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RESUMO  

BANDEIRA, A. C. L. A associação da autopercepção do equilíbrio e do medo de quedas na 

capacidade física do idoso. 2021. 57 folhas. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.  

Introdução: As quedas e o medo de quedas acarretam grandes consequências à saúde, 

principalmente em indivíduos idosos, sendo responsável por limitações físicas e psicológicas que 

geram restrições em suas atividades do cotidiano. Entretanto, a autopercepção do idoso a respeito 

da sua capacidade de se manter equilibrado ao realizar suas atividades de vida diária é um aspecto 

pouco investigado e que pode interferir na motivação e confiança do idoso em se locomover, 

afetando o seu nível de independência funcional. Objetivos: O presente estudo teve como 

objetivo avaliar a associação do medo de quedas e a autopercepção do equilíbrio na capacidade 

funcional de idosos de diferentes sexos, independentes e autônomos da comunidade. Métodos: 

Foram realizados dois estudos sobre a associação da autopercepção do equilíbrio e o medo de 

quedas com a capacidade física do idoso sendo um deles transversal e outro longitudinal com 

período de 12 meses de acompanhamento. O primeiro estudo foi composto por 152 idosos 

independentes e autônomos da comunidade, entre 60 e 84 anos, de ambos os sexos. Os 

participantes foram questionados sobre a autopercepção do equilíbrio, a presença de medo de 

quedas e em seguida foi realizado os seguintes testes clínicos: apoio unipodal (AU), Timed Up 

and Go (TUG), teste de levantar e sentar 5 vezes (TLS-5x) e velocidade de marcha (VM). Para 

verificar a associação entre o medo de queda e a autopercepção do equilíbrio foi realizada a 

regressão logística binária. Para avaliar a associação entre medo de queda e autopercepção do 

equilíbrio com os testes clínicos apoio unipodal, TUG, TLS-5x e VM usou-se o teste de 

correlação de Pearson, seguido por regressão linear múltipla. Para o estudo 2, foram incluídas 94 

mulheres idosas que realizaram a reavaliação após 12 meses, sendo que para identificar a 
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associação entre medo de quedas e autopercepção do equilíbrio com a ocorrência ou não de 

declínio de velocidade de marcha foi realizado regressão logística múltipla binária ajustada por 

idade, número de quedas, peso, altura, nível de atividade física (IPAQ) e intercorrências 

Resultados: Estudo 1: Os dados demonstraram  associação do medo de quedas e autopercepção 

de equilíbrio ( = -0,78; odds ratio - OR = 0,45; IC 95% = 0,22 - 0,94; p = 0,035). O medo de 

quedas teve associação negativa com TUG (p = 0,013) e VM (p = 0,004). A autopercepção 

positiva de equilíbrio apresentou associação com AU (p = 0,001), VM (p = 0,038) e TUG (p = 

0,004). Estudo 2: Após o período de 12 meses, 62,76% da amostra apresentaram declínio na VM, 

o qual foi considerado uma diminuição de, no mínimo, 0,1m/s comparado com os resultados 

obtidos na coleta inicial. Não houve associação do medo de quedas e da autopercepção de 

equilíbrio com o declínio de VM. Conclusão: Estudo 1. O medo de quedas e a autopercepção 

negativa do equilíbrio interferiram negativamente na capacidade física dos idosos, sