prevenção de quedas (CORDEIRO, RC et al., 2001) 

 

PROGRAMA DE PREVENÇÃO 

DE QUEDAS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO ÀS ESTATÍSTICAS! 
 
30% das pessoas com 65 ou mais anos caem a  
cada ano. A taxa aumenta para 40% entre aqueles  
com 80 anos ou mais. 
 
 Para os idosos, a queda é mais prejudicial  

porque estes estão mais susceptíveis a lesões, isto é, têm maior chance de se 
machucarem, de se tornarem dependentes e de morrerem em decorrência de uma queda. 

 As mulheres caem mais que os homens até os 75 anos e a partir daí, a frequência se torna 
semelhante em ambos os sexos. 
 
 

QUAIS SÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DAS QUEDAS? 

���� Contusões, torções  
���� Fraturas 
���� Hospitalização 
���� Restrição de algumas atividades 
���� Perda da independência 
���� Institucionalização 
���� Risco de morte 
CAIR? POR QUÊ? 
 
As quedas podem resultar de fatores internos (relacionados à própria pessoa) e de fatores 
externos. 
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Fatores internos 
����������������������������������������������������
�

• Alteração do equilíbrio: pessoas com equilíbrio diminuído têm o número de quedas 
bem maior que as pessoas sem alterações. Essas alterações podem ser devido ao 
próprio envelhecimento de estruturas responsáveis pelo equilíbrio corporal ou a 
doenças, como por exemplo, labirintite; 

• Alteração cognitiva: pacientes com demência (falta de memória), com 
comprometimento do juízo e da crítica, e da orientação visuoespacial, levando as 
pessoas a uma má percepção dos perigos ambientais e a uma avaliação errônea 
das próprias habilidades; 

• Alterações neurológicas: doenças como a de Parkinson e os derrames (AVE) levam 
a alterações do controle dos movimentos do corpo, e a alterações do equilíbrio e da 
força muscular, tornando essas pessoas mais susceptíveis a quedas; 

• Presença de dor: quando presentes principalmente nos joelhos e no quadril podem 
levar à diminuição da movimentação e, consequentemente, a uma fraqueza 
muscular, e assim, à diminuição do equilíbrio. A presença de dor também pode fazer 
com que a pessoa assuma uma postura inadequada, e assim, levar a uma alteração 
do equilíbrio. 

• Alterações nos pés: presença de deformidades ("joanetes"), lesões (machucados) e 
calos nos pés podem alterar o equilíbrio e a marcha, e assim levar o idoso à queda; 

• Alteração da visão: idosos que enxergam menos ou que não enxergam mais têm 
maior chance de tropeçar e de cair; 

• Alteração auditiva: os idosos que escutam mal ou que não escutam têm maior 
chance de cair porque têm a percepção do meio ambiente prejudicada, não 
conseguindo ouvir com eficiência buzinas, carros próximos, cachorros ou pessoas 
se aproximando, podendo cair por trombada, tropeço ou por susto; 

 
• Medicamentos: quando são tomados de forma inapropriada ou quando há 

esquecimento, podem diminuir o estado de alerta (provocar sono e diminuir a 
atenção), causar fraqueza, cansaço, tontura, arritmia (coração acelerado), aumentar 
ou abaixar a pressão, aumentar ou abaixar o nível de açúcar no sangue. Há alguns 
medicamentos importantes para certas doenças que alteram o equilíbrio; 

 
• Depressão ou ansiedade: idosos que se sentem muito tristes, que estão infelizes, 

que não estão contentes com a vida ou estão muito ansiosos, têm maior chance de 
cair, pois assumem uma postura de introspecção, de isolamento social, e tendem a 
ficar mais fechados, mais curvos; 

 
• Pouca atividade física: afeta na força muscular (principalmente das pernas), na 

flexibilidade, na agilidade e no equilíbrio; 

 

 
Fatores externos: 
________________________________________ 
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1. Fatores relacionados ao ambiente:  
 

• Ambientes mal iluminados; 
• Degraus baixos em locais não apropriados; 
• Pisos escorregadios: banheiros úmidos, com vapor, com sabão no chão, ou 

pisos encerados; 

• Escadas sem corrimão, escadas em caracol, ou escadas com tapetes nos 
degraus ou no último degrau; 

• Tapetes escorregadios, com "orelhinhas" (pontas dobradas), e carpetes soltos; 
• Fios elétricos soltos no chão; 
• Ambientes desarrumados e confusos, com móveis fora do lugar (risco de 

tropeço); 
• Sujeiras (casca de banana) e objetos deixados no chão (brinquedos, sapatos, 

roupas); 
• Móveis instáveis ou deslizantes (móveis quebrados ou escorregadios), 
• Sapatos desamarrados ou mal ajustados, e calçados com solado escorregadio e 

chinelos; 
• Cadeiras, camas e vasos sanitários baixos, 
• Animais domésticos soltos pela casa, 
• Buracos no chão. 

 

2. Comportamentos de risco: 
 

• Subir em escadas ou em banquinho para alcançar prateleiras mais altas; 
• Subir em árvores; 
• Descer do ônibus em movimento; 
• Não segurar no corrimão de escadas; 
• Usar salto alto; 
• Tomar banho em pé. 
�

��������	�

• Use sapatos fechados com solados que não escorreguem. Evite chinelo, 
principalmente com uso de meias, pois pode escapar do pé enquanto está andando. 

• Nunca vá ao banheiro apenas com meia nos pés, pois você pode escorregar. 
• Não ande em piso molhado. Não encere a casa. 
• Sempre se sente na cama ou cadeira para colocar meias ou sapatos. Nunca faça 

isso em pé! 
• Suba e desça escadas segurando firme no corrimão! Se puder, evite escadas 

defeituosas. 
•  Exija que o ônibus pare completamente para você subir ou descer. Caso não seja 

atendido, denuncie a empresa à Prefeitura. 
• Reclame para a Prefeitura das calçadas esburacadas 
      e escadas defeituosas na cidade 

 
• Realize atividade física regularmente 

                                          
• Exercite sua memória e coordenação. Leia bastante! 
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EM CASA, ARME-SE CONTRA AS QUEDAS! 
 
� À noite, deixe a luz do corredor acessa para auxiliar a visão caso precise levantar. 
Tenha os interruptores de luz próximos à cama e à entrada do quarto, de fácil acesso.  

 

"O maior número de quedas acontece à noite, quando as pessoas se levantam para ir 
ao banheiro. O corredor entre o quarto e o banheiro costuma ser o trajeto mais 
perigoso para a pessoa idosa". 

 

� Não coloque móveis no meio do caminho e nem deixe objetos no  

chão que possam atrapalhar a passagem. 
 
� Escolha móveis com quinas arredondadas. 
 
� Tire os tapetes soltos mantendo apenas os antiderrapantes ou fixos ao chão. Não deixe 
formar "orelhas” (dobras) nos tapetes. 
 
� Instale corrimãos em locais de risco, para facilitar a locomoção. 
Nas escadas, coloque faixas e avisos que evitem derrapagens. Segure 

firme no corrimão. Evite escadas defeituosas e mantenha iluminação adequada. 

�
� Evite camas e sofás baixos. Use colchões firmes e regulares que  
facilitem sentar e levantar.  
 
� Para maior segurança no banho, você pode colocar barras de apoio na parede e 
também utilizar um banquinho firme no box para facilitar lavar os pés. 
 
� Para as pessoas que não conseguem ficar em pé durante o banho, é recomendado usar 
cadeira de banho. 
 
� No chão do banheiro, use tapetes ou faixas antiderrapantes. Você também pode elevar 
o vaso sanitário e instalar barras de apoio laterais, caso tenha dificuldade para se 
 levantar e sentar.  

Obs.: Evite trancar a porta do banheiro! 
 
� Cuidado com animais de estimação. Você pode tropeçar ou até mesmo ser empurrados 
por eles. 
 
� O criado mudo pode ser utilizado para manter uma luminária ao lado da cama. 
 
� Os armários de portas leves e maçanetas grandes são mais fáceis de abrir. Cabideiros 
baixos facilitam o acesso das roupas. 
 
� Procure colocar os objetos de uso frequentes em lugares mais baixos dos armários, 
para facilitar o acesso. 
 

� Antes de dormir, procure deixar um copo de água ao lado da cama, para não precisar 
levantar e correr o risco de cair. 



 

 108 
 

 
Dica importante: tenha sempre perto da cama ou em um lugar acessível um telefone e uma 
agenda com números de auxílio em caso de emergência. 
 

OSTEOPOROSE 

O QUE É OSTEOPOROSE? 
Caracteriza-se pelo enfraquecimento dos ossos devido à diminuição da quantidade e 
qualidade da massa óssea, tornando o osso mais poroso 

POR QUE OCORRE? 
� Alteração do metabolismo do cálcio no organismo 

� Diminuição da quantidade do hormônio estrogênio nas mulheres após a menopausa. 
Esse hormônio tem efeito protetor sobre os ossos. Por isso, a osteoporose é mais frequente 
nas mulheres. 

� O uso de álcool e cigarro, alterações hormonais e uso prolongado de corticóides 
também podem favorecer o aparecimento da osteoporose. 

 
QUAIS SÃO OS LOCAIS DO CORPO MAIS ACOMETIDOS? 
 
� Coluna vertebral 
� Colo do fêmur 
� Punho 
� Costelas 
� Colo do úmero (braço) 
 
POR QUE SE DEVE TOMAR CUIDADO? 
 
Porque com o enfraquecimento do osso, ele se torna mais frágil, fraturando mais facilmente. 
Por isso, tome cuidado para não cair. 
 
 
E O QUE FAZER? 
 
� Ingerir alimentos que contenham cálcio. A quantidade recomendada de cálcio para as 
mulheres pós-menopausa e homens após os 60 anos é de 1500mg/dia. 

� Evite alimentos que contenham cafeína (café, chocolates). 

� Tomar sol regularmente por 20 minutos no horário das 8:00 às 10:00 horas e a partir 
das 16:00 horas. Nunca na hora do almoço, pois pode provocar câncer de pele! O sol é 
importante porque os raios ultravioleta ativam a vitamina D presente na pele, que é 
responsável por controlar e estimular a absorção de cálcio no osso 

� Não fume, ou se você já fuma, pare de fumar, pois o cigarro acelera a perda de massa 
óssea. 

� Pratique atividade física regularmente. 

� Realize acompanhamento médico regular. 

�

ALIMENTAÇÃO  
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1. Leite e derivados (fontes mais ricas deste mineral). Prefira os desnatados, pois contém 
menos gordura, protegendo seu coração e os vasos sangüíneos 
2. Vegetais verde-escuros (brócolis, couve, agrião) 
3. Gema de ovos 
4. Sardinhas/ostras 
5. Açaí 
 

Alimentos x Quantidade de cálcio 

Leite de vaca in 
natura 

1 copo (200 ml) 228 mg de cálcio 

Leite de vaca 
pasteurizado 

1 copo (200 ml) 246 mg de cálcio 

Leite de cabra 1 copo (200 ml) 380 mg de cálcio 

Leite de soja 1 copo (200 ml) 80 mg de cálcio 

Queijo Minas fresco 30 g (fatia média) 205 mg de cálcio 

Queijo Prato 15 mg (fatia fina) 126 mg de cálcio 

Queijo Parmesão 10 mg (1colher 
sobremesa) 

114 mg de cálcio 

Iogurte 1 pote (200 ml) 240mg de cálcio 

 

Requeijão 20 g (1 porção 
individual) 

113 mg de cálcio 

Espinafre 100 g 79 mg de cálcio 

Couve 100 g 203 mg de cálcio 

Escarola 100 g 81 mg de cálcio 

Agrião 100 g 117 mg de cálcio 

Folha da abóbora 100 g 477 mg de cálcio 

Açaí 100 g 118 mg de cálcio 

Sardinha 30 g (1 porção 
pequena) 

86 mg de cálcio 

Ostras 100 g 98 mg de cálcio 

 

Alimente-se bem e com cálcio na quantidade certa! 
 

 

ATIVIDADE FÍSICA - COMO FAZER?  

 
� Tome água moderadamente antes, durante  
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e depois dos exercícios. 
� Use roupas leves, claras e ventiladas. 
� Não faça exercício em jejum. Mas  
também não coma exageradamente antes. 
� Calce sapatos confortáveis e macios 
� Evite fazer exercícios sob sol forte 
 
 

Dança é uma boa dica!!! 
 

 
������������������

�������
��������������	�

 
Faça o que for possível para evitar uma queda e suas consequências. Mas não se esqueça 
de valorizar o seu emocional, pois ser feliz também faz bem para a saúde! 
 
 

�������������������������������������������E nunca se esqueça de que os mais jovens 
                                precisam do seu exemplo!  

 
�
�

�
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Anexo VI 
 
Ficha de avaliação e reavaliação 
 
1. FATORES DEMOGRÁFICOS 
 
Nome: 
______________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________ Telefone: 
___________________ 
Data de nascimento: _______________________________Idade: 
____________________anos                                                                                                                                                    
Cor:         (   ) Branca    (   ) Negra   (   ) Amarela   (   ) Outras                     Sexo: (   ) F   (   ) 
M 
Estado civil:  (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Viúvo   (   ) Divorciado   (   ) Outros 
Arranjo familiar:  (   ) Mora só   (   ) Com cônjuge   (   ) Outros (especificar: 
________________) 
 
2. FATORES SÓCIOECONÔMICOS 
 
Anos de escolaridade:  
(   ) analfabeto   (   ) 1 a 5 anos   (   ) 6 a 10 anos   (   ) mais de 10 anos 
 
3. AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
Doenças auto-referidas: 
(     ) AVC     (     ) Doença de Parkinson     (     ) Labirintite     (     ) Demência      
(     ) Neuropatias     (     ) Hipertensão arterial     (     ) DAC/Aterosclerose      
(     ) IAM     (     ) ICC     (     ) Osteoporose     (     ) Artrites/artroses     (     ) Miosites 
(     ) Distrofias musculares     (     ) Diabetes     (     ) Incontinência urinária/fecal 
(     ) Depressão   (     ) Hipotireoidismo   (    )Hipertireoidismo   (     ) Tabagismo    (     ) 
Etilismo 
 
Percepção subjetiva da visão: 
(     ) Péssima     (     ) Ruim     (     ) Boa     (     ) Excelente 
 
Percepção subjetiva da audição: 
(     ) Péssima     (     ) Ruim     (     ) Boa     (     ) Excelente             
                  
Número de medicamentos: 
(   ) Não faz uso    (   ) 1 ou 2   (   ) 3 ou 4   (   ) 5 e mais     
 
Tipos de medicamentos 
(   ) Ansiolíticos/sedativos/hipnóticos   (   ) Antidepressivos 
(   ) Medicamentos de ação cardiovascular   (   ) Outros 

 
4. ATIVIDADE FÍSICA REGULAR 
 
 (   ) Não se exercita   (   ) 1 vez por semana   (   ) 2 e mais vezes por semana 
 
5. QUEDAS 
 
Quedas no último ano 
 (    ) 0     (    )1     (    ) 2 e mais  
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Quase quedas no último ano      
(    ) Sim     (    ) Não 
 
Medo de quedas      
(    ) Sim     (    ) Não 

 
Local da última queda      
(    ) ambiente domiciliar     (    ) ambiente externo 

 
Período do dia em que ocorreu a última queda 
(    ) Manhã      (    ) Tarde      (    ) Noite 
 
Mecanismo/causa da queda 
(    ) Falseamento dos joelhos     (    ) Tropeço     (    ) Escorregamento 
(    ) Síncope ou escurecimento da visão     (    ) Desequilíbrio ou instabilidade 
(    ) Fatores ambientais     (    ) Transferências posturais     (    ) Outros 
(__________________) 
(    ) Transferências posturais 
 
Necessitou de ajuda para se levantar?    (    ) Sim     (    ) Não 

 
Houve restrição das atividades após a última queda?      (    ) Sim     (    ) Não 
 
Faz uso de dispositivos de auxílio à marcha?  (    ) Sim   (    ) Não   Qual? ______________ 
 
 
REAVALIAÇÃO:  
 
Quedas durante o período de intervenção?      
(    ) Sim     (    ) Não 
 
� Se houve quedas, responder às questões abaixo: 
 
Local da última queda:    (    ) ambiente domiciliar     (    ) ambiente externo 
 
Período do dia em que ocorreu a queda:    (    ) manhã     (    ) tarde     (    ) noite 
 
Mecanismo/causa da queda:  
(    ) Tropeço      (    ) Escorregamento     (    ) Síncope ou escurecimento da visão 
 (    ) Desequilíbrio ou instabilidade     (    ) Fatores ambientais 
 (    ) Transferências posturais     (    ) Outros (_______________________________) 
 
Houve restrição das atividades após essa queda? (    ) Sim     (    ) Não 
 
Necessitou de ajuda para levantar após essa queda?(    ) Sim     (    ) Não 
 
Quase quedas durante o período de intervenção?(    ) Sim     (    ) Não 
 
Há medo de quedas, mesmo após o término do estudo? (    ) Sim     (    ) Não 
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6. ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
 
 
“Brazilian OARS Multidimensional Functional Assessment Questionaire” - OARS 

(RAMOS et al., 1993) 

 

Instrução: Perguntar ao idoso se ele realiza as atividades abaixo-relacionadas. Se a 

resposta for “sim”, questionar se ele as realiza com ou sem dificuldade alguma. 

