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RESUMO

ARRUDA, Alex Sandro Faria de. Influência dos fatores de risco para quedas no
desempenho físico-funcional e no desempenho cognitivo de idosos da comunidade. 2018.
77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão Corrigida.
As quedas estão entre as principais causas de morbimortalidade em indivíduos idosos. Devido
a sua natureza multifatorial, a identificação do risco para quedas acaba se tornando uma tarefa
complexa. Testes físico-funcionais, em especial aqueles que envolvem força muscular e
equilíbrio, tem se mostrado como preditores independentes para eventos futuros. Por outro lado,
a utilização destes testes isoladamente pode não ser suficiente na identificação do risco para
quedas de idosos com bom desempenho físico e sem limitações aparentes. Sendo assim,
considerar múltiplos fatores de risco para quedas na avaliação de idosos pode trazer
informações importantes para o desenvolvimentos de programas preventivos. Objetivo: analisar
a influência dos fatores de risco para quedas no desempenho físico-funcional e no desempenho
cognitivo de idosos da comunidade. Métodos: A amostra foi constituída de 112 idosos (≥60
anos) de ambos os sexos, regularmente inscritos na Universidade Aberta à Terceira Idade
(UnATI) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Os idosos foram submetidos a
questionários estruturados sobre dados sociodemográfico, condições de saúde e histórico de
quedas, a testes de rastreio cognitivo (mini-exame do estado mental, MEEM) e depressão
(escala de depressão geriátrica) e testes físico-funcionais, incluindo avaliação da força de
preensão palmar (hand grip, HG) da força de membros inferiores (sentar e levantar da cadeira
de 5 repetições, SLC) e da mobilidade (Timed-up and Go, TUG). Após as avaliações, os idosos
foram divididos em três grupos, de acordo com a presença de fatores de risco conhecidos para
quedas: 1) BAIXO risco (n=22): idosos sem ou com um fator, 2) MODERADO risco (n=59):
idosos com dois ou três fatores e 3) ALTO risco (n=31): idosos com quatro ou mais fatores.
Para todas as análises, o nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: Os fatores de
riscos para quedas mais prevalentes na amostra total foram: sexo feminino (83,6%), redução da
força muscular (63,1%), sedentarismo (35,1%) e histórico de quedas (27,9%). Na comparação
entre os grupos, foi constatada maior prevalência de histórico de quedas e de mulheres nos
grupos com mais fatores de risco. O grupo ALTO risco apresentou pior desempenho nos testes
físico-funcionais e no MEEM comparativamente aos demais grupos, além de pontuar dentro da
nota de corte de risco para quedas no teste SLC (ou seja, >12 seg) e no MEEM (ou seja, <25
pontos). Comparado ao grupo BAIXO risco, a probabilidade dos idosos do grupo ALTO risco

terem pior desempenho no TUG, no SLC, no HG e no MEEM foi respectivamente de 70, 83,
82 e 68%. Conclusão: o grupo ALTO risco apresentou pior desempenho nos testes físicofuncionais e no MEEM, comparativamente com os demais grupos. Além disso, foi observada
influência negativa do número de fatores de risco para quedas sobre o desempenho físicofuncional e cognitivo dos idosos. A avaliação de múltiplos fatores de risco para quedas pode
trazer informações importantes para o desenvolvimento de programas de prevenção de quedas
dentro das UnATIs.

Palavras-chave: Idosos. Fatores de risco. Acidentes por quedas. Equilíbrio. Força muscular.

ABSTRACT

ARRUDA, Alex Sandro Faria de. Influence of risk factors for fall on physical-functional
and cognitive performance in community-dwelling elderly. 2018. 77 p. Dissertation
(Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São
Paulo, 2018. Corrected version.
Falls are among the main causes of morbimortality in old individuals. Due to its multifactorial
nature, identifying the risk of falls becomes a complex task. Physical-functional tests, especially
those involving muscle strength and balance, have been shown to be independent predictors for
future events. On the other hand, the use of these tests alone may not be enough to identify the
risk for falls of older people with good physical performance and without apparent limitations.
Therefore, considering multiple risk factors for falls in the evaluation of older adults can bring
important information for the development of preventive programs. Objective: to analyze the
influence of risk factors for falls in the physical-functional and cognitive performance of
community-dwelling older adults. Methods: The sample consisted of 112 older adults (≥60
years) from both sexes, regularly assigned in the Open University of the Third Age (U3A) of
the School of Arts, Sciences and Humanities of USP. Older adults were submitted to structured
questionnaires about socio-demographic data, health conditions and fall history, cognitive
screening (Mini-mental State Examination, MMSE), depression (Geriatric Depression Scale)
and physical-functional tests, including assessment of handgrip strength (Hand Grip, HG),
lower limb strength (5-repetitions sit to stand, STS) and mobility (Timed-up and Go, TUG).
After the evaluations, older adults were divided into three groups, according to the presence of
well-known risk factors for falls: 1) LOW-risk (n = 22): older adults with or without a factor,
2) MODERATE-risk (n = 59 ): older adults with two or three factors and 3) HIGH-risk (n =
31): older adults with four or more factors. Level of significance was set at p<0.05 to all
analysis. Results: the prevalence of risk factors for fall in the total sample were: women
(83.6%), reduction of muscular strength (63.1%), sedentary lifestyle (35.1%) and any fall
history (27.9%). Higher prevalence of history of falls and of women were observed in the
HIGH-risk compared to the others groups. The HIGH-risk group presented worse performance
in the physical-functional tests and in the MMSE compared to the other groups, besides scoring
within the cut-off for falls in SLC (ie, > 12 sec) and MMSE (ie, <25 points). Compared to the
LOW-risk group, the probability of older adults from HIGH-risk group had a worse
performance on TUG, STS, HG and MMSE were 70, 83, 82

and 68%, respectively.

Conclusion: the HIGH-risk group presented worse performance in the physical-functional tests

and the MMSE, in comparison with the other groups. In addition, a negative influence of the
number of risk factors for falls on the physical-functional and cognitive performance of the
older adults was observed. The assessment of multiple risk factors for falls can bring important
information for the development of fall prevention programs in the U3As.

Keywords: Elderly. Risk factors. Accidents from falls. Balance. Muscular strength.
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1.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, sendo um importante
fenômeno demográfico, que vem mudando a expectativa de vida dos seres humanos (CLOSS;
SCHWANKE, 2012). Ao contrário do que aconteceu nos países desenvolvidos, o Brasil está
enfrentando uma acelerada transição demográfica como os demais países em desenvolvimento.
A partir da década de 60, houve uma importante queda na fecundidade, principalmente devido
a urbanização, que levou a uma diminuição da população de faixa etária mais baixa, enquanto
tem aumentado a população nas faixas etárias mais velhas (RAMOS; VERAS; KALACHE,
1987; NASRI, 2008). Mais especificamente, a população da faixa etária inferior a 5 anos passou
de 15% da população brasileira em 1970 para 11% em 1990, enquanto a população da faixa
etária acima de 60 anos aumentou de 5,1 em 1970 para 8,6% em 2000 (WONG; CARVALHO,
2006). Dados mais recentes mostram que a população de idosos brasileiros no ano 2000 era de
14,2 milhões, passando para 19,6 milhões em 2010 e com perspectiva de alcançar o valor de
41,5 milhões de pessoas em 2030 (ERVATTI; BORGES; JARDIM, 2015). Do ponto de vista
social e cultural, os desafios estão relacionados à otimização da aposentadoria e à oportunidade
de viver com dignidade e significado. Na área da saúde, a manutenção de altos níveis de
capacidade funcional e, consequentemente, da independência na idade mais avançada é o maior
desafio (KIRKWOOD, 2017; SANDER et al., 2015).
A incapacidade funcional refere-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade para
executar tarefas cotidianas básicas ou mais complexas, sendo no idoso geralmente
acompanhada de doenças crônicas (FRIED; GURALNIK, 1997; ALVES; LEITE;
MACHADO, 2008). Na população idosa, a prevalência de incapacidade funcional é alta
(GURALNIK; FERRUCCI, 2002). Dados do estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e
Envelhecimento), desenhado para avaliar as condições de vida e saúde dos idosos da cidade de
São Paulo, mostraram que 19,2% dos idosos entrevistados apresentavam algum tipo de
limitação, sendo que 70,5% e 29,0% destes tinham, respectivamente, dificuldades em uma ou
duas e três ou mais atividades de vida diária (LEBRÃO; LAURENTI, 2005). Nas atividades
instrumentais de vida diária, que envolve habilidades mais complexas para um vida
independente na comunidade, a prevalência de idosos com dificuldade pode chegar a 25%
(DUARTE; LEBRAO; DE LIMA, 2005). Mais recentemente, Giacomin et al., 2018,
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publicaram dados da linha de base do ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso),
estudo de coorte com amostra representativa da população brasileira a partir de 50 anos
(n=9.412), no qual 23,2% dos avaliados relatou ter dificuldade em pelo menos uma atividade
básica de vida diária. Adicionalmente, idade, escolaridade e quantidade de doenças crônicas
associaram-se de forma significativa com dificuldades nestas atividades. Vários fatores podem
levar ao declínio da capacidade funcional nos idosos, tais como doenças crônicas, sedentarismo
e diminuição da força muscular (DEN OUDEN et al., 2013a). A diminuição da velocidade da
marcha e baixo nível de atividade física também são fortes preditores de incapacidade no idoso,
seguido por perda de peso, diminuição da função de membro inferior, diminuição do equilíbrio
e força muscular (ONDER et al., 2005; VERMEULEN et al., 2011). Alterações no equilíbrio,
em particular, estão fortemente associadas ao maior risco de incapacidade nas atividades
básicas de vida diária (DEN OUDEN et al., 2011).
Um dos eventos que trazem grandes prejuízo para a saúde do idoso são as quedas, uma
vez que suas consequências podem levar à incapacidade, à hospitalização e, até mesmo, à morte
(KWAN et al., 2011). Apesar de não haver consenso na literatura, queda pode ser definida como
um evento acidental que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível
mais baixo, em relação a sua posição inicial de maneira não intencional (HAUER et al., 2006;
NITZ; JOHNSON, 2014). Segundo Kenny, Romero-Ortuno e Kumar 2017, as quedas podem
ser ainda classificadas de acordo com seu mecanismo de ocorrência (explicado ou inexplicado),
o principal fator causal (extrínseco ou intrínseco), a severidade (com ou sem lesão) e a
frequência (isolada ou recorrente). Cerca de 28-35% das pessoas com idade de 65 anos ou mais
caem por ano, essa porcentagem aumenta para 32-42% em idosos com mais de 70 anos,
tornando as quedas uma das principais causadoras de lesões, dor, incapacidade, perda da
independência e morte prematura em idosos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).
No contexto brasileiro, a prevalência de quedas está próxima aos parâmetros internacionais, já
que 30-40% dos idosos da comunidade caem pelo menos uma vez por ano, enquanto 13% destes
caem de forma recorrente (PERRACINI; RAMOS, 2002; SIQUEIRA et al., 2007). Mais
recentemente, um estudo realizado na cidade de São Paulo encontrou prevalência de 29% de
quedas entre idosos da comunidade, sendo que aproximadamente 59% dos eventos ocorreram
em ambientes fechados (NASCIMENTO et al., 2017).
Em relação às consequências das quedas, a maioria dos eventos causa lacerações e
contusões, enquanto 5-10% levam a lesões graves como, por exemplo, fraturas de quadril
(GOLDACRE; ROBERTS; YEATES, 2002). No entanto, mais que a metade dos idosos que
sofrem fraturas devido a quedas deixam de realizar suas atividades de vida diária (ALVES et
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al., 2017). Em estudo realizado no nordeste do Brasil, o coeficiente de mortalidade por queda,
entre o período de 2002 a 2015, foi de aproximadamente 6,5% de óbitos por 100.000 habitantes
(FONSECA, 2018). Além das lesões físicas, os idosos que caem podem desenvolver medo por
um nova queda, restringindo assim as atividades de vida diária e, consequentemente,
contribuindo para o declínio da atividade física, capacidade funcional, isolamento social e até
mesmo a depressão (ZIJLSTRA et al., 2007).
Em idosos longevos, a prevalência de quedas tende a aumentar (LORD; MENZ;
SHERRINGTON, 2006; RUBENSTEIN, 2006; SIQUEIRA et al., 2007), principalmente se o
idoso estiver institucionalizado (SAARI et al., 2007). Esse aumento é devido a maiores
alterações fisiológicas encontradas em idosos mais velhos e ao aumento da prevalência de
comorbidades nessa população (RUBENSTEIN; JOSEPHSON, 2002). Vale lembrar que
existem diferenças entre a prevalência de quedas de idosos institucionalizados e de idosos que
vivem na comunidade (SAARI et al., 2007). Entretanto, os idosos residentes na comunidade
que apresentam mais doenças crônicas e utilizam uma maior quantidade de medicamento,
também têm maior risco de sofrerem quedas (RICCI et al., 2010). O local da queda reflete as
condições de saúde do idoso, uma vez que os mais dependentes, com maior comprometimento
funcional, tendem a cair mais no próprio domicílio, enquanto aqueles mais independentes e
mais ativos fisicamente sofrem mais quedas externas (LI et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2014;
NASCIMENTO et al., 2017).
A prevenção de quedas é um grande desafio para saúde pública (PERRACINI; RAMOS,
2002; VOS et al., 2012). Além das repercussões na saúde do idoso, as quedas representam
também um grande custo financeiro. Em pessoas com idade superior a 65 anos, mais de 50%
das internações hospitalares por causas externas são decorrentes de quedas (DIVISION OF
AGING AND SENIORS, 2005). Os gastos com as quedas podem ser categorizados em dois
grupos: custo direto, que abrange os gastos com saúde, como medicamentos e serviços, e custo
indireto que é relacionamento a perda da produtividade do indivíduo na comunidade (WHO,
2010. Quando a queda gera fratura, tanto o gasto com tratamento como o tempo de internação
são superiores. Em estudo realizado no Brasil, o tempo médio de internação após fratura de
fêmur ocasionada por queda foi de 7,1 dias, sendo 2,7 dias de internação na unidade terapia
intensiva e o custo médio para a correção cirúrgica da fratura de R$ 39.160,75 (ARNDT;
TELLES; KOWALSKI, 2011). Além dos custos hospitalares, alguns idosos podem necessitar
de reabilitação. No estudo de Arndt, Telles e Kowalski, 2011, por exemplo, o valor de recursos
gastos com fisioterapia e serviços auxiliares representaram 5,7% do valor do custo total do
tratamento cirúrgico de correção de fratura de fêmur.
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As quedas possuem origem multifatorial, sendo que uma única queda normalmente
envolve diferentes fatores de risco, tornando difícil estabelecer uma única causa (KING;
TINETTI, 1995; PASQUETTI, 2014; PIMENTEL et al., 2018). De maneira geral, os fatores
de risco para quedas podem ser classificados em intrínsecos e extrínsecos (PERELL et al.,
2001). Os fatores intrínsecos podem ser definidos como aqueles relacionados ao próprio idoso,
que refletem na redução da capacidade de manter o equilíbrio quando há um deslocamento
acentuado do centro de gravidade, em decorrência de alterações na marcha, doenças agudas e
fraqueza muscular (RUBENSTEIN, 2006). Já os fatores extrínsecos podem ser definidos como
aqueles relacionados com o ambiente, tais como iluminação, tapetes soltos, pisos escorregadios,
entre outros (CUMMING; KLINEBERG, 1994; KALLIN et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2014).
Embora essa divisão seja importante para o entendimento dos diferentes fatores de risco, é
importante ressaltar que a queda geralmente é decorrente da interação complexa entre fatores
intrínsecos e extrínsecos (ALENCAR et al., 2017).
A Organização Mundial de Saúde, por outro lado, categoriza os fatores de risco em
quatro dimensões: 1) biológico: relacionados com características dos indivíduos, incluindo
fatores não modificáveis (idade e sexo), alterações associadas à idade (redução da força
muscular e equilíbrio) e a presença de doenças crônicas; 2) comportamentais: dizem respeito
aos hábitos, sendo considerados potencialmente modificáveis como, por exemplo, uso de
polifarmácia e sedentarismo; 3) ambientais: incluem os mesmo fatores descritos anteriormente
como extrínsecos e 4) socioeconômicos: ligados à influência das condições sociais e
econômicas dos indivíduos (baixa renda, baixa escolaridade, etc) e , bem como, aos recursos
comunitários para enfrentar os riscos (WHO, 2010).
Determinar quais fatores de risco para quedas são mais relevantes não é uma tarefa fácil,
uma vez que sua importância pode variar de acordo com o público idoso avaliado
(NASCIMENTO et al., 2017). Segundo Ambrose et al., 2013, os fatores de risco para quedas
mais importantes estão associados a alterações de equilíbrio e marcha, presença de polifarmácia
e história pregressa de quedas. Outros fatores de risco incluem também idade avançada, sexo
feminino, alterações visuais e declínio cognitivo. A seguir, alguns fatores de risco intrínsecos
serão apresentados e discutidos mais detalhadamente, com destaque para os mais estudados
entre idosos residentes da comunidade.
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1.1.
1.1.1.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO INTRÍNSECOS
Idade

Embora o envelhecimento não seja sinônimo de doenças, as alterações fisiológicas
decorrentes do avançar da idade predispõe os idoso a desfechos negativos, sendo que muito
destas são consideradas fatores de risco intrínsecos para quedas (redução de força muscular,
equilíbrio, etc) (CLEGG et al., 2013). Sendo assim, idosos longevos apresentam um risco maior
de quedas futuras, além de sofrerem mais prejuízos, tanto físicos como financeiros (VON
HEIDEKEN WÅGERT et al., 2009; HEINRICH et al., 2010), e terem maior risco de declínio
funcional (CESARI, 2002). Outros autores (MELZER; BENJUYA; KAPLANSKI, 2004;
LAJOIE; GALLAGHER, 2004) observaram que idosos classificados como “caidores” (aqueles
que apresentaram pelo menos um episódio de queda nos últimos 12 meses) apresentavam maior
instabilidade postural comparativamente aos “não caidores”, independente de estarem ou não
institucionalizados. Na literatura existem controvérsias quanto a idade de corte a ser
considerada como fator de risco para quedas, sendo os valores iguais ou superiores a 80
(STALENHOEF et al., 2002) e 75 (LECLERC et al., 2009) anos os mais utilizados nos estudos.
Por outro lado, em uma revisão sistemática, foi encontrado baixa sensibilidade (46%) e
especificidade (37%) acumulada para o fator idade na identificação de idosos com risco para
quedas (LUSARDI et al., 2017).

1.1.2.

Sexo feminino

Em geral, mulheres idosas apresentam maior risco para quedas quando comparadas aos
homens, provavelmente devido a maior longevidade, maior consumo de medicação e maior
prevalência de doenças crônicas (RUBENSTEIN, 2006; SAARI et al., 2007). Em um estudo
prospectivo CAMPBELL (1990), acompanhou 465 mulheres idosos e 296 homens idosos
durante um ano, sendo que nesse período 32,7% das mulheres experimentaram pelo menos um
episódio de queda, enquanto a incidência de quedas nos homens idosos foi de 23%.

1.1.3.

Múltiplas morbidades
Com o aumento da expectativa de vida, a prevalência de doenças crônicas e

comorbidades também aumentam. Por isso, mais da metade da população idosa convive com
duas ou mais doenças crônicas concomitantes, o que afeta diretamente a funcionalidade e a
qualidade de vida, além de aumentar as despesas com a saúde (VALDERRAMA-GAMA et al.,
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2002; MARENGONI et al., 2011; NUNES et al., 2018). É importante destacar que o
comprometimento da funcionalidade está intimamente ligado às doenças crônicas, uma vez que
idosos com um maior número de doenças crônicas apresentam também maior incapacidade
(MARENGONI; ANGLEMAN; FRATIGLIONI, 2011). Alguns estudos, por outro lado,
incluem a auto-avaliação de saúde, sinais/sintomas (incontinência urinária, auto-relato de
depressão, vertigens e dor) e algumas doenças específicas (hipertensão, Parkinson, fibrilação
atrial) na avaliação do risco de quedas em idosos (AMBROSE et al., 2013; LUSARDI;
PELLECCHIA; SCHULMAN, 2003).

1.1.4.

Polifarmácia

Em consequência às multimorbidades, o uso concomitante de vários medicamento,
denominado de polifarmácia, também é comum entre os idosos (MASNOON et al., 2017) e
associado ao risco de quedas na velhice (LINJAKUMPU et al., 2002; CHEN; DEWEY;
AVERY, 2001; FLAHERTY , PERRY , LYNCHARD 2000). É importante salientar que a
polifarmácia não está relacionada apenas a queda, mas também a quedas que geram maiores
prejuízos (RICHARDSON, 2014). Além de ser um importante fator de risco para quedas em
idosos, a polifarmácia está associada a maior prevalência de mortalidade (JYRKKÄ et al.,
2009), fragilidade e declínio funcional da pessoa idosa (GNJIDIC et al., 2012). De acordo com
Masnoon et al., o conceito mais utilizado de polifarmácia é apenas numérico, ou seja, uso diário
de cinco ou mais medicamentos e, portanto, este não considera a presença das comorbidades.
Como as evidências sobre a influência da polifarmácia no risco de quedas são inconsistentes,
pesquisadores sugerem que avaliar o uso de psicotrópicos seja mais interessante para a
identificação de idosos em risco (LUSARDI et al.,2017). De qualquer forma, o risco de
interações medicamentosas e reações adversas no uso da polifarmácia em idosos, não pode ser
ignorado pelos profissionais de saúde (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016).

1.1.5.

Alterações cognitivas

Alterações associadas ao envelhecimento na função cognitiva, principalmente aquelas
relacionadas à memória operacional (armazenamento temporário de informações necessárias
para o desempenho de diversas tarefas, como cálculo, leitura, conversação e planejamento) e à
atenção, também exercem influência no controle do equilíbrio (LI; LINDENBERGER, 2002).
Sendo assim, a interação entre cognição e atividades motoras tem sido bastante utilizada para
avaliar a instabilidade postural e o risco de quedas em idosos (LI; LINDENBERGER, 2002;
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BEAUCHET et al., 2009). As alterações associadas à idade na cognição, em especial supressão
ineficiente de informações irrelevantes, podem influenciar no desempenho funcional em
situações de dupla tarefa, principalmente quando a memória de trabalho é altamente requisitada
pelo processamento de duas tarefas ao mesmo tempo (HAHN; WILD-WALL;
FALKENSTEIN, 2011; MUIR-HUNTER; WITTWER, 2016).

1.1.6.

Atividade física.

Evidências acumuladas na literatura sugerem que a prática regular de atividades físicas
traz diversos benefícios para a saúde (VOGEL et al., 2009), independente da faixa etária.
Entretanto, os indivíduos mais velhos são menos ativos fisicamente quando comparados a
indivíduos jovens (SUN; NORMAN; WHILE, 2013). No Estudo Longitudinal da Saúde dos
Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil), compreendendo 8.736 indivíduos (92,8%) com 50 anos ou
mais, a prevalência de atividade física dentro dos níveis recomendados (ou seja, 150 minutos
por semana) foi de 67,0%, sendo esta inversamente associada à idade (PEIXOTO et al., 2018).
Por outro lado, a redução do nível de atividade física pode levar a aumento da porcentagem de
gordura corporal e diminuição da força muscular, flexibilidade, agilidade e resistência na pessoa
idosa (MILANOVIC et al., 2013). A atividade física também exerce influência na cognição
dos idosos, reduzindo o declínio na mesma e melhorando a marcha daqueles que já possuem
algum grau de comprometimento (KEMOUN et al., 2010).

1.1.7.

Equilíbrio postural.

O equilíbrio postural é o resultado da ação em conjunto dos sistemas somatossensorial,
vestibular, visual, musculoesquelético e sistema nervoso central (HORAK, 2006; NARICI;
MAFFULLI, 2010). A manutenção do equilíbrio postural ocorre tanto em situações estáticas
(quando o corpo está em repouso), como em dinâmicas (quando o corpo está em deslocamento),
sendo importante a integridade destes sistemas para sua correta execução e manutenção
(MATSUMURA; AMBROSE, 2006). O processo de envelhecimento, por sua vez, está
associado à diminuição do equilíbrio na postura em pé, devido a alterações nos diversos
sistemas envolvidos no controle postural, principalmente quando o indivíduo é exposto a
perturbações

(TINETTI;

WILLIAMS;

GILL, 2000). As alterações

nos

sistemas

somatossensorial, vestibular, visual e músculo-esquelético podem ocasionar falhas nos ajustes
posturais e aumentar as chances de quedas em pessoas idosas, principalmente durante as
atividades de vida diária e a marcha (MELZER et al., 2007; ALFIERI; MORAES, 2008).
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De maneira resumida, a literatura científica sugere que há diminuição na visão funcional
com o aumento da idade, caracterizada por redução na acuidade visual, na sensibilidade a
contrastes, na percepção estereoscópica e no campo visual, além de redução na velocidade de
processamento visual do movimento (LORD; SMITH; MENANT, 2010). Da mesma forma, o
sistema somatossensorial apresenta diversas modificações com o avançar da idade, com
destaque para perdas estruturais e funcionais das grandes fibras mielinizadas e receptores,
associados a reduções na sensação vibratória, propriocepção e discriminação tátil (SHAFFER;
HARRISON, 2007).
Perdas na função vestibular relacionadas a idade (redução no número de células pilosas
e de neurônios vestibulares), por sua vez, podem interferir nas respostas aos movimentos
rápidos da cabeça e, consequentemente, aumentar a instabilidade postural principalmente
quando outros sistemas envolvidos no controle do equilíbrio também encontram-se
comprometidos (MATSUMURA; AMBROSE, 2006). Portanto, as alterações visuais,
somatossensoriais e vestibulares próprias da idade podem aumentar o risco de quedas em
idosos, uma vez que reduzem o input sensorial para o sistema de equilíbrio (LEE; SCUDDS,
2003; MATSUMURA; AMBROSE, 2006). Devido a importância da força muscular na
manutenção do equilíbrio e da capacidade funcional, as alterações associadas ao
envelhecimento no sistema musculoesquelético serão abordadas no subtópico a seguir.

1.1.8.

Força muscular.

No sistema músculo-esquelético, o envelhecimento causa diminuição da massa
muscular, com consequente redução de força e desempenho físico, também conhecido como
Sarcopenia (DENT et al., 2018). Com o avançar da idade, é observado reduções na área de
secção transversa dos músculos, no número de fibras musculares, especialmente as do tipo II
(contração rápida), nos impulsos neurais associados à velocidade de recrutamento muscular, na
capacidade de desenvolver força e no desempenho físico (DELMONICO et al., 2009; NARICI;
MAFFULLI, 2010).
Os músculos dos membros inferiores, principalmente os mais proximais, apresentam
maior redução da força comparativamente com os localizados nos membros superiores
(HURLEY et al., 2011). Além disso, os idosos com fraqueza do músculo quadríceps utilizam
de outras estratégias na realização das atividades da vida diária (AVDs) como, por exemplo, o
auxílio dos membros superiores para levanta-se de uma cadeira, o que pode contribuir ainda

21

mais para o declínio da força muscular (MACALUSO; DE VITO, 2004; DEN OUDEN et al.,
2011). Sendo assim, a força muscular tem papel importante na manutenção da independência e
prevenção de quedas em idosos. Ahmadiahangar et al. 2018, por exemplo, mostraram que a
ocorrência de quedas tem associação negativa com a força do músculo quadríceps e negativa
com a idade (>70 anos) em idosos da comunidade.

1.2.

AVALIAÇÃO DE MÚLTIPLOS FATORES DE RISCO

Como já discutido anteriormente, a natureza multifatorial das quedas dificulta a
identificação de idosos em risco. Atualmente, existem diversas escalas e testes de avaliação de
risco de quedas disponíveis, sendo os testes físico-funcionais os mais utilizados pelo seu poder
preditivo. Barry et al. 2014, realizaram uma meta-análise com o intuito de analisar o poder
preditivo do teste de mobilidade Timed Up and Go (TUG) em idosos da comunidade. Os autores
observaram alta sensibilidade do TUG (> 13,5 segundos) na identificação de idosos com alto
risco de quedas, mas baixa capacidade de discriminar aqueles que não apresentavam risco. A
análise de regressão logística mostrou, ainda, que o TUG não é um bom preditor para quedas
quando utilizado sozinho, reforçando a importância de utilizar múltiplas medidas na
identificação de idosos em risco.
Gomez et al., (2017), por outro lado, avaliaram o valor preditivo de diversos fatores de
risco para quedas, de forma prospectiva, em idosos da comunidade. As análises mostraram que
três simples indicadores (o número de quedas anteriores, o medo de quedas e o tempo gasto
para sentar e levantar da cadeira cinco vezes) foram capazes de identificar aqueles idosos com
mais de 50% de probabilidade de sofrerem quedas. Nesse mesmo sentido, Lusardi et al 2017
sugerem a combinação de cinco questões (histórico de quedas, uso de drogas psicotrópicas,
necessidade de auxílio nas atividades de vida diária, auto-relato de medo de quedas, uso de
dispositivos de auxílio à marcha), associado a dois testes físico-funcionais (apoio unipodal e
velocidade da marcha), para otimizar a identificação de idosos em risco de quedas.
Considerando as repercussões das quedas na qualidade de vida dos idosos e, bem como,
o custo financeiro para o manejo de suas consequências, seja esse particular ou público, faz-se
importante compreender a relação entre os fatores de risco para quedas em diferentes grupos de
idosos. Em consonância com a política do envelhecimento ativo da Organização Mundial de
Saúde, as Universidades Abertas à Terceiras Idade (UnATIs) proporcionam um espaço propício
para a participação social e a promoção da saúde dos idosos. Por conseguinte, os idosos que
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frequentam esse tipo de programa possuem características um pouco distintas, sendo
considerados mais ativos fisicamente e socialmente que outros grupos (KINHOSHITA et al.,
2012; DOMINGUES et al., 2012 e VIERA et al., 2017). Portanto, analisar a influência de fatores

de risco para quedas, sobre o desempenho físico-funcional e cognitivo de idosos participantes
de UnATIs, pode trazer informações importantes para identificação precoce de idosos em risco
e, bem como, para o desenvolvimento de possíveis ações preventivas.
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2.

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo analisar as influências dos fatores de risco para
quedas no desempenho físico-funcional e cognitivo de idosos da comunidade, regularmente
inscritos em uma Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI) da cidade de São Paulo.
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3.

3.1.

MATERIAIS E MÉTODOS

DESENHO DO ESTUDO

O presente trabalho trata-se de um estudo observacional analítico de caráter transversal,
o qual fez parte de um estudo maior intitulado “Efeitos de um Programa Multifatorial de
Prevenção de Quedas sobre aspectos da Saúde Mental e Desempenho Físico-Funcional de
Idosos”, realizando dentro da UnATI da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da
Universidade de São Paulo. .

3.2.

VOLUNTÁRIOS E ASPECTOS ÉTICOS

Participaram do presente estudo idosos (≥60 anos), de ambos os sexo, regularmente
inscritos na UnATI | EACH. Os idosos foram informados sobre os procedimentos e, aqueles
que concordaram em participar da pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre
esclarecido (Apêndice A), previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Instituição (parecer no: 1.427.294). (Anexo A)

3.3.

LOCAL DE ESTUDO

Iniciada no 2o semestre de 2006, a UnATI-EACH é um programa de educação
permanente para atualização e aquisição de novos conhecimentos. Visa a promoção da saúde,
do bem-estar psicológico e social dos seus participantes. Através de oficinas, palestras e
disciplinas dos cursos de graduação oferecidas semestralmente, os idosos, principalmente da
zona leste da capital, quebram paradigmas e estereótipos relativos à velhice e ao processo de
envelhecimento. O Programa promove atividades de ensino, pesquisa e extensão, com inserção
efetiva na comunidade universitária. A UnATI | EACH recebe semestralmente cerca de 300
idosos, os quais podem se inscrever nas seguintes atividades: 1) disciplinas regulares (vagas em
disciplinas pré-estabelecidas do Curso de Bacharelado em Gerontologia; 2) atividades didáticoculturais; e 3) atividades físico-esportivas. Para o presente estudo, foram recrutados os idosos

25

inscritos na atividade físico-esportiva denominada “Equilibre-se” e que também aceitaram
participar da pesquisa maior supracitada sobre prevenção de quedas.

3.4.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para a participação do estudo, era necessário ter 60 anos ou mais, apresentar boas
condições de saúde (atestado por um médico) e estar regularmente inscrito na UnATI | EACH.
Foram excluídos do presente estudos os idosos portadores de doenças cardiorrespiratórias
limitantes,

doenças

neurológicas,

alterações

vestibulares

diagnosticadas,

alterações

osteomusculares limitantes, alterações cognitivas diagnosticadas, baixa visão e histórico de
quedas recorrentes (> ou = 2 eventos). Idosos que faziam uso de dispositivos de auxílio à
marcha e que apresentavam qualquer problema que os impossibilitassem de realizar exercícios
físicos em grupo também foram excluídos.

3.5.

PROCEDIMENTOS

As avaliações foram realizadas no Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em
Gerontologia (NEPEG) da EACH | USP. Os voluntários foram orientados a comparecerem com
roupas confortáveis, não ingerirem bebidas alcoólicas e/ou estimulantes e não realizarem
atividade física extenuante no dia anterior aos testes.
Para reduzir a ansiedade e expectativa por parte dos voluntários, foram realizados
procedimentos de familiarização dos mesmos com o protocolo experimental e os equipamentos
a serem utilizados. Os voluntários foram orientados para que, durante as avaliações,
informassem sobre qualquer alteração percebida no seu estado geral como: mal-estar, tontura,
turvação visual, ânsia de vômito, cansaço ou surgimento de outros sintomas que pudessem
impossibilitar a continuidade dos testes.

3.6.

AVALIAÇÕES E INSTRUMENTOS

A seguir, estão descritos os instrumentos e testes utilizados no presente trabalho. A ficha
de coleta de dados pode ser visualizada no Apendice B.
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3.6.1.

Questionário-sociodemográfico

Para o perfil sociodemográfico foi utilizado um questionário semi-estruturado
contendo as seguintes informações: 1) idade, 2) sexo, 3) estado civil e 4) escolaridade.

3.6.2.

Questionário de condições de saúde

Os voluntários foram questionados se, nos últimos 5 anos, algum médico disse que os
mesmos tinham as seguintes sinais/doenças: 1) doença do coração (angina, infarto, ou ataque
cardíaco, 2) pressão alta / hipertensão, 3) derrame / AVE / isquemia, 4) diabetes mellitus, 5)
tumor maligno / câncer, 6) artrite artrose ou reumatismo, 7) artrite ou reumatismo, 8) doenças
do pulmão, como por exemplo, bronquite e enfisema, 9) depressão, 10) incontinência urinária
e 11) outras. Além disso, os voluntários foram questionados se realizavam algum exercício
físico regular, tinham sofrido alguma queda nos últimos 12 meses e faziam uso de
medicamentos (receitados ou utilizados por conta própria).

3.6.3.

Avaliação Antropométrica

O peso (Kg) e estatura (cm) foram medidos com o auxílio de uma balança mecânica e
um estadiômetro de parede, respectivamente. De posse destas medidas, o índice de massa (IMC,
Kg/cm2) corpórea foi calculado.

3.6.4.

Escala de Depressão Geriátrica (EDG)

Para a avaliação dos sintomas de depressão, utilizou-se a versão reduzida da escala de
Depressão Geriátrica composta por 15 questões e pontuada da seguinte forma: aos itens 1, 5, 7,
11, 13 soma-se 1 ponto a cada resposta negativa e aos itens 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 soma-
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se 1 ponto a cada resposta positiva (YESAVAGE et al., 1982; ALMEIDA; ALMEIDA, 1999).
São considerados normais os idosos que apresentam pontuações de 0 a 5, enquanto idosos com
pontuações de 6 a 10 apresentam indícios de depressão e pontuações de 11 a 15 são
considerados gravemente deprimidos (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005).

3.6.5.

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)

O MEEM é um instrumento de rastreio cognitivo que avalia funções de orientação
temporal e espacial, registro de três palavras, atenção, cálculo, memorização das três palavras
registradas, linguagem e praxia visuo-construtiva, por meio de 20 questões agrupadas em sete
categorias (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975). O escore do MEEM varia entre 0 a 30
pontos, sendo utilizado no presente estudo pontos de corte, para declínio cognitivo, ajustados
para a escolaridade e para a população brasileira, sendo 17 pontos para analfabetos, 20 pontos
para os idosos com 1 a 4 anos de escolaridade, 24 pontos para 5 a 8 anos de escolaridade e 26
pontos para os idosos com escolaridade acima de 8 anos (BRUCKI et al., 2003)

3.6.6.

Timed-up and Go (TUG)

A mobilidade foi avaliada por meio do teste Timed Up and Go (TUG), (MATHIAS;
NAYAK; ISAACS, 1986; PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). Nesse teste é mensurado o
tempo gasto para levantar-se de uma cadeira com braços, caminhar 3 metros a frente, virar,
caminhar de volta e sentar-se na cadeira, caracterizando, assim, um conjunto de ações cotidiana
fundamentais para a independência dos idosos. Embora não haja consenso na literatura que o
envelhecimento altere o tempo de realização TUG (STEFFEN; HACKER; MOLLINGERL,
2002), para a população idosa brasileira, tempos superiores a 12,47 segundos (TUG realizado
em velocidade habitual) indicam maior risco de quedas (ALEXANDRE et al., 2012). Para a
realização do teste, foi utilizado uma cadeira padrão (altura do assento: 43 cm) com braços e
um cronômetro. Antes de cronometrar o tempo, foi permitido aos voluntários realizarem o
percurso uma vez, com o intuito de familiarizá-los com o teste. Os idosos foram então
orientados a realizar o percurso de maneira mais rápida possível, desde que a segurança dos
mesmos não fosse colocada em risco. O teste foi realizado três vezes, sendo utilizado na análise
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final a média do tempo gasto em todas as tentativas, desde que a variabilidade entre as medidas
fosse menor que 10%. Medidas com variância superior a 10% não foram utilizadas no cálculo
da média final.

3.6.7.

Força de Preensão Palmar (Hand Grip)

Para avaliação da força de preensão palmar foi utilizado um dinamômetro de preensão
palmar (SH 5001, SAEHAN Corp, Korea), o qual possui um sistema hidráulico e duas alças
paralelas que podem ser ajustadas em cinco posições diferentes de acordo com as dimensões da
mão do avaliado. O dinamômetro mede a força produzida por uma contração isométrica, sendo
a mesma registrada em quilogramas ou libras. A força máxima de preensão palmar do membro
dominante foi avaliada na postura em pé. Durante o teste, os voluntários foram orientados a
manter o cotovelo fletido a 90o e o ombro e o punho em posição neutra (BOADELLA; KUIJER;
SLUITER , 2005). Adicionalmente, os voluntários foram orientados a realizar a preensão
durante a expiração, de forma a evitar a realização da manobra de Valsalva. Três medidas foram
realizadas no membro dominante, sendo a média das mesmas considerada para a análise dos
dados.

3.6.8.

Sentar e Levantar da Cadeira (SLC)

A força muscular dos membros inferiores foi avaliada indiretamente pelo teste de Sentar
e Levantar da Cadeira (SLC), (BOHANNON, 1995), o qual é bastante utilizado para avaliar,
além da capacidade funcional dos membros inferiores, o equilíbrio dinâmico. De forma geral,
a incapacidade de levantar-se de uma cadeira sem auxílio dos membros superiores é um
indicativo de fragilidade física (GILL; WILLIAMS, 1995). Fatores importantes envolvidos
na atividade de levantar da cadeira incluem força muscular dos extensores de quadris e
joelhos, resistência muscular e resposta postural ao deslocamento do centro de massa
durante o movimento (LUSARDI; PELLECCHIA; SCHULMAN, 2003). Para a realização
do teste, foi utilizado uma cadeira padrão (altura do assento: 43 cm) sem braços e um
cronômetro. Os idosos foram orientados a levantar e sentar de uma cadeira, o mais rápido
possível, sem a ajuda dos membros superiores, os quais permaneceram cruzados na frente do
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corpo durante a realização do movimento. Ao perder o contato com o encosto da cadeira, o
tempo gasto (segundos) para realizar 5 repetições foi cronometrado.

3.6.9.

Fatores de Risco para quedas

Os fatores de risco para quedas, considerados para a distribuição dos grupos e análise
dados, foram determinados da seguinte forma: 1) risco idade: quando essa era superior ou igual
a 75 anos, (LECLERC et al., 2009; RAFIQ et al., 2014); 2) risco sexo: para os participantes do
sexo feminino (RAFIQ et al., 2014); 3) risco polifarmácia: quando o idoso fazia de 5 ou mais
medicamentos (autorrelato) (MASNOON et al., 2017), 4) risco sedentarismo: quando o idoso
relatou não realizar nenhum exercício físico regular (LUSARDI et al., 2017)., 5) risco
equilíbrio: quando o tempo do TUG foi superior à média sugerida para a faixa etária (ou seja,
8,1 segundos para idade de 60 a 69 anos, 9,2 segundos para idade de 70 a 79 anos e 11,3
segundos para idade superior ou igual a 80 anos) (BOHANNON, 2006), 6) risco força muscular:
quando o tempo no teste de SLC foi superior à média da faixa etária (ou seja, 11,4 segundos
para idade de 60 a 69 anos, 12,6 segundos para a idade de 70 a 75 anos e 12,7 segundos para
idade de 80 a 85 anos (BOHANNON, 2006). 7) risco comorbidades: quando o idoso
apresentava quatro ou mais doenças crônicas autorrelatadas.) e 8) risco cognição: quando a
pontuação no MEEM era inferior à nota de corte para a idade, de acordo com o proposto por
Brucki et al. (BRUCKI et al., 2003) - 17 pontos para analfabetos, 22 pontos para 1 a 4 anos de
escolaridade, 24 pontos para 5 a 8 anos de escolaridade e 26 pontos para 9 anos ou mais anos
de escolaridade.
Após a aplicação dos critérios de classificação de risco descritos anteriormente, os
voluntários foram divididos em três grupos de risco: 1) BAIXO: aqueles idosos que
apresentavam até um fator de risco para quedas, 2) MODERADO: aqueles idosos que
apresentavam dois ou três fatores de risco e 3) ALTO: aqueles idosos que apresentavam quatro
ou mais fatores de risco para quedas.