 
Com dificuldade Atividades Sem dificuldade Pouca Muita Não sabe Não respondeu 

Deitar/levantar da cama              
Comer      
Pentear cabelo      
Andar no plano      
Tomar banho      
Vestir-se      
Ir ao banheiro em tempo      
Subir escada (1 lance)      
Medicar-se na hora      
Andar perto de casa      
Fazer compras      
Preparar refeições      
Cortar unhas do pé      
Sair de condução      
Fazer limpeza de casa      
TOTAL      
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7. ASPECTOS COGNITIVOS 
 
 
“MINI-MENTAL STATE EXAM” (FOLSTEIN, FOLSTEIN, McHUGH, 1975). 
 
“Agora faremos algumas perguntas para saber como está a sua memória. Sabemos que, 
com o tempo, as pessoas vão tendo mais dificuldade para se lembrar das coisas. Não se 
preocupe com os resultados das questões”. 
  
 

1- Em que dia estamos? 
ano (   )            semestre (   )            mês (   )           dia do mês (   )            dia da semana (   
) 

 
2- Onde nós estamos? 

estado (   )              cidade (   )                bairro (   )               hospital (   )               andar (   ) 

3- Repita estas palavras (1 segundo para dizer cada uma) 
caneca (   )                              tijolo (   )                           tapete (   ) 
 
      4- O (a) Sr. (a) faz cálculos?    (1) Sim     (2) Não 
       Se a resposta for positiva, pergunte: “se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? E 
se tirarmos mais 7 reais, quanto resta? ( total de 5 subtrações): 
93 (   )                       86 (   )                       79 (   )                      72 (   )                      65 (   ) 
 
      Se a resposta for negativa, peça-lhe que soletre a palavra “MUNDO” de trás para diante: 
O (   )                          D (   )                      N (   )                        U (   )                       M (   ) 
 
       5- Repita as palavras que disse há pouco: 
_______________ (   )                 _______________ (   )                _______________ (   ) 
 

6- Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: “O que é isto?” Repita com o lápis. 
relógio (   )                    lápis (   ) 
 
       7- Repita o seguinte: “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”        (   ) 
 
       8- Siga uma ordem de três estágios: 

“Tome um papel com sua mão direita”                  (   ) 
       “Dobre-o ao meio”                                                 (   ) 
       “Coloque-o no chão”                                              (   ) 
 

1- Leia e execute o seguinte: (cartão) 
“FECHE OS OLHOS”     (   )  

 
 

10- Escreva uma frase:     (   ) 
 
11- Copie este desenho: (cartão)     (   )                                         TOTAL: _____ pontos                               
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8. ”BERG BALANCE SCALE” (BERG et al., 1992) 
 
Graduação: Marcar a menor categoria que se aplicar 
 

1- De sentado para de pé: 
Instrução: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos como apoio. 
(4) consegue ficar de pé, sem ajuda das mãos e estabiliza-se sozinho 
(3) fica de pé sozinho usando a ajuda das mãos 
(2) fica de pé usando as mãos após inúmeras tentativas 

            (1) necessita de ajuda mínima para ficar de pé ou estabilizar-se 
            (0) necessita de ajuda máxima ou moderada para ficar de pé  
 

2- De pé sem apoio: 
Instrução: Fique de pé por 2 minutos sem segurar-se 
(4) fica de pé com segurança por 2 minutos 
(3) fica de pé por 2 minutos com supervisão 
(2) fica de pé por 30 segundos sem apoio 
(1) faz inúmeras tentativas para ficar de pé por 30 segundos sem apoio 

            (0) incapaz de ficar 30 segundos de pé sem apoio 
 
OBS.: se o indivíduo é capaz de ficar de pé por 2 minutos com segurança, pontue a 
categoria máxima para sentado sem apoio (questão 3). Siga para mudança de posição de 
pé para sentado (questão 4). 
 

3- Sentado sem o apoio dos pés no chão: 
Instrução: Sente-se com os braços cruzados por 2 minutos. 
(4) senta-se com segurança e firmeza por 2 minutos 
(3) senta-se por 2 minutos com supervisão 
(2) senta-se por 30 segundos 
(1) senta-se por 10 segundos 
(0) incapaz de sentar-se por 10 segundos sem apoio 

 
4- De pé para sentado: 

Instrução: Por favor, sente-se. 
(4) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 
(3) controla a descida com uso das mãos 
(2) usa a parte posterior da perna contra a cadeira para controlar a descida 
(1) senta-se independentemente, mas desce de forma descontrolada 
(0) necessita de ajuda para sentar-se 
 

5- Transferências: 
Instrução: Por favor, vá da cadeira para a cama e volte para a cadeira novamente 
(em uma direção, um assento com descanso de braço e na outra, um assento sem 
descanso de braço). 
(4) transfere-se cuidadosamente, apenas com uso mínimo das mãos 
(3) transfere-se cuidadosamente, e necessita do uso mínimo das mãos 
(2) transfere-se com dicas verbais e/ou supervisão 
(1) necessita de uma pessoa para ajuda 
(0) necessita de duas pessoas para ajuda ou supervisão 
 

 
6- Em pé, sem apoio, e com olhos fechados: 