3.7.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
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A análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS (versão 20.0 para IOS).
Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados, incluindo medidas de tendência
central (teste de Shapiro-Wilk), distribuição dos dados (Assimetria e Curtose) e homogeneidade
da variância (teste de Levene). Para as variáveis categóricas, as diferenças entre os grupos foram
avaliada por meio do teste de qui-quadrado (x2). Já para as variáveis contínuas, as diferenças
entre os grupos foram avaliadas por meio da análise de variância de um caminho (one-way
ANOVA). Em caso de significância, os teste post hoc de Bonferroni e teste t de Student foram
utilizados na comparação entre os grupos. Adicionalmente, calculou-se o tamanho de efeito por
meio do teste de g de Hedges, sendo os seus valores classificados em: insignificante (<0,19),
pequeno (0,20 - 0,49), médio (0,50 - 0,79), grande (0,80 - 1,29) e muito grande (> 1,30)
(ESPÍRITO-SANTO; DANIEL, 2015). Por fim, as variáveis de interesse foram correlacionadas
utilizando-se o teste de Correlação de Pearson e, em seguida, as correlações foram classificadas
de acordo com o valor de “r” em fracas (0,10 - 0,39), moderadas (0,40 - 0,69) e fortes (0,70 1,0). Para todas as análises, estabeleceu-se IC de 95% e nível de significância de p<0,05.
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4.

RESULTADOS

Os dados sociodemográficos, as características antropométricas e as características
clínicas estão apresentadas na Tabela 1, enquanto os resultados do tamanho de efeito das
comparações entre grupos podem ser visualizados na Tabela 2. Os 112 participantes (idade
média de 67,5 ±5,2 anos e 83,6% mulheres) foram distribuídos nos seguintes grupos de risco:
BAIXO (66,2 ±5,7 anos e 60% mulheres), MODERADO (67,4 ±4,87 anos e 87,5% mulheres)
e ALTO (68,6 ±6,47 anos e 93,9% mulheres), não sendo observada diferença estatisticamente
significante para a idade, quando os grupos foram comparados entre si (F(2,119)= 0,74; p>0,05).
Existe uma predominância de mulheres na amostra total, sendo que 83,6% dos voluntários são
do sexo feminino e 16,4% são do sexo masculino. Quando separados em grupos, essa tendência
se manteve, mas com proporções diferentes entre os grupos (x2(2)= 14,52; p<0,01). No grupo
de BAIXO risco, 40% são homens e 60% são mulheres, enquanto no grupo com ALTO risco,
a proporção de homens é de apenas 6,1%. Em relação à situação conjugal, a maioria dos idosos
é casada ou tem união estável (44,3%), com uma pequena porcentagem de idosos divorciados
ou separados (10,7%). Ao comparar os grupos, não foi observada diferença significativa para o
estado civil (x2(2)= 4,16; p>0,05). No que tange a escolaridade, a amostra total é formada
principalmente por idosos com escolaridade superior a oito anos (64,8%), seguido por aqueles
com um a quatro (18,9%) e cinco a oito (16,4%) anos de estudo. Adicionalmente, não houve
diferenças estatísticas significantes para a escolaridade entre os grupos (x2(2)= 5,29; p>0,05).
Em relação às características antropométricas, os voluntários apresentaram na amostra
total estatura média de 1,58 ±0,08 m, peso médio de 69,8 ±12,7 kg e IMC médio de 27,6 ±2,8
kg/m2. Na análise intergrupos, foi encontrado somente diferença estatística para a estatura
(F(2,119)=5,84; p<0,01). O post hoc de Bonferroni identificou que o grupo com BAIXO risco
tem estatura superior (p<0,05) comparado aos demais grupos, o que pode ser justificado pela
maior proporção de homens neste grupo. As análises de comparação mostraram, ainda, tamanho
de efeito médio (g de Hedges = 0,82) e grande (g de Hedges = 1,08) e probabilidade de 72,0 e
77,7% dos voluntários do grupo com BAIXO risco serem mais altos que os dos grupos com
MODERADO e ALTO riscos, respectivamente. Por outro lado, o peso (F(2,111)=1,56; p>0,05) e
o IMC (F(2,111)=0,03; p>0,05) foram similares entre os grupos, com tamanho de efeito variando
de insignificante a médio (ou seja, de 0,09 a 0,54) para o peso e insignificante para o IMC (ou
seja, 0,02 e 0,05) entre as comparações (tabela 2).
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Na amostra total, a média de doenças auto-relatadas e a quantidade de medicamentos
em uso foram de 1,26 ±1,12 e 2,18 ±1,87, respectivamente. Ao comparar os grupos entre si, foi
possível observar diferenças estatisticamente significantes tanto para a quantidade de doenças
auto-relatadas (F(2,119)= 10,19, p<0,01), quanto para a de medicamento utilizados nos últimos 3
meses (F(2,119)= 6,65, p<0,01). Os grupos com BAIXO e MODERADO riscos apresentaram
menor número de doenças (p<0,05) comparativamente ao grupo de ALTO risco. Além disso, o
tamanho de efeito foi grande (g de Hedges = -1,15) e médio (g de Hedges = -0,59), com
probabilidade de 79,5 e 66,1% dos grupos com BAIXO e MODERADO riscos,
respectivamente, terem uma quantidade menor de doenças comparadas ao grupo com ALTO
risco. Da mesma forma, a quantidade de medicamentos utilizados pelo grupo com ALTO risco
foi significativamente maior em relação aos demais grupos, com tamanho de efeito grande (g
de Hedges = 0,82) e médio (g de Hedges = 0,61) e probabilidade de 72,5 e 66,8% dos seu
participantes utilizarem mais medicamentos que os dos grupos de BAIXO e MODERADO
riscos, respectivamente.
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Tabela 1 – Características sócio-demográficas, antropométricas e clínicas da amostra total e por
grupos de risco para quedas.
TOTAL
BAIXO
MODERADO
ALTO
p
(n=112)
(n= 22)
(n= 59)
(n= 31)
valor
Mediana
66,0
65,5
67,0
67,0
Média
67,5
66,2
67,4
68,6
Idade
NS
(anos)
DP
5,53
5,73
4,87
6,47
IC
66,5 - 68,5 63,6 - 68,7
66,2 - 68,7
66,2 - 70,9
Mulheres
83,6
60,0
87,5
93,9
Sexo
<0,01
(%)
Homens
16,4
40,0
12,5
6,1
Casado /
44,3
48,0
48,4
34,4
união est.
Divor. /
10,7
16,0
46,2
9,4
Estado civil
NS
separado
(%)
Viúvo
25,4
16,0
26,6
31,2
Solteiro
18,9
20,0
15,6
25,0
1-4 anos
18,9
12,0
17,2
27,3
Escolaridade
5-8 anos
16,4
28,0
12,5
15,2
NS
(%)
>8 anos
64,8
60,0
70,3
57,6
Mediana
1,57
1,62
1,57
1,55
Média
1,58
1,63*†
1,57
1,55
Estatura
<0,01
(m)
DP
0,08
0,08
0,07
0,08
IC
1,56 - 1,59 1,59 - 1,66
1,55 - 1,59
1,52 - 1,58
Mediana
66,2
70,0
65,0
65,0
Média
69,8
74,1
68,5
66,9
Peso
NS
(Kg)
DP
12,7
13,7
11,9
12,7
IC
66,8-71,5
68,1-80,2
65,4 - 71,6
62,3-71,6
Mediana
27,2
28,0
26,5
27,3
Média
27,6
27,7
27,6
27,5
IMC
NS
2
(Kg/m )
DP
4,13
4,38
4,34
3,65
IC
26,8-28,3
25,8-29-7
26,4-28,7
26,1-28,8
Mediana
1,00
1,00
1,00
2,00
1,27
0,64*
1,22*
1,88
Doenças auto- Média
<0,01
relatadas
DP
1,12
0,70
1,05
1,26
IC
1,07 - 1,48 0,35 - 0,93
0,96 - 1,48
1,42 - 2,33
Mediana
2,00
1,00
2,00
3,00
2,18
1,52*
1,97*
3,13
Quantidade de Média
<0,01
Medicamentos DP
1,87
1,36
1,69
2,21
IC
1,85 - 2,52 0,96 - 2,08
1,55 - 1,81
2,33 - 3,92
p-valor variáveis categóricas = teste do qui-quadrado, p-valor variável contínua = ANOVA. *p<0,05 vs. grupo
risco ALTO. †p<0,05 vs. grupo risco MODERADO. IMC = índice de massa corpórea. DP = desvio padrão, IC =
intervalo de confiança.
Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018
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Tabela 2 – Tamanho do efeito para as variáveis relacionadas às características
antropométricas e clínicas.
g de
Confiança 95%
t de
Hedges
Student
Comparações
IC I
IC S
gl
p-valor

C
TDE-LC

BAIXO vs. MODERADO

-0,23

-0,72

0,26

-0,94

79

0,35

56,4

BAIXO vs. ALTO

-0,38

-0,93

0,17

-1,39

51

0,17

60,6

MODERADO vs. ALTO

-0,22

-0,65

0,22

-0,99

88

0,32

56,1

BAIXO vs. MODERADO

0,49

-0,01

0,98

1,97

79

0,05

63,5

BAIXO vs. ALTO

0,54

-0,02

1,10

1,97

51

0,05

64,8

MODERADO vs. ALTO

0,09

-0,35

0,52

0,41

88

0,68

52,5

BAIXO vs. MODERADO

0,82

-0,31

1,32

3,30

79

<0,01

72,0

BAIXO vs. ALTO

1,08

0,48

1,64

3,86

51

<0,01

77,7

MODERADO vs. ALTO

0,28

-0,15

0,72

1,29

88

0,20

58,0

BAIXO vs. MODERADO

0,02

-0,47

0,51

0,09

79

0,93

50,6

In

BAIXO vs. ALTO

0,05

-0,50

0,60

0,18

51

0,86

51,4

In

MODERADO vs. ALTO

0,02

-0,41

0,46

0,11

88

0,91

50,7

In

BAIXO vs. MODERADO

-0,59

-1,09

-0,09

-2,40

79

0,02

66,4

BAIXO vs. ALTO

-1,15

-1,73

-0.56

-4,17

51

<0,01

79,5

MODERADO vs. ALTO

-0,59

-1,02

-0,14

-2,64

88

<0,01

66,1

BAIXO vs. MODERADO

-0,28

-0,77

0,21

-1,12

79

0,27

57,8

BAIXO vs. ALTO

-0,83

-1,40

-0,26

-3,03

51

<0,01

72,5

MODERADO vs. ALTO

-0,61

-1,05

-0,17

-2,78

88

<0,01

66,8

Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018

Os fatores de risco para quedas estão apresentados na tabela 3. O fator de risco mais
prevalente foi ser do sexo feminino, equivalente a 83,6% dos idosos da amostra total, seguido
por redução da força muscular (63,1%), sedentarismo (35,1%), histórico de quedas (27,9%),
déficit cognitivo (18,9%), redução do equilíbrio (16,4%), idade igual ou superior a 75 anos
(11,5%), polifarmácia (10,7%) e, por último, presença de quatro doenças ou mais (3,3%). Como
já era esperado, a análise intergrupos mostrou diferença estatística para a quantidade de fatores
de risco (F(2,119)=329; p<0,01), sendo que o grupo com ALTO risco apresentou maior número
de fatores de risco (4,4 ±0,67) comparativamente aos grupos com BAIXO (0,73 ±0,46, p<0,05)
e MODERADO (2,44 ±0,50, p<0,05) riscos.
Para os fatores de risco não-modificáveis, a proporção de idosos do sexo feminino foi
significativamente diferente (x2(2)= 14,52; p<0,01) na comparação dos grupos, com maior
proporção de mulheres nos grupos com maior risco, sendo a porcentagem de mulheres nos
grupo de BAIXO, MODERADO e ALTO riscos de 60, 88 e 94%, respectivamente. Diferente