Instrução: Feche seus olhos e fique imóvel por 10 segundos. 
(4) fica de pé por 10 segundos com segurança 
(3) fica de pé por 10 segundos com supervisão 
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(2) fica de pé por 3 segundos 
(1) incapaz de ficar de pé por 3 segundos, mas se mantém imóvel 
(0) necessita de ajuda para evitar queda 

 
7- De pé, sem apoio e com pés juntos: 
      Instrução: Coloque seus pés unidos e mantenha-se de pé sem se apoiar. 
       (4) coloca os pés unidos independentemente e fica por 1 minuto com segurança 
       (3) coloca os pés unidos independentemente e fica por 1 minuto com supervisão 
       (2) coloca os pés unidos independentemente, mas é incapaz de mantê-los por 30    
       segundos 
       (1) necessita de ajuda para chegar à posição, mas é capaz de mantê-la por 15  

 segundos com pés unidos 
             (0) necessita de ajuda para chegar à posição e é incapaz de mantê-la por 15  
             segundos 
 
       8- Alcançar à frente com o braço estendido: 
            Instrução: Eleve seus braços com abertura de 90º. Alongue seus dedos e vá à frente   

o máximo que conseguir (medir com uma régua). 
(4) alcança à frente com segurança mais que 10 polegadas (25,4 cm) 
(3) alcança à frente com segurança mais que 5 polegadas (12,7 cm) 
(2) alcança à frente com segurança mais que 2 polegadas (5,08 cm) 
(1) alcança à frente, mas necessita de supervisão 
(0) necessita de ajuda para evitar queda 

 
9- Pegar um objeto do chão: 

Instrução: Pegue este sapato ou chinelo que está à frente dos seus pés 
      (4) pega o sapato com facilidade e segurança 
      (3) pega o sapato, mas necessita de supervisão 
      (2) incapaz de pegar o sapato, mas alcança 1-2 polegadas (2,54-5,05 cm) do sapato 
       e mantém o equilíbrio independentemente 
      (1) incapaz de pegar e necessita de supervisão enquanto está tentando 
      (0) incapaz de tentar/necessita de supervisão para evitar queda 
 
2- Virando-se para olhar para trás por sobre os ombros direito e esquerdo: 

Instrução: Vire-se para olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repita agora para o 
direito. 
(4) olha para trás dos dois lados com boa transferência de peso 
(3) olha para trás por somente um lado, o outro mostra menor transferência de peso 
(2) vira-se somente para um lado, mas mantém o equilíbrio 
(1) necessita de supervisão enquanto se vira 
(0) necessita de supervisão para evitar queda 

 
        11 - Virar 360º: 

Instrução: Vire-se completamente ao redor de si mesmo fazendo um círculo 
completo. Descanse. Agora vire-se num círculo completo para a outra direção. 
(4) vira 360º com segurança em menos de 4 segundos para cada lado 
(3) vira 360º com segurança em menos de 4 segundo somente para um dos lados 
(2) vira 360º com segurança, mas lentamente 
(1) necessita de supervisão próxima ou dicas verbais 
(0) necessita de ajuda enquanto está se virando 

 
12- Tocando um banquinho: 

Instrução: Coloque cada pé alternadamente sobre o banquinho. Continue até que 
cada pé tenha tocado o banquinho 4 vezes. 
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(4) capaz de ficar independentemente e com segurança e completar 8 toques em 20 
segundos 
(3) capaz de ficar independentemente e completar 8 toques em mais de 20 
segundos 
(2) capaz de completar 4 toques sem ajuda e com supervisão 
(1) capaz de completar mais de toques e necessita de ajuda mínima 

            (0) necessita de ajuda para evitar quedas/incapaz de tentar 
 

13- Permanecer de pé sem apoio com um pé à frente do outro: 
Instrução: Coloque um pé adiante do outro (demonstre ao sujeito). Se você sentir 
que não pode posicionar seu pé diretamente à frente do outro, tente dar um passo 
adiante, longe o suficiente para que o calcanhar do pé da frente fique à frente dos 
dedos do outro pé.   
(4) capaz de posicionar o pé bem à frente independentemente e permanecer por 30 
segundos 
(3) capaz de posicionar o pé adiante do outro independentemente e permanecer por 
30 segundos 
(2) capaz de dar um pequeno passo independentemente e permanecer por 30 
segundos 
(1) precisa de ajuda para dar o passo, mas pode permanecer por 15 segundos 
(0) perde o equilíbrio quando dá um passo ou fica de pé 

 
14- Ficar sobre uma perna: 
      Instrução: Fique de pé sobre uma só perna o máximo de tempo que conseguir sem  
      se apoiar. 
       (4) capaz de elevar a perna independentemente e permanecer por mais de 10  
      segundos 
      (3) capaz de levar a perna independentemente e permanecer de 5-10 segundos 
      (2) capaz de levar a perna independentemente e permanecer por um período maior  
      ou igual a 3 segundos 
      (1) tenta levantar a perna, é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece de pé 
      independentemente  

            (0) incapaz de tentar ou precisa de assistência para prevenir uma queda 
 
 

       TOTAL: _____/ 56 pontos 
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9. MOBILIDADE 
 
 
� “Timed Up & Go Test” (TUGT) (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991). 
 
Instrução: Sujeito sentado em uma cadeira com braços, com as costas apoiadas, usando 
seus calçados usuais e seu dispositivo de auxílio à marcha. Após o comando “vá”, deve se 
levantar da cadeira e andar um percurso linear de 3m, com passos seguros, retornar em 
direção à cadeira e sentar-se novamente.  
 
Tempo gasto na tarefa: __________ segundos. 
 
 
 
 
 
� “Timed Up & Go Test” (TUGT Manual) (LUNDIN-OLSSON et al., 1998). 
 