In
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do fator de risco sexo feminino, não foi observada diferença entre os grupos para o risco idade
(x2(2)= 2,04; p>0,05), sendo a proporção de idosos com idade igual ou superior a 75 anos baixa
em todos os grupos, característica essa esperada para idosos frequentadores de UnATI. Em
relação ao histórico de quedas, ou seja, relato de pelo menos uma queda nos últimos 12 meses,
a prevalência na amostra total foi de 27,9%. A frequência desse fator de risco diferiu entre
grupos (x2(2)= 24,77; p<0,01). Enquanto nenhum participante do grupo BAIXO risco relatou
ter caído nos últimos 12 meses, mais da metade dos idosos do grupo ALTO risco (57,6%)
relatou quedas neste período.
Dentre os fatores de risco modificáveis, a diminuição da força muscular dos membros
inferiores foi o mais prevalente e diferiu entre os grupos (x2(2)= 36,86; p<0,01). Foi observado
que apenas 12% dos idosos do grupo com BAIXO risco tiveram um desempenho inferior ao
esperado para a idade no teste SLC, enquanto 71,9 e 84,8% dos idosos dos grupos risco
MODERADO e ALTO, respectivamente, obtiveram desempenho aquém do esperado para o
mesmo teste. A proporção de idosos sedentários entre os grupos também foi diferente (x2(2)=
33,47; p<0,01), com maior porcentagem destes no grupo de ALTO risco (75%) em comparação
com os grupos de MODERADO (28,1%) e BAIXO (4,2%) riscos. Os fatores de riscos
relacionadas à redução de equilíbrio e ao déficit cognitivo seguiram a mesma tendência
mostrada para a força muscular, sendo os grupos diferentes entre si (p<0,01). A porcentagem
de idosos que apresentaram desempenho inferior ao esperado no TUG e no MEEM no grupo
de ALTO risco foi de 42,4e 39,4%, respectivamente. Nos demais grupos, a porcentagem de
idosos com desempenho inferior nestes testes fui muito baixa (BAIXO risco: 0% com redução
no equilíbrio e 4,0% com déficit cognitivo, risco MODERADO: 9,4% com redução no
equilíbrio e 14,1% com déficit cognitivo).
A presença de doenças auto-relatadas não foi diferente entre os grupos (x2(2)= 1,66;
p>0,05). Além disso, a prevalência deste fator de risco foi muito baixa em todos os grupos,
sendo que apenas os com risco MODERADO (3,3%) e ALTO (6,1%) tinham idosos com quatro
ou mais doenças crônicas. Por outro lado, o uso de polifarmácia foi diferente entre os grupos
(x2(2)= 18,76; p<0,01), sendo que o grupo alto ALTO risco tinha 30,3% de idosos com este
fator (30,3%), enquanto que no grupo de risco MODERADO apenas 4,7% dos idosos faziam
uso de polifarmácia. Adicionalmente, nenhum participante do grupo de BAIXO risco fazia uso
de polifarmácia.
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Tabela 3 - Prevalência de fatores de risco na amostra total e nos grupos de risco para quedas.
TOTAL
BAIXO
MODERADO ALTO
p(n=112)
(n=22)
(n=59)
(n=31)
valor
Sim
11,5
8,0
9,4
18,2
NSS
Idade
(≥ 75 anos)

Não

88,5

92,0

90,6

81,8

Sexo
(Feminino)

Sim

83,6

60,0

87,7

93,9

Não

16,4

40,0

12,5

6,1

Sim

27,9

0,0

23,4

57,6

Não

72,1

100

76,6

42,4

Sim

3,3

0,0

3,1

6,1

Não

96,7

100

96,9

93,9

Sim

10,7

0,0

4,7

30,3

Não

89,3

100

95,3

69,7

Sim

35,2

4,2

28,1

75,0

Não

63,1

95,8

71,9

25,0

Sim

16,4

0,0

9,4

42,4

Não

83,6

100

90,6

57,6

Sim

63,1

12,0

71,9

84,8

Não

36,9

88,0

28,1

15,2

Sim

18,9

4,0

14,1

39,4

Não

81,1

96,0

85,9

60,6

mediana

3,0

1,00

2,00

4,00

média

2,6

0,73*†

2,44*

4,39

DP

1,4

0,46

0,50

0,67

IC

2,39 - 2,90

0,53 - 0,93

2,31 - 2,57

4,14 4,63

Histórico de
Quedas
Doenças
autorrel.
(≥ 4)
Polifarmácia
(≥ 5)
Sedentarismo
(auto-relato)
Equilíbrio
(TUG)
Força
(SLC)
Cognição
(MEEM)

Quantidade de
Fatores de Risco

<0,01
<0,01
NS

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

<0,01

Sedentarismo: risco considerado quando o idoso relatou não praticar exercícios físicos regulares. Equilíbrio: risco
considerado quando o idoso obteve tempo maior no teste timed-up and go do que o valor médio esperado para a
sua faixa etária. Força: risco considerado quando o idoso obteve tempo maior no teste de levantar e sentar da
cadeira que o valor médio esperado para a sua faixa etária. Cognição: risco considerado quando o voluntário obteve
valores inferiores ao esperado para o respectivo nível escolaridade. p-valor variáveis categóricas = teste do quiquadrado, p-valor variável contínua = ANOVA de um caminho. *p<0,05 vs. grupo risco ALTO. †p<0,05 vs. grupo
risco MODERADO
Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018
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Os dados referentes aos testes físico-funcionais, à escala de depressão geriátrica e ao
mini-exame do estado mental, da amostra total e dos grupos estudados, estão apresentados na
Tabela 4. Já a análise do tamanho do efeito das comparações pode ser visualizada na Tabela 5.
Na comparação entre os grupos, a análise de variância ANOVA mostrou diferença estatística
para todos os testes físico-funcionais, ou seja, TUG (F(2,119)=9,70; p<0,01), SLC (F(2,119)=16,75;
p<0,01) e HG (F(2,119)=11,93; p<0,01) (Tabela 3).
Na análise inter-grupos, os grupos com BAIXO e MODERADO riscos apresentaram
melhor desempenho no TUG (p<0,01) comparado ao grupo com ALTO risco, com tamanho de
efeito médio (g de Hedges= -0,74) e grande (g de Hedges= -0,82) e probabilidade de 70,0 e
71,7% dos valores do TUG serem menores nos grupos com BAIXO e MODERADO riscos,
respectivamente, que no grupo com ALTO risco. Já para o teste SLC, o grupo com BAIXO
risco apresentou desempenho superior quando comparado tanto com o grupo de risco
MODERADO (p<0,05), quanto com o grupo de ALTO risco (p<0,05). O tamanho de efeito da
comparação entre os grupos BAIXO e MODERADO riscos é grande (g de Hedges= -0,91),
com probabilidade de 74% dos valores do SLC serem menores no grupo de BAIXO risco. Da
mesma forma, a comparação entre os grupos BAIXO e ALTO riscos mostrou tamanho de efeito
muito grande (g de Hedges= -1,35), sendo que a chance dos indivíduos dos grupo BAIXO risco
terem melhor desempenho no SLC é de 83,4% comparado ao grupo de ALTO risco. Na
comparação da força de membro superior (ou seja, teste de HG), o grupo com BAIXO risco
também apresentou valor superior aos demais grupos (p<0,01). Foram observados tamanhos de
efeito grande (g de Hedges= 0,97) e muito grande (g de Hedges= 1,32) e com probabilidade de
75,5 e 82,8% de que a força no teste de HG seja maior no grupo com BAIXO risco comparado
ao grupos com MODERADO e ALTO riscos, respectivamente.
A pontuação média no MEEM e no EDG da amostra total foi 26,3 ±2,8 pontos e de 2,3
±2,4 pontos, respectivamente. Na análise de variância ANOVA de um caminho, foi possível
observar diferenças entre os grupos para o desempenho no MEEM (F(2,119)=6,34; p<0,01),
enquanto nenhuma diferença foi encontrada para o testes de EDG (F(2,119)=0,18; p>0,05). O
grupo com ALTO risco apresentou menores valores no MEEM quando comparado ao grupo
com risco MODERADO (p<0,05), com tamanho de efeito grande (-0,85) e probabilidade de
72,8% de encontrar valores menores de MEEM nos idosos do grupo de ALTO risco. Embora
não tenha sido observado diferenças estatísticas para a pontuação do MEEM entre os grupos
BAIXO e ALTO riscos (p>0,05 no post hoc de Bonferroni), o tamanho de efeito foi médio (0,64) e a chance de encontrar valores menores neste teste no grupo ALTO risco foi de 67,8%
(p<0,02 no teste t de Student para amostras independentes).
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Tabela 4 – Desempenho nos testes físico-funcional, na escala de depressão geriátrica e no miniexame do estado mental da amostra total e dos grupos de risco para quedas.
TOTAL
BAIXO
MODERADO
ALTO
ANOVA
(n=112)
(n=22)
(n=59)
(n=31)
p-valor
Mediana
7,47
6,95
7,38
8,26
Média
7,80
7,38*
7,59*
8,66
TUG
p<0,01
(seg)
DP
1,44
1,73
1,05
1,68
IC
7,57 - 8,11 6,66 - 8,15
7,31 - 7,86
8,08 - 9,24
Mediana
12,7
10,7
12,7
14,6
Média
13,2
10,8*†
13,1*
14,9
SLC
p<0,01
(seg)
DP
3,16
1,59
2,75
3,68
IC
12,6 - 13,8 10,1 - 11,5
12,4 - 13,7
13,6 -16,2
Mediana
22,7
28,3
22,6
20,0
Média
23,4
28,8*
22,8
20,7
HG
p<0,01
(kgf)
DP
6,41
7,47
5,59
4,80
IC
22,2 - 24,6 25,5 - 32,1
21,3 - 24,3
18,9 - 22,4
Mediana
2,00
1,50
1,00
2,00
Média
2,31
2,27
2,29
2,45
EDG
p>0,05
(escore)
DP
2,37
3,21
2,27
2,13
IC
1,88 - 2,74 0,85 - 3,70
1,70 - 2,88
1,67 - 3,23
Mediana
27,0
27,0
28,0
24,0
Média
26,3
26,5
27,0*
24,8
MEEM
p<0,01
(escore)
DP
2,80
1,99
2,43
3,40
IC
25,8 - 26,8 25,7 - 27,4
26,4 - 27,6
23,6 - 26,0
*p<0,05: vs. grupo Risco Alto, †p<0,05: vs. grupo Risco Moderado. TUG = timed-up and go teste; SLC = seatto-stand test; HG = hand grip; MEEM = mini-exame do estado mental; EDG= escala de depressão geriátrica.
Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018
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Tabela 5 – Análise do tamanho de efeito para as variáveis físico-funcionais, escala de depressão geriátrica e mini-exame do estado mental.
g de
Confiança 95%
t de
Classificação
Hedges
Student
TDE
Comparações
IC I
IC S
gl
p-valor TDE-LC
TUG
(seg)

SLC
(seg)

HG
(kgf)

EDG
(escore)

MEEM
(escore)

BAIXO vs. MODERADO

-0,16

-0,65

0,33

-0,66

79

0,51

54,5

Insignificante

BAIXO vs. ALTO

-0,74

-2,24

-0,32

-2,70

51

<0,01

70,0

Médio

MODERADO vs. ALTO

-0,82

-1,27

-0,37

-3,71

88

<0,01

71,7

Grande

BAIXO vs. MODERADO

-0,91

-1,42

-0,40

-3,69

79

<0,01

74,0

Grande

BAIXO vs. ALTO

-1,35

-1,95

-0,74

-4,90

51

<0,01

83,4

Muito Grande

MODERADO vs. ALTO

-0,58

-1,02

-0,13

-2,62

88

0,01

65,9

Médio

BAIXO vs. MODERADO

0,97

0,46

1,48

3,91

79

<0,01

75,5

Grande

BAIXO vs. ALTO

1,32

0,72

1,92

4,81

51

<0,01

82,8

Muito Grande

MODERADO vs. ALTO

0,39

-0,05

0,83

1,77

88

0,08

61,0

Pequeno

BAIXO vs. MODERADO

-0,00

-0,50

0,48

-0,03

79

0,50

50,2

Insignificante

BAIXO vs. ALTO

-0,07

-1,75

1,39

-0,25

51

0,48

50,9

Insignificante

MODERADO vs. ALTO

-0,07

-0,51

0,36

-0,32

88

0,48

52,0

Insignificante

BAIXO vs. MODERADO

-0,21

-1,55

0,55

-0,86

79

0,39

56,1

Pequeno

BAIXO vs. ALTO

0,64

0,08

1,20

2,35

51

0,02

67,8

Médio

MODERADO vs. ALTO

0,85

0,40

1,30

3,87

88

<0,01

72,8

Grande

IC I = intervalo de confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; TDE-LC = tamanho do efeito em linguagem comum; TDE = tamanho do efeito; IMC = índice de
massa corpórea; TUG = timed-up and go teste; SLC = seat-to-stand test; HG = hand grip; MEEM = mini-exame do estado mental.
Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018
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Em relação a correlação de Pearson, foi observado correlação moderada entre as
variáveis físico-funcionais e a quantidade de fatores de risco para quedas, sendo a maior
correlação observada para o teste de SLC (r= 0,49, p<0,01), seguido do testes de HG (r= 0,42, p<0,01) e do TUG (r= 0,40, p<0,01). A pontuação do MEEM apresentou correlação
inversa e fraca, porém significativa, com o número de fatores de risco para quedas (r= -0,27,
p<0,01).
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5.

DISCUSSÃO

O presente estudo investigou a relação dos fatores de risco para quedas com o
desempenho físico-funcional e cognitivo de pessoas idosas que vivem na comunidade e
participam da UnATI | EACH. Como já era esperado, a quantidade de fatores de risco para
quedas influencia negativamente no desempenho físico-funcional e cognitivo dos idosos, sendo
que, aqueles que apresentaram um número maior de fatores de risco também tiveram um pior
desempenho nos testes realizados para avaliar o desempenho físico-funcional, principalmente
relacionados à força muscular dos membros inferiores e mobilidade. Mesmo apresentando risco
de queda no teste SLC (ou seja, tempos superiores a 12 segundos, de acordo com a literatura)
(LUSARDI et al., 2017), é importante ressaltar que os grupos denominados de risco
MODERADO e ALTO não apresentaram valores médios de TUG que determinassem risco
maior de quedas futuras (ou seja, TUG > 12,47 seg) (ALEXANDRE et al., 2012). Portanto, fica
claro a necessidade de combinar medidas e/ou testes para avaliar o risco de quedas em idosos
de UnATIs, além de determinar precocemente fatores de risco modificáveis para o
desenvolvimento de programas preventivos para essa população.
Ao analisar a frequência de quedas entre os grupos, a importância de considerar
múltiplos fatores na identificação de idosos com risco de quedas fica ainda mais evidente, uma
vez que a prevalência de quedas no grupo com risco ALTO foi de 57,6%, o que é similar ao
observado para idosos institucionalizados (LOJUDICE et al., 2010; MENEZES; BACHION,
2008), enquanto nenhum integrante do grupo de risco BAIXO relatou quedas nos últimos 12
meses. Em relação ao desempenho cognitivo, também foi observada influência negativa da
quantidade de fatores de risco de quedas. O grupo com risco ALTO apresentou maior proporção
de idosos com desempenho no MEEM inferior ao esperado para a escolaridade, refletindo
também em baixo valor do escore nesse teste comparativamente aos grupos de risco BAIXO e
MODERADO. Dentre os fatores de risco modificáveis, os mais prevalentes na amostra total
foram redução da força muscular dos membros inferiores e sedentarismo, o que reforça a
importância de programas de prevenção de quedas não só para idosos “caidores” e frágeis, mas
para idosos participantes de UnATIs e sem risco aparente para quedas.
As quedas são eventos frequentes entre os idosos mas, entretanto, não devem ser
considerados como um subproduto inevitável do envelhecimento. Devido ao seu caráter
multifatorial, as quedas têm sido associadas a diferentes fatores de risco, tanto não-modificáveis
como modificáveis. Dentre os não-modificáveis, a idade avançada, o sexo feminino, e o
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histórico de quedas são os mais reportados na literatura (DEANDREA et al., 2010; AMBROSE;
PAUL; HAUSDORFF, 2012).
As chances de cair e de ser gravemente ferido em uma queda aumentam com a idade
devido a diversos fatores, com destaque para as alterações fisiológicas associadas ao
envelhecimento e a presença de doenças crônicas (BERGLAND, 2012; AMBROSE; PAUL;
HAUSDORFF, 2013). Nesse sentido, idosos mais longevos tendem a apresentar maior declínio
das funções fisiológicas e maior número de comorbidades, o que, em contrapartida, aumentam
o risco de quedas dessa população quando comparado com idosos mais jovens (RUBENSTEIN;
JOSEPHSON, 2002; LORD; CLARK; WEBSTER, 1991). Adicionalmente, idosos mais velhos
sofrem mais lesões quando o evento ocorre (VON HEIDEKEN WÅGERT et al., 2009).
No estudo de revisão sistemática e meta-análise de DEANDREA et al., (2010) por
exemplo, todos os estudos incluídos mostraram aumento consistente do risco de quedas com o
aumento da idade, sendo o risco relativo para todas as quedas e para as quedas recorrentes de
12% a cada cinco anos de incremento na idade. Esses dados corroboram com estudo realizado
na Austrália, por meio de uma amostra representativa de idosos com mais de 65 anos, onde foi
verificado que os idosos mais longevos apresentaram mais episódios de quedas (MITCHELL
et al., 2013). No presente estudo, poucos idosos (11,5% para na amostra total) tinham idade
superior a 75 anos e, portanto, podem ser considerados como idosos jovens. Esse fato já era
esperado, uma vez que a população idosa que costuma frequentar Universidades Abertas à
Terceira Idade tendem a ser mais jovens (KINOSHITA et al., 2012; ORDONEZ; CACHIONI,
2009). Na comparação entre os grupos, não foi observada diferença estatística para idade e,
portanto, pode ser que esse fator de risco não seja tão relevante entre idosos participantes de
UnATIs. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a baixa sensibilidade e
especificidade da idade na determinação de quedas entre os estudos incluídos na revisão
sistemática e meta-análise de Lusardi et al., 2017, independemente se o valor de corte foi de 80
ou 75 anos.