Instrução: Sujeito sentado em uma cadeira com braços, com as costas apoiadas, usando 
seus calçados usuais e seu dispositivo de auxílio à marcha. Após o comando “vá”, deve se 
levantar da cadeira, segurar um copo contendo 5 ml de água colocado sobre uma mesa de 
70 cm ao lado da cadeira e andar um percurso linear de 3m, com passos seguros, retornar 
em direção à cadeira, colocar o copo sobre a mesa e sentar-se novamente. 
 
Tempo gasto na tarefa: __________ segundos. 
 
 
 
 
 
� “Timed Up & Go Test” (TUGT Cognitivo) (SHUMWAY-COOK, BRAUER, WOOLLACOTT, 
2000) 
 
Instrução: Sujeito sentado em uma cadeira com braços, com as costas apoiadas, usando 
seus calçados usuais e seu dispositivo de auxílio à marcha. Após o comando “vá”, deve se 
levantar da cadeira e andar um percurso linear de 3m, com passos seguros, e relacionando 
nomes de animais, para então retornar em direção à cadeira e sentar-se novamente.  
 
Tempo gasto na tarefa: __________ segundos. 
 
Números de animais relacionados: _______ 
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10. EQUILÍBRIO 
 
 
Estratégias reativas de equilíbrio: (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 1995) 
 
Graduação: Marcar a menor categoria que se aplicar 
 
1. Dentro da base de sustentação: 

Instrução: Segurando o paciente pelos quadris, o terapeuta o desloca numa pequena 
distância, empurrando/puxando-o pelos quadris. “Deixe-me movê-lo, tente não dar 
nenhum passo, mas mantenha seu equilíbrio”.  
            2 =  Normal, oscilação centralizada nos tornozelos, movimento de pêndulo                     

                           invertido para frente e para trás 
                  1 =  Estratégia de tornozelo parcial, amplitude reduzida 
                  0 =  Anormal é a incapacidade de oscilar sobre os tornozelos, controlando os  
                           joelhos e os quadris numa posição neutra 
 
2. Fora da base de sustentação: 

Instrução: O terapeuta desloca o centro de massa do paciente para fora da base de 
sustentação. “Deixe-me movê-lo. Você pode até dar um passo, isso é normal”. 
             2 =   Habilidade em dar um passo com cada pé, amplitude normal 

                   1 =   Dá um passo com um pé apenas, ou amplitude alterada 
                   0 =   Anormal é a inabilidade de dar um passo para se assegurar de uma queda 
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11. “DYNAMIC GAIT INDEX” (SHUMWAY-COOK, WOOLLACOTT, 1995). 
 

Graduação: Marcar a menor categoria que se aplicar 
 

1- Superfície nivelada para a marcha 
Instruções: Ande em sua velocidade normal desde aqui até a marca (6m). 
3 (Normal) – caminha os 6m sem acessórios, boa velocidade, sem evidência de 
desequilíbrio, padrão normal da marcha 
2 (Comprometimento mínimo) - caminha os 6m, usa acessórios, velocidade mais 
lenta, desvios mínimos da marcha 
1 (Comprometimento moderado) – caminha os 6m, velocidade lenta, padrão anormal 
da marcha, evidência de desequilíbrio 
0 (Comprometimento severo) – não consegue andar os 6m sem ajuda, desvio 
severo da marcha ou desequilíbrio 

 
2- Mudanças na velocidade da marcha 

Instruções: Comece a andar na sua velocidade normal (durante 1,5m), e quando eu 
disser “RÁPIDO”, ande o mais rápido que você puder por mais 1,5m. Quando eu 
disser “DEVAGAR”, ande o mais lentamente que conseguir (1,5m). 
3 (Normal) – capaz de mudar a velocidade da marcha de forma uniforme, sem perda 
do equilíbrio ou desvio da marcha. Mostra uma diferença significativa nas 
velocidades entre o normal, o rápido e o devagar. 
2 (Comprometimento mínimo) – consegue mudar a velocidade mas demonstra 
desvios mínimos da marcha, ou não há desvios, mas ele é incapaz de obter uma 
mudança significativa na velocidade ou utiliza um acessório 
1 (Comprometimento moderado) – realiza somente pequenos ajustes na velocidade 
da marcha, ou apresenta uma alteração com importantes desvios, ou alterada a 
velocidade associada a desvios significativos da marcha, ou altera a velocidade com 
perda do equilíbrio, mas é capaz de recuperá-la e continuar andando 
0 (Comprometimento severo) – não consegue mudar a velocidade da marcha ou 
perde o equilíbrio e procura apoio na parede ou necessita de ajuda  

 
3- Marcha com rotação horizontal da cabeça 

Instruções: comece a andar no seu ritmo normal. Quando eu disser “OLHE PARA A 
DIREITA”, continue andando reto mas vire a cabeça para a direita. Continue olhando 
para o lado direito até que eu diga “OLHE PARA A ESQUERDA”, então continue 
andando reto e vire a cabeça para a esquerda. Mantenha esta posição até que eu 
diga “OLHE PARA FRENTE”, então continue andando reto, mas volte sua cabeça 
para a posição central.  
3 (Normal) – executa rotações uniformes da cabeça, sem nenhuma mudança na 
marcha 
2 (Comprometimento mínimo) – executa rotações uniformes da cabeça, com uma 
ligeira mudança na velocidade da marcha (isto é, interrupção mínima no trajeto 
uniforme da marcha ou usa um acessório para andar). 
1 (Comprometimento moderado) -  executa rotações uniformes da cabeça, com uma 
moderada mudança na velocidade da marcha; começa a andar mais lentamente; 
vacila, mas se recupera e continua andando 
0 (Comprometimento severo) – executa as tarefas com interrupções severas da 
marcha (isto é, vacila 15º fora do trajeto, perde o equilíbrio, pára, tenta segurar-se na 
parede). 