É importante lembrar que o processo de envelhecimento é um evento complexo e
heterogêneo, influenciado por diferentes fatores (sociais, culturais e individuais) durante toda a
vida. Assim, a idade em si pode ser uma métrica imprecisa para prever quantas pessoas terão
incapacidades ou necessitarão de cuidados no futuro, por exemplo. Em outras palavras, a idade
sozinha não consegue capturar a diversidade de resultados dentro dos grupos etários. Embora
as doenças crônicas e as deficiências aumentem com a idade, a maioria das pessoas idosas é
capaz de desempenhar as atividade de vida diária e de gerenciar de forma independente até as
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idades muito avançadas (ORY et al., 2003). Segundo LOWSKY et al., (2014), uma proporção
significativa da população idosa vive de maneira saudável e ativa em todas as idades, incluindo
aquelas com 85 anos ou mais. Ao contrário de um mito comum de que “ser velho é estar
doente”, alguns autores sugerem que a velhice não é necessariamente acompanhada de
limitações da vida (ORY et al., 2003). Além disso, um número substancial de indivíduos mais
jovens (com idades entre 51 e 54 anos) também pode ter limitações de saúde significativas
(LOWSKY et al., 2014). Em um estudo recente envolvendo amostra probabilística de idosos
residentes em diferentes regiões do Brasil, Giacomin et al., 2018, observou que 32,2% das
pessoas entre 50 e 59 já necessitam de ajuda para o desenvolvimento das AVD.
Outro fator de risco não modificável muito estudado na literatura é o sexo. Em um
estudo de revisão sistemática e meta-análise, envolvendo somente estudos prospectivos,
DEANDREA et al., 2010, mostrou que as mulheres apresentam risco de quedas maior em 30%
do que os homens, tanto para todas as quedas (qualquer evento independente do tempo de
follow-up dos estudos analisados) como para as quedas recorrentes (pelo menos dois eventos
no período de doze meses). No estudo de CHANG; DO, 2015, de caráter transversal com
amostra representativa da população canadense, foi demonstrado que as mulheres são mais
propensas a caírem e a sofrem lesões relacionadas a quedas quando comparadas ao homens.
Nas mulheres, os fatores de risco independentemente associados às quedas foram: acidente
vascular encefálico, idade avançada (idade superior a 85 anos), risco nutricional, uso de
polifarmácia e doenças crônicas (artrite, diabetes e osteoporose). Entretanto, os autores
observaram que para ambos os sexos a prevalência de quedas aumenta com a idade, enquanto
altos níveis de atividade física possuem efeitos protetores. Dados preliminares do ESLI-Brasil
também reafirmam a maior prevalência de quedas em mulheres comparativamente a homens,
independente da faixa etária (PIMENTEL et al., 2018).
Uma explicação para o maior risco de quedas nas mulheres é pautada na própria
feminização da velhice. Conforme abordado por diversos autores, (NICODEMO; GODOI,
2010, CAMARANO, 2002, MOREIRA, 1998), as mulheres têm mais chances de chegar a
velhice que os homens e, portanto, vivem mais tempo nessa fase quando comparadas ao sexo
masculino. O estudo de BARBOSA et al., 2014, por exemplo, mostrou também que as mulheres
apresentam maior risco declínio físico-funcional quando comparadas aos homens No presente
estudo, foi observada uma grande proporção de participantes do sexo feminino (83,7% na
amostra total), com maior prevalência de mulheres nos grupos com mais fatores de risco. Em
um estudo realizado na Suécia, foi verificado que idosas apresentam uma quantidade maior de
doenças crônicas quando comparadas a idosos do sexo masculino (MARENGONI et al., 2008).
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Além disso, mulheres idosas tendem a apresentam maior incapacidade funcional quando
comparadas aos homens idosos e, consequentemente, serem mais dependentes (MILLÁNCALENTI et al., 2010).
As quedas nem sempre geram lesões graves, sendo que cerca de 5% dos eventos
resultam em fraturas e/ou hospitalizações. Por isso, os idosos tendem a relatar somente as que
trazem alguma consequência mais grave (GOLDACRE; ROBERTS; YEATES, 2002). Muitos
idosos acreditam, ainda, que cair é algo inerente ao envelhecimento. Já está estabelecido na
literatura que a presença de histórico de quedas nos últimos doze meses é um importante
preditor de quedas futuras (SAI et al., 2010). As chances de um idoso com histórico de queda
cair é 2,7 maior quando comparado com aqueles sem histórico de quedas, sendo que o risco é
ainda maior se as quedas forem recorrentes (DEANDREA, 2010). Em um estudo prospectivo,
SWANENBURG et al., (2010), analisaram os fatores preditores de quedas em pessoas idosas,
em uma amostra de 270 idosos. Durante o período de um ano, esses autores registraram a
ocorrência de 437 episódios de quedas, sendo que o histórico de quedas apresentou efeito
preditivo para quedas recorrentes. No presente estudo, a prevalência de histórico de quedas nos
últimos 12 meses foi de 27,9%, corroborando assim com outros estudos envolvendo idosos da
comunidade (SIQUEIRA et al., 2007). No entanto, é importante ressaltar que nenhum dos
idosos com histórico de quedas pertenciam ao grupo BAIXO risco. Além disso, mais da metade
dos idosos do grupo ALTO risco (57,6%) relataram ter sofrido pelo menos uma queda nos
últimos 12 meses, porcentagem essa similar ao esperado para idosos institucionalizados
(LOJUDICE et al., 2010;NASCIMENTO; VARESCHI; ALFIERI, 2008).
Embora o presente estudo não tenha avaliado o medo de quedas, é importante lembrar
que esse normalmente está associado ao histórico de quedas. Em estudo de revisão
bibliográfica, para identificar fatores associados ao medo de cair, foi verificado que apenas um
episódio de queda pode desenvolver o medo de quedas futuras no idoso (SCHEFFER et al.,
2008). Embora a relação temporal entre quedas e medo de cair não seja clara, FRIEDMAN et
al., 2002, em um estudo envolvendo 2.212 idosos, com idade entre 65 a 84 anos, observou que
o histórico de quedas é um preditor independente para o desenvolvimento de medo de quedas
futuras. Além disso, ter medo de quedas também se mostrou um fator preditor para eventos
futuros. O medo de cair, por sua vez, pode levar a uma restrição das atividades o que, de certa
forma, contribui para reduções nas habilidades físicas, principalmente a mobilidade e o
equilíbrio, na capacidade funcional e, consequentemente, para maior risco de quedas futuras
(LOPES et al., 2009; FRIEDMAN et al., 2002) No estudo de FLETCHER; HIRDES, (2004),
por exemplo, 41,2% dos idosos canadenses residentes da comunidade restringiram suas
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atividades por medo de cair. Entretanto, vale lembrar que o medo de cair pode estar associado
a vários outros fatores além do histórico de quedas, como, por exemplo, dificuldade para
levantar da cadeira, necessidade de uso de dispositivos de auxílio à marcha, instabilidade
postural, saúde física ruim, entre outros (KUMAR et al., 2014).
Como já mencionado anteriormente, a quantidade de doenças crônicas e,
consequentemente, o número de medicamentos utilizados de maneira contínua aumentam com
o avançar da idade (RAMOS, 2003; LEBRÃO; LAURENTI, 2005,Lebrão e lauretti,2003). Em
relação ao uso de medicamentos, a maioria dos estudos considera a presença de polifarmácia
quando o idoso faz uso de 5 ou mais medicamentos concomitantemente (LINJAKUMPU et al.,
2002; CHEN; DEWEY; AVERY, 2001; FLAHERTY ; PERRY ; LYNCHARD , 2000). Dados
do estudo SABE (Saúde Bem-Estar e Envelhecimento) e da Pesquisa Nacional por Amostras
de Domicilios (PNAD) confirmam o aumento de doenças crônicas com aumento da idade
(LEBRÃO; LAURENTI, 2005). Na primeira onda do estudo SABE, coordenado pela
Organização Pan-Americana de Saúde com o objetivo de coletar informações sobre as
condições de vida dos idosos residentes em áreas urbanas de metrópoles de sete países da
América Latina e Caribe, quase 50% dos idosos residentes na cidade de São Paulo possuíam 3
ou mais doenças crônicas, sendo que a maioria dos idosos (86,7%) fazia uso de algum
medicamento (LEBRÃO; LAURENTI, 2005).
No estudo ELSI-Brasil, a ocorrência de multimorbidade foi elevada mesmo entre os
indivíduos mais jovens (50 a 59 anos). Cerca de dois em cada três (≥ 2 doenças) e um em cada
dois (≥ 3 doenças) indivíduos com 50 anos ou mais apresentaram multimorbidade (NUNES et
al., 2018). Os autores observaram, ainda, que as mulheres, os mais velhos e aqueles que nunca
consumiram bebidas alcoólicas apresentaram as maiores prevalências de multimorbidade. Os
resultados do presente estudo são um pouco diferentes dos estudos de base populacional, uma
vez que o número médio de doenças crônicas autorrelatadas na amostra total foi de 1,26 ±1,12
e, por sua vez, a quantidade de medicamentos utilizados foi de 2,18 ±1,87. Na comparação dos
grupos, a quantidade de doenças autorrelatadas foi significativamente maior no grupo com risco
ALTO comparado aos demais grupos. Esse mesmo padrão também foi observado para a
presença da polifarmácia, sendo que a probabilidade dos participantes deste grupo utilizarem
mais medicamentos, comparado aos grupos de BAIXO e MODERADO riscos, foi de 72,5 e
66,8%, respectivamente.
Em outro estudo desenvolvido pelo nosso grupo, dentro da mesma UnATI, a quantidade
média de doenças autorrelatadas e de medicamentos utilizados pelos participantes foi de,
respectivamente, 1,6 ±1,3, e 3,3 ±2,2 (KINOSHITA et al., 2012), reforçando a peculiaridade
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destes idosos quando comparados a estudos de amostras da comunidade no geral (LEBRÃO;
LAURENTI, 2005; NUNES, et al., 2018). De acordo com DEANDREA et al., (2010), para
cada incremento de alguma condição médica, o risco de queda será de 20% para qualquer queda
e 40% para as quedas recorrentes. Portanto, é importante que os idosos sejam sempre avaliados
para a presença de doenças crônicas e fatores de riscos para as mesmas, sendo essencial
desenvolver estratégias de tratamento e prevenção dos agravos relacionados às comorbidades.
Ainda em relação ao uso de medicamentos, os idosos no geral são mais propensos a
polifarmácia devido ao fato de terem mais comorbidades. Além disso, as alterações próprias da
idade podem influenciar a farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos, contribuindo
para maior risco de reações adversas e efeitos colaterais. Vale lembrar, também, que o número
de medicamentos é o principal fator de risco para reações adversas, havendo relação
exponencial entre a polifarmácia e a probabilidade de reação adversa (GUARALDO et al.,
2011). Em um estudo transversal com 59 idosos no estado de Ohio, Estados Unidos, verificouse que 35,6% dos idosos faziam uso de polifarmácia, sendo que 57% destes tinham
combinações contraindicadas de medicamentos (GOLCHIN et al., 2015). Em relação às quedas,
alguns medicamentos em especial podem também influenciar diretamente nas causas das
mesmas (GUARALDO et al., 2011). No estudo de base populacional conduzido por LAWLOR;
PATEL; EBRAHIM, 2003, apenas duas classes de medicamentos (hipnóticos/ansiolíticos e
antidepressivos) apresentaram associação com o risco de quedas, entretanto, a presença de
múltiplas doenças crônicas mostrou ser um preditor mais importante que a polifarmácia. Devido
às controvérsias na literatura quanto a relação entre polifarmácia e quedas, talvez seja
interessante em estudos futuros a utilização desse fator de risco sob uma perspectiva mais
qualitativa, e não apenas quantitativa (MASNOON et al., 2017)
É consenso na literatura que a realização de atividades físicas traz vários benefícios aos
idosos, sendo que o engajamento nas mesmas aumenta as chances de ter um envelhecimento
saudável (DASKALOPOULOU et al., 2017). Nesse sentido, o condicionamento físico,
independentemente da idade, tem grande impacto em muitas variáveis/condições de saúde e
risco de mortalidade (BROWN et al., 2012; BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012). Para os
idosos, ter um bom condicionamento físico tem benefícios adicionais, uma vez que medidas
físico-funcionais, como equilíbrio (IDLAND et al., 2013), mobilidade (IDLAND et al., 2013;
DONOGHUE et al., 2014) e força muscular (DEN OUDEN et al., 2013b), têm sido
consideradas preditivas de incapacidade em atividades da vida diária (AVD) e de quedas. A
prática regular de atividade física também melhora a força muscular e o desempenho
cardiovascular, sendo de suma importância para a melhora e/ou manutenção da capacidade
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físico-funcional dos idosos (ZAMPIERI et al., 2015; EVANS, 1995). Em outro estudo de nosso
grupo, também com frequentadores de UnATI, Melo et al., 2012 observaram que idosos
classificados como Ativos/Muitos ativos apresentaram melhor desempenho em testes de
equilíbrio (unipodal) e força de membros inferiores (levantar e sentar da cadeira) que os idosos
classificados como sedentários. Já no estudo de Moniz-Pereira et al. (2013), os quais avaliaram
1416 idosos portugueses em todo o país, foi constatado que ser menos ativo aumenta o risco de
quedas episódicas e recorrente em 40 e 60%.Dada a característica dos idosos do presente estudo,
ou seja, participantes de uma UnATI, menos da metade da amostra total (35,1%) eram
sedentários. A falta de atividade física também tem impacto no desenvolvimento de doenças
crônicas, uma vez que aumenta o risco para diabetes tipo 2 e obesidade (HU, 2003). Ao analisar
o sedentarismo neste estudo, foi possível observar diferenças para a prevalência de sedentários
entre os grupos, sendo que o grupo ALTO risco tinha a maior proporção de idosos que não
realizaram atividade física regularmente (75%
O desequilíbrio postural é um importante fator de risco modificável, sendo portanto
muito estudado na literatura. A capacidade de manter o equilíbrio postural depende do interação
complexa entre os sistemas sensorial e musculoesquelético, os quais são afetados durante o
processo de envelhecimento (AMBROSE; PAUL; HAUSDORFF, 2013). Como a maioria das
quedas acontece durante atividades que envolvem o deslocamento do corpo no espaço,
especialmente a marcha/caminhada, testes de mobilidade tem sido muito utilizados para
identificar idosos com risco de quedas (KELSEY et al., 2012). Dentre os diversos testes de
equilíbrio, o teste TUG é um dos usados devido ao seu baixo custo, simplicidade e fácil
aplicação em diferentes locais (BARRY et al., 2014).
Por não ser muito específico, o TUG acaba avaliando não só o equilíbrio dinâmico, mas
também potência, velocidade e agilidade, habilidades essas diminuídas em idosos (ILES;
DAVIDSON, 2006) e importantes para uma vida independente. O TUG, portanto, parece ser
um teste confiável para rastreio de idosos com risco de quedas futuras (HERMAN; GILADI;
HAUSDORFF, 2011) e, até mesmo, identificar precocemente idosos com possível fragilidade
(SILVEIRA; FILIPPIN, 2017). Embora alguns autores tenham mostrado que o TUG apresenta
boa sensibilidade (87%) e especificidade (87%) na identificação de idosos propensos a quedas
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2000), outros afirmam que seu poder preditivo pode
ser otimizado quando associado a outros fatores de risco, como idade, sexo feminino e doenças
crônicas (BEAUCHET et al., 2011). Na literatura, diferentes valores de TUG são utilizados na
identificação de idosos em risco, variando inclusive entre estudos realizados em idosos
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residentes na comunidade (LUSARDI et al., 2017). Como mencionado anteriormente, para a
população idosa brasileira, tempos superiores a 12,47 segundos (TUG realizado em velocidade
habitual) indicam maior risco de quedas (ALEXANDRE et al., 2012).
Embora nenhum dos grupos aqui estudados tenha apresentado valores médio de TUG
que sugerisse risco de quedas (ou seja, tempo superior a 12,47 segundos), o grupo com maior
número de fatores de risco apresentou pior desempenho nesse teste comparativamente com o
demais. Na análise do tamanho de efeito, a probabilidade dos idosos do grupo com risco ALTO
apresentarem pior desempenho no TUG, comparado aos grupos de risco BAIXO e
MODERADO, foi de aproximadamente 70%, sendo a correlação entre esse teste e o número de
fatores de risco para quedas de 0,40. Mesmo apresentando valor médio de TUG inferior ao
valor de corte para risco de quedas futuras, a prevalência de histórico de quedas nos últimos 12
meses no grupo aqui denominado de ALTO risco foi de 57,6%. É importante ressaltar que o
valor de corte sugerido no estudo de Alexandre et al., 2012 (ou seja, 12,47 segundos) foi
baseado no TUG realizado com velocidade habitual, enquanto no presente foi utilizado o TUG
rápido, o que pode justificar em parte as diferenças entre os valores, além da especificidade dos
idosos da UnATI. Alguns autores sugerem, ainda, que o TUG tem capacidade limitada para
prever quedas e, portanto, não deve ser utilizado isoladamente (BARRY et al., 2014). Em um
estudo de meta-análise, SCHOENE et al., (2013) mostrou que a diferença no desempenho do
TUG entre “caidores” e “não-caidores” em idosos com alto nível de funcionamento (ou seja,
sem déficit cognitivo, bom desempenho nos testes físicos e que não utilizam dispositivos de
auxílio à marcha) é muito pequena, reforçando a necessidade de uma avaliação combinada
incluindo diferentes fatores de risco.
Ao analisar a força muscular, em idosos a partir de 65 anos é comum verificar
diminuição de massa muscular e força, sendo que, essa diminuição agrava-se conforme o
aumento da idade (IANNUZZI-SUCICH; PRESTWOOD; KENNY, 2002). Como apresentado
na introdução deste estudo, o envelhecimento é acompanhado de alterações do sistema
muscular que podem levar a sarcopenia, condição física caracterizada por redução tanto da
massa muscular como da força e/ou do desempenho físico e altamente associada com a
fragilidade (DELMONICO et al., 2009; NARICI; MAFFULLI, 2010). Ao comparar essas
alterações entre os diferentes partes do corpo, a literatura aponta para uma redução mais
acentuada na força dos membros inferiores comparativamente com os superiores, o que impacta
diretamente da mobilidade e na funcionalidade dos idosos (REID et al., 2008). O movimento
de sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo, além de ser uma atividade cotidiana muito
frequente, está associado à força muscular de membros inferiores e, quando prejudicado, à
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quedas futuras em idosos (YAMADA, 2009). Adicionalmente, a dificuldade de levantar de uma
cadeira pode indicar que apresenta ou desenvolverá limitações funcionais (WHITNEY et al.,
2005). Devido a esses fatores, o SLC, é um teste de alta confiabilidade para avaliação de força
muscular de membros inferiores e, para alguns, preditor independente para quedas futuras
(BOHANNON, 2011). Além da relação com a força de membros inferiores, o teste de sentar e
levantar mostrou-se estar relacionado também ao status cognitivo do idoso, sendo que aqueles
com declínio cognitivo não são capazes de realizar o teste em tempo inferior a 15 segundos
(ANNWEILER et al., 2011). Já Lusardi et al, (2017) sugerem como ponte de corte, valores de
SLC superiores a 12 segundos. No presente estudo, o grupo com risco BAIXO apresentou
desempenho superior no SLC quando comparado com os demais grupos estudados, sendo o
único grupo que não atingiu os valores de corte sugestivos de risco que de quedas (ou seja, 10,8
±1,59 segundos). Em comparação com o grupo risco BAIXO, as chances dos grupos com risco
MODERADO e ALTO apresentarem pior desempenho neste teste foi de 74% e 83,4%,
respectivamente. Adicionalmente, o tempo gasto durante o teste SLC apresentou correlação
moderada e significativa com a quantidade de fatores de risco para quedas (r=0,49).
A força dos membros superiores também é uma medida importante nos campos da
gerontologia e da reabilitação, uma vez que a medida da força de preensão manual tem sido
utilizada na determinação de idosos frágeis (FRIED et al., 2001), além de ser um preditor de
desfechos negativos como, por exemplo, incapacidade e mortalidade em idosos (BOHANNON,
2008). Em geral, os idosos com força dos membros superiores reduzida também tendem a
apresentar fraqueza em outros grupamentos musculares (TAINA et al., 2003). Diferente do
desempenho no teste de força de membros inferiores (ou seja, o SLC), no qual todos os grupos
foram diferentes entre si, com melhor desempenho nos grupos com menor número de fatores
de risco, o grupo BAIXO risco apresentou maior força de membros superiores em relação aos
demais grupos. A análise do tamanho de efeito mostrou, ainda, que a probabilidade dos idosos
do grupo BAIXO risco terem maiores valores de HG comparados aos grupos com risco
MODERADO e ALTO foi respectivamente de 75,5 e 82,8%. Vale destacar que, como os grupos
se diferem entre em relação a proporção de idosos do sexo feminino, com maior porcentagem
desse nos grupos com maior número de fatores de risco, a influência do sexo sobre os resultados
do HG não pode ser descartada. Em geral, a força de preensão desenvolvida pelos homens é
muito superior à das mulheres, independentemente da idade (MASSY-WESTROPP et al.,
2011).
Assim como os fatores de risco relacionados com a capacidade física, a cognição
também tem relação com o risco de quedas. Com o envelhecimento, é observado redução na
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função executiva e na atenção, o que pode influenciar na capacidade de manter o equilíbrio,
principalmente durante atividades de dupla tarefa (YOGEV-SELIGMANN; HAUSDORFF;
GILADI, 2008; MONTERO-ODASSO et al., 2012). Evidências acumuladas na literatura
sugerem que o córtex pré-frontal é o mais afetado com o processo de envelhecimento, o que
está diretamente associado com as alterações na função executiva, memória e atenção (ROCK,
KENNETH L; KONO, 2008). Embora as regiões e os mecanismos de ação do córtex cerebral
sobre o controle do equilíbrio ainda não estejam totalmente elucidados, (MIHARA et al., 2008)
demonstraram que respostas a perturbações do equilíbrio envolvem ativação do córtex préfrontal, indicando assim a utilização de recursos visuoespaciais e atencionais. Nesse mesmo
sentido, BOISGONTIER et al., (2013) sugerem que, com o envelhecimento, haja um aumento
do uso de recursos de atenção para a manutenção do controle postural, tornando-se o processo
mais cognitivo. Em idosos, a realização de atividades motoras básicas leva a uma grande
ativação do córtex pré-frontal e, consequentemente, uma possível redução dos recursos
disponíveis caso uma atividade concorrente seja adicionada (SEIDLER et al., 2010), explicando
em parte a maior oscilação postural durante tarefas duplas com o envelhecimento. Idosos com
declínio cognitivo, por exemplo, apresentam maior risco de quedas futuras (MIRELMAN et al.,
2012). No presente estudo, a prevalência de idosos com pontuação no MEEM inferior ao
esperado para a escolaridade foi maior no grupo ALTO risco. No entanto, na análise dos valores
médios do escore do MEEM, somente o grupo com risco MODERADO foi diferente do grupo
ALTO risco. Dentre as variáveis avaliadas, o escore do MEEM foi o que apresentou pior
correlação (-0,27) com a quantidade de fatores de risco. Como a escolaridade influencia no
resultado do MEEM, a utilização da média como comparação pode não ser ideal.
Considerando que as quedas são multifatoriais, é importante que os idosos sejam
avaliados de maneira mais abrangente quanto ao risco de quedas. Como discutido
anteriormente, alguns testes físicos, amplamente utilizados para determinar risco para quedas,
nem sempre são efetivos para determinar risco em idosos considerados saudáveis e fisicamente
ativos, em especial quando estes são aplicados de maneira isolada. Sendo assim, determinar
quais fatores de riscos modificáveis podem ser melhorados é muito importante, principalmente
entre idosos frequentadores de UnATIs. Vale ressaltar, ainda, que o desempenho físico acima
da média provavelmente atue como uma reserva física, permitindo que os idosos respondam
adequadamente aos estressores presentes e futuros (BLAIN et al., 2010). Portanto, programas
de atividade física para prevenção de quedas e/ou manutenção da capacidade físico-funcional
devem ser encorajados em todos os grupos de idosos, independentemente do seu estado
funcional.
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6.