 
4- Marcha com movimento verticais da cabeça 
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Instruções: Comece a andar no ritmo normal. Quando eu disser “OLHE PARA 
CIMA”, continue andando reto mas incline a cabeça para cima. Continue olhando 
para cima até que eu diga “OLHE PARA BAIXO”, então continue andando reto e vire 
a cabeça para baixo. Mantenha a cabeça nesta posição até que eu diga “OLHE 
PARA FRENTE”, então continue andando reto mas volte sua cabeça para a posição 
central. 
3 (Normal) – executa rotações uniformes da cabeça, sem nenhuma mudança na 
marcha 
2 (Comprometimento mínimo) – executa as tarefas com uma ligeira mudança na 
velocidade da marcha (isto é, interrupção mínima no trajeto uniforme da marcha ou 
as um acessório para andar). 
1 (Comprometimento moderado) – executa as tarefas com uma moderada mudança 
na velocidade da marcha, começa a andar mais lentamente; vacila, mas se recupera 
e consegue continuar andando. 
0 (Comprometimento severo) – executa as tarefas com interrupções severas da 
marcha (isto é, vacila 15º fora do trajeto, perde o equilíbrio, pára, tenta segurar-se na 
parede) 

 
5- Marcha com rotação 

Instruções: Comece a andar no seu ritmo normal. Quando eu disser “VIRE-SE E 
PARE”, vire o mais rápido que puder para a direção oposta e pare. 
3 (Normal) – consegue virar com segurança dentro de 3 segundos e pára 
rapidamente, sem nenhuma perda do equilíbrio 
2 (Comprometimento mínimo) – consegue virar com segurança dentro de 3 
segundos e pára sem nenhuma perda do equilíbrio 
1 (Comprometimento moderado) – vira lentamente, precisa de dicas verbais, precisa 
dar vários passos curtos para recuperar o equilíbrio após virar ou parar 
0 (Comprometimento severo) – não consegue girar com segurança, precisa de ajuda 
para virar e parar. 

 
6- Passar por cima de um obstáculo 

Instruções: Comece a andar em sua velocidade normal. Quando chegar à caixa de 
sapatos, passe por cima dela (e não ao redor dela) e continue andando. 
3 (Normal) – capaz de passar por cima da caixa sem mudar a velocidade da marcha; 
não há evidência de desequilíbrio 
2 (Comprometimento mínimo) – capaz de passar por cima da caixa, mas precisa 
reduzir a velocidade e ajustar os passos para ter mais segurança 
1 (Comprometimento moderado) – é capaz de passar por cima da caixa, mas 
precisa parar e depois recomeçar. Pode precisar de dicas verbais 
0 (Comprometimento severo) – não consegue executar sem ajuda 

 
  7-Andar ao redor de obstáculos 

Instruções: Comece a andar na sua velocidade normal. Quando chegar ao primeiro 
cone (cerca de 1,80m de distância), contorne-o pelo lado direito. Quando chegar ao 
segundo (1,80m após o primeiro), contorne-o pelo lado esquerdo. 
3 (Normal) - é capaz de andar ao redor dos cones com segurança, sem mudar a 
velocidade da marcha; não há evidência de desequilíbrio 
2 (Comprometimento mínimo) – é capaz de andar ao redor de ambos os cones, mas 
precisa reduzir a velocidade da marcha e ajustar os passos para passar por eles 
1 (Comprometimento moderado) – é capaz de passar pelos cones, mas precisa 
reduzir significativamente a velocidade da marcha para realizar a tarefa 
0 (Comprometimento severo) – incapaz de passar pelos cones, tropeça neles e 
precisa de ajuda física 

 
8- Degraus 
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Instruções: Suba estes degraus da maneira que você faz em casa (isto é, usando o 
corrimão se necessário). Quando chegar ao topo, vire e desça novamente. 
3 (Normal) – alternando os pés, sem usar o corrimão 
2 (Comprometimento mínimo) – alternando os pés, mas precisa usar o corrimão 
1 (Comprometimento moderado) – coloca os 2 pés no degrau, precisa usar o 
corrimão 
0 (Comprometimento severo) – não consegue fazer de forma segura 
 
 
 
TOTAL: _____ /24 pontos 
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12. “FUNCTIONAL REACH” (DUNCAN et al., 1990) 
 
 
Instruções: Eleve seus braços com abertura de 90°. Alongue seus dedos e vá à frente o 
máximo que conseguir.  
 
Observações:  
 

• O examinador deverá colocar uma régua no final das pontas dos dedos quando os 
braços estiverem a 90°.  

• Os dedos não deverão tocar a régua enquanto estiver alcançando à frente.  
• A medida tomada é a distância à frente que os dedos alcançam quando o indivíduo 

está no seu máximo de inclinação à frente). 
 
 
 
Alcance funcional: __________ cm. 
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13. “CLINICAL TEST OF SENSORY INTERACTION AND BALANCE”  
       (SHUMWAY-COOK, HORAK, 1986)  
 
Instruções: Pedir ao paciente que fique de pé, descalço, para realizar cada uma das 
condições abaixo. Na primeira tentativa, ele terá 30 segundos para realizar o teste. Se 
oscilar, se desequilibrar, ou se abrir os olhos quando precisar mantê-los fechados, ele terá 
uma segunda tentativa de 30 segundos. Se ainda assim não conseguir, ele terá uma última 
chance (mais 30 segundos) para cumprir o teste. Marcar em qual tentativa ele conseguiu se 
manter sem desequilíbrios ou oscilações. 
 
 

Condição 
1 

Condição 
2 

Condição 
3 

Condição 
4 

Condição 
5 

Condição 
6 

 

Olhos 
abertos/ 
superfície 
firme 

Olhos 
vendados/ 
superfície 
firme 

Cúpula 
visual/ 
superfície 
firme 

Olhos 
abertos/ 
superfície 
de espuma 

Olhos 
vendados/ 
superfície 
de espuma 

Cúpula 
visual/ 
superfície 
de espuma 

TENTATIVA1       
TENTATIVA2       
TENTATIVA3       

TEMPO       
 
 

 
 
 
�
 
 
 
 

 
�
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Anexo VII 
 
Quadro 4: Variáveis sócio-demográficas, clínicas, funcionais e de equilíbrio 

subdivididas de acordo com o tipo, códigos e categorias.  

 

VARIÁVEL 

 
SUBGRUPO 

TIPO CÓDIGOS E CATEGORIAS 

Sexo Sócio-
demográfica 

Qualitativa 
nominal 

1- Feminino 
2- Masculino 

Idade Sócio-
demográfica 

Quantitativa 
discreta 

 

Cor Sócio-
demográfica 

Qualitativa 
nominal 

1- Branca 
2- Negra 
3- Amarela 
4- Outras 

Estado civil Sócio-
demográfica 

Qualitativa 
nominal 

1- Solteiro 
2- Casado 
3- Viúvo 
4- Divorciado 
5- Outros 

Escolaridade Sócio-
demográfica 

Qualitativa 
nominal 

1- Analfabeto 
2- 1 a 5 anos 
3- 6 a 10 anos 
4- Mais de 10 anos 

Arranjo familiar Sócio-
demográfica 

Qualitativa 
nominal 

1- Mora só 
2- Com cônjuge 
3- Outros  

Queixa principal do 
paciente 

Clínica Qualitativa  

Comorbidades Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Neurológicas 
2- Oftalmológicas 
3- Otorrinolaringológicas 
4- Osteoarticulares 
5- Cardiovasculares 
6- Endocrinometabólicas 
7- Depressão 
8- Outras 

Percepção 
subjetiva da visão 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Péssima ou ruim 
2- Boa ou excelente 

Percepção 
subjetiva da 
audição 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Péssima ou ruim 
2- Boa ou excelente 

Nº de 
medicamentos 

Clínica Quantitativa 
discreta 

 

Tipos de 
medicamentos 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Ansiolíticos/sedativos/hipnóticos 
2- Antidepressivos 
3- De ação cardiovascular 

Atividade física 
regular 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não se exercita 
2- 1 vez por semana 
3- 2 e mais vezes por semana 

Quedas no último 
ano 

Clínica Quantitativa 
discreta 

 
 

Quase quedas no 
último ano 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Sim 
2- Não 
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Medo de quedas Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Sim 
2- Não 

Local da última 
queda 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Ambiente domiciliar 
2- Ambiente externo 

Período do dia que 
ocorreu a última 
queda 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Manhã 
2- Tarde 
3- Noite 

Mecanismo/causa 
da queda 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Falseamento de joelhos 
2- Tropeço 
3- Escorregamento 
4- Síncope ou escurecimento da visão 
5- Desequilíbrio/instabilidade 
6- Fatores ambientais 
7- Transferências posturais 
8- Outros 

Necessitou de 
ajuda para se 
levantar 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Sim 
2- Não 

Restrição das 
atividades após a 
queda 

Funcional Qualitativa 
nominal 

1- Sim 
2- Não 

Dispositivo de 
auxílio à marcha 

Funcional Qualitativa 
nominal 

1- Sim 
2- Não 

OARS Funcional Quantitativa 
discreta 

 

MMSE Funcional Quantitativa 
discreta 

 

BS  Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

TUGT Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

TUGT Manual Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

TUGT Cognitivo Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

∆TUGT Man/TUGT 
 

Equilíbrio   

∆TUGT Cog/TUGT Equilíbrio   
CTSIB (condição 1) Equilíbrio Qualitativa 

nominal 
1- Normal 
2- Alterada 

CTSIB (condição 2) Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2-   Alterada 

CTSIB (condição 3) Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2- Alterada 

CTSIB (condição 4) Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2- Alterada 

CTSIB (condição 5) Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2- Alterada 

 
CTSIB (condição 6) 

 
Equilíbrio 

 
Qualitativa 
nominal 

 
1- Normal 
2- Alterada 

Dynamic Gait Index Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

Alcance funcional Equilíbrio Quantitativa 
discreta 

 

Estratégia reativa 
de tornozelo 

Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2- Alterada 
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Estratégia reativa 
de passo atrás 

Equilíbrio Qualitativa 
nominal 

1- Normal 
2- Alterada 

Quedas durante o 
período de 
intervenção 

Clínica Qualitativa  
nominal 

1- Sim 
2- Não 

Local da queda 
durante o período 
de intervenção 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não caiu 
2- Ambiente domiciliar 
3- Ambiente externo 

Período do dia em 
que ocorreu esta 
queda 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não caiu 
2- Manhã 
3- Tarde 
4- Noite 

Causa da queda 
durante o período 
de intervenção 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não caiu 
2- Tropeço/escorregamento 
3- Síncope/escurecimento da visão 
4- Desequilíbrio/instabilidade 
5- Fatores ambientais 
6- Transferências posturais 
7- Outros 

Necessitou de 
ajuda para levantar 
após esta queda? 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não caiu 
2- Não 
3- Sim 

Houve restrição 
das atividades 
após esta queda? 

Funcional Qualitativa 
nominal 

1- Não caiu 
2- Não 
3- Sim 

Quase quedas 
durante o período 
de intervenção 

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não 
2- Sim 

Há medo de 
quedas após o 
término do estudo?  

Clínica Qualitativa 
nominal 

1- Não 
2- Sim 

 
 
 
  