CONCLUSÃO

No presente estudo, a presença de vários fatores de risco para quedas exerceu influência
negativa no desempenho físico-funcional de idosos da comunidade e participantes de uma
UnATI. O grupo com quatro ou mais fatores de risco, denominado de ALTO risco, apresentou
pior desempenho nos testes de força muscular (membros inferiores e superiores) e mobilidade
(TUG) comparativamente com o grupo de BAIXO risco (nenhum ou um fator de risco). De
forma isolada, a força muscular de membros inferiores, avaliada pelo teste SLC, foi o único que
apontou risco de quedas para os grupos dois grupos com maior número de fatores acumulados.
Portanto, a avaliação de múltiplos fatores de risco para quedas pode trazer informações
importantes para o desenvolvimento de programas de prevenção de quedas dentro das UnATIs.
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APÊNDICE A – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS

Média
dp
Confiança 95%
Mediana
Análise de distribuição
Risco
IC I
IC S
Assimetria
Curto
IDADE
Baixo
66,2
5,74
63,6
68,7
65,5
1,45
2,24
(anos)
Moderado
67,4
4,87
66,2
68,7
67,0
0,29
-0,81
Alto
68,6
6,47
66,2
70,9
67,0
0,88
-0,05
TOTAL
67,5
5,53
66,5
68,5
66,0
0,80
0,21
PESO
Baixo
74,1
13,7
68,1
80,2
70,0
0,95
0,83
(kg)
Moderado
68,0
11,9
65,4
71,6
65,0
0,60
-0,27
Alto
66,9
12,7
62,3
71,6
65,0
0,83
1,99
TOTAL
69,2
12,7
66,8
71,5
66,2
0,74
0,61
ESTATURA Baixo
1,63
0,08
1,59
1,67
1,62
0,25
-1,16
(m)
Moderado
1,57
0,07
1,55
1,59
1,57
0,58
-0,03
Alto
1,55
0,07
1,53
1,58
1,55
0,53
3,17
TOTAL
1,58
0,08
1,57
1,60
1,57
0,48
0,29
IMC
Baixo
27,7
4,38
25,8
29,7
28,0
0,02
0,15
(kg/m2)
Moderado
27,6
4,34
26,4
28,7
26,5
0,66
-0,01
Alto
27,5
3,65
26,1
28,8
27,3
0,66
-0,13
TOTAL
27,6
4,13
26,8
28,3
27,2
0,52
-0,05
TUG
Baixo
7,38
1,73
6,66
8,15
6,95
3,19
11,4
(seg)
Moderado
7,59
1,05
7,31
7,86
7,38
1,09
2,36
Alto
8,66
1,68
8,08
9,24
8,26
1,00
0,46
TOTAL
7,8
1,44
7,57
8,11
7,47
1,71
3,85
SLC
Baixo
10,8
1,59
10,1
11,5
10,7
0,27
0,17
(seg)
Moderado
13,1
2,75
12,4
13,7
12,7
0,71
0,96
Alto
14,9
3,68
13,6
16,3
14,6
1,51
3,95
TOTAL
13,2
3,16
12,6
13,8
12,7
1,31
3,75
HG
Baixo
28,8
7,47
25,5
32,1
28,3
0,53
-0,35
(kgf)
Moderado
22,8
5,59
21,3
24,3
22,6
0,98
1,41
Alto
20,7
4,80
18,9
22,4
20,0
-0,20
-0,48
TOTAL
23,4
6,41
22,2
24,6
22,7
0,91
1,18
EDG
Baixo
2,27
3,21
0,85
3,70
1,50
3,23
12,35
(escore)
Moderado
2,29
2,27
1,70
2,88
1,00
1,35
1,81
Alto
2,45
2,13
1,67
3,23
2,00
0,54
-0,67
TOTAL
2,33
2,42
1,88
2,78
2,00
1,96
6,34
MEEM
Baixo
26,5
1,99
25,7
27,4
27,0
-0,53
0,06
(escore)
Moderado
27,0
2,43
26,4
27,6
28,0
-0,78
-0,22
Alto
24,8
3,40
23,6
26,0
24,0
-0,05
-0,45
TOTAL
26,3
2,80
25,8
26,8
27,0
-0,67
-0,00
IC I = intervalo de confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; SW = Shapiro-Wilk; gl -graus de
liberdade; Sig = significância do teste de Shapiro-Wilk; faixa de normalidade = -1,96 < assimetria/EP e curtose/EP > 1,96.
Fonte: Alex Sandro Faria de Arruda, 2018
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Ruth Caldeira de Melo, docente do curso de Gerontologia da EACH-USP, estou
realizando uma pesquisa intitulada “Efeitos de um Programa Multifatorial de Prevenção de
Quedas sobre aspectos da Saúde Mental e Desempenho Físico-Funcional de Idosos”, em
conjunto com as Profas. Meire Cachioni e Rosa Chubaci. Essa pesquisa tem como objetivo
principal avaliar o efeito de diferentes intervenções (exercício combinado, Pilates, atividades
psicoeducativas e multifatorial) voltadas para a prevenção de quedas, de forma isolada e
combinada, no desempenho físico-funcional (força muscular, equilíbrio e mobilidade) e na
saúde mental (memória, atenção, concentração e aprendizagem) de idosos. Além disso, será
avaliada também o efeito destas intervenções na percepção dos fatores de risco para as quedas
e, bem como, no medo de quedas. A participação nos grupos experimentais ou no controle será
determinado por sorteio (randomização). Caso você faça parte do grupo controle, sua
participação em um dos grupos experimentais será garantida para o próximo semestre.
Para tanto, gostaria que você participasse desta pesquisa, na qual me comprometo a seguir
a Resolução CNS 466/2012, relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando a garantia
de:
1-

plena liberdade aos participantes para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento,
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização;

2-

manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes na pesquisa durante todas as fases
do estudo;

3-

receber informações e esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados durante as
avaliações e, as intervenções.
Esclareço-lhe que a participação nesta pesquisa oferece à você um risco baixo, uma vez

que você poderá: se sentir constrangido durante a realização dos testes, sentir o coração batendo
mais forte durante alguns testes e se sentir cansado durante e ao final das avaliações. Durante
as sessões de exercício, caso você faça parte de um dos grupos que receberá treinamento físico,
você também poderá sentir o coração batendo mais forte ou sentir-se levemente cansado. Se
você estiver sedentário há muito tempo, é possível que venha a sentir também dores musculares
nas primeiras sessões de treinamento. Durante as avaliações e as intervenções, você será
acompanhado por uma equipe treinada para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que
possam lhe causar dano.
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Esclareço-lhe ainda que o tempo estimado para a realização dos testes é de 2 a 3 dias e
que o tempo total de participação na pesquisa será de aproximadamente 5 meses (incluindo as
avaliações pré e pós e o período de intervenção/controle).
Com a participação nesta pesquisa, você terá noção de como está a sua saúde física e
sua saúde mental, uma vez que você será submetido a uma bateria de testes físicos (equilíbrio,
força muscular e mobilidade) e cognitivos (memória, atenção e raciocínio). Caso você seja
selecionado para um dos grupos de intervenção, é possível que você sinta melhora em algumas
habilidades físicas e/ou cognitivas após o período de treinamento. Além disso, se os resultados
esperados forem confirmados, outras pessoas também poderão se beneficiar das intervenções
propostas no futuro.
Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em
poder do pesquisador e a outra em poder do participante.
Deixo telefone para contato: (11) 3091-8136 e o endereço do CEP-EACH-USP no
rodapé deste impresso, para que possa obter mais esclarecimentos ou informações sobre o
estudo e sua participação.

Grata pela atenção!

_______________________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a)

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.
São Paulo, ____/_____ /_____.

______________________________________
Assinatura do sujeito de pesquisa (ou responsável legal)

Identificação do CEP-EACH-USP: Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – CEP: 05508-800 – São Paulo – SP –
Telefone: 3091-1046 – e-mail:cep-each@usp.br.
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APÊNDICE C - FICHA DE COLETA DE DADOS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH
“Efeitos de um Programa Multifatorial de Prevenção de Quedas sobre aspectos da Saúde Mental e
Desempenho Físico-Funcional de idosos”. Responsáveis: Profa. Dra. Ruth Melo, Alex Arruda e Vilmar
Mineiro

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Data:
____________________
____

Avaliador(es):
________________________________________________________________
_____________________

Nome:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________
Telefones:
______________________________________
________

Data de Nascimento:
______/______/______

Estado civil:
_________________________

________________________________________________
_______________________

Idade:
___________

Sexo:

Escolaridade (anos):
________________

o Feminino

o Masculino

Ocupação:
__________________________

I. ANAMNESE
ANAMNESE E HÁBITOS DE VIDA

1. Nos últimos 5 anos, algum médico já disse que o(a) senhor(a) tem as seguintes doenças?

a. Doença do coração (angina, infarto, ou ataque
cardíaco)

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR
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b. Pressão alta / hipertensão

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

c. Derrame / AVC / Isquemia

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

d. Diabetes Mellitus

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

e. Tumor maligno / Câncer

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

f. Artrite ou reumatismo

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

g. Doenças do pulmão, como por exemplo,
bronquite e enfisema

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

h. Depressão

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

j. Incontinência Urinária

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

k. Outras?

o 1=sim

o 0=não

o 99=NS/NR

Se sim, Qual(is):

2. Nos últimos 3 meses o(a) Sr(a) vem tomando algum medicamento receitado por algum médico ou por conta
própria?
o 1=sim
o 0=não
o 99=NS/NR. Se sim, Qual(is):

3. O(a) senhor(a) é fumante?

o 0=não

o 1=sim Cigarros/dia:

Se não, já fumou antes?

o 0=não

o 1=sim Quando parou?:

4. O(a) Sr(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses?
o 1=sim o 0=não
o 99=NS/NR
Se sim, quantas?:___________. O que o(a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu a queda (investigar
atividade realizada, local, horário do dia, tipo de calçado, risco ambientais, etc)?

68

5. (a) Sr(a) realiza algum tipo de exercício físico regularmente? Se sim, qual (tipo, intensidade e frequência
semanal)?

I.

AVALIAÇÕES
SINAIS VITAIS E DADOS ANTROPOMÉTRICOS:

1.1. _____ / _____
mmHg

1.2. _____ / _____ mmHg

1.3. _____ / _____
mmHg

2.1. _____________ bpm

3.

IMC (kg/m2):

Estatura (m):

Peso
corpo
ral
(kg):

AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL:

1.
Timed Up and Go Test (TUG):
Cronometrar o tempo gasto para levantar-se de uma cadeira com braços, caminhar 3 metros a frente, virar,
caminhar de volta e sentar-se na cadeira.

Score 1: _____ seg _____décimos

Score 2: _____ seg _____décimos

Score 3: _____ seg _____décimos

2.
Sentar e Levantar da Cadeira (5 repetições):
Cronometrar o tempo gasto para levantar-se e sentar-se (5 vezes) de uma cadeira (43cm de altura) sem a ajuda
dos braços (devem permanecer cruzados na frente do corpo)
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Score: _____ seg _____décimos

3.
Força de Preensão Manual (Hand grip):
Os voluntários devem permanecer na postura em pé e com o cotovelo a 90 o. É solicitado aos voluntários que
realizem uma força máxima de preensão manual (membro dominante) por 5 segundos.

Score 1: ________ Kgf

Score 2: ________ Kgf

Score 3: ________ Kgf

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (EDG)

Considerando as últimas semanas, responda sim ou não para as perguntas a baixo:
sim
não

1.

Você está basicamente satisfeito com sua vida?

0

1

2.

Você deixou muitos dos seus interesses e atividades?

1

0

3.

Você sente que sua vida está vazia?

1

0

4.

Você se aborrece com frequência?

1

0

5.

Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?

0

1

6.

Você tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?

1

0

7.

Você se sente feliz a maior parte do tempo?

0

1

8.

Você sente que sua situação não tem saída?

1

0

9.

Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas?

1

0

1

0

10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?
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11. Você acha maravilhoso estar vivo?

0

1

12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?

1

0

13. Você se sente cheio de energia?

0

1

14. Você acha que sua situação é sem esperanças?

1

0

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?

1

0

PONTUAÇÃO TOTAL:

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)

Agora vou lhe fazer algumas perguntas que exigem atenção e um pouco de sua
memória. Por favor, tente se concentrar para respondê-las.

þ

ý

1. Que dia é hoje?

1

0

2. Em que mês estamos?

1

0

3. Em que ano estamos?

1

0

4. Em que dia da semana estamos?

1

0

5. Que horas são agora aproximadamente? (Considere correta a variação de mais
ou menos uma hora)

1

0

6. Em que local nós estamos? (dormitório, sala, apontando para o chão)

1

0
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7. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo para a casa

1

0

8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?

1

0

9. Em que cidade nós estamos?

1

0

10. Em que estado nós estamos?

1

0

Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir: CARRO – VASO - TIJOLO. (Falar as três
palavras em sequencia. Caso o idoso não consiga, repita no máximo 3 vezes para aprendizado. Pontue a
primeira tentativa).

11. Carro

1

0

12. Vaso

1

0

13. Tijolo

1

0

Gostaria que o/a senhor/ a me dissesse quanto é (Se houver erro, corrija e prossiga. Considere correto se o
examinado espontaneamente se corrigir).

14. 100 – 7

1

0

15. 93 – 7

1

0

16. 86 – 7

1

0

17. 79 – 7

1

0

18. 72 – 7

1

0

O /a senhor /a consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? Atenção: o
entrevistador não deve dizer as palavras.

19. Carro

1

0
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20. Vaso

1

0

21. Tijolo

1

0

22. Mostre um RELÓGIO e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

23. Mostre uma CANETA e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

24. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de mim:
“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” (Considere somente se a repetição for
perfeita).

1

0

Agora pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão. (Falar todos os
comandos de uma vez só)

25. Pega a folha com a mão correta

1

0

26. Dobra corretamente.

1

0

27. Coloca no chão.

1

0

28. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase. Gostaria que o/a senhor/
fizesse o que está escrito: “FECHE OS OLHOS”

1

0

29. Gostaria que o/a senhor/a escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer uma,
não precisa ser grande (Oferecer esta folha ao idoso, cobrindo os itens até este
ponto)

1

0

30. Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o/a senhor/a copiasse, tentando
fazer o melhor possível. (O idoso deverá desenhar na folha em branco depois
desta. Considere apenas se houver 2 pentágonos intersecionados, 10 ângulos,
formando uma figura de 4 lados e com 2 ângulos ).

1

0

PONTUAÇÃO TOTAL:

29. FRASE:
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30. DESENHO:
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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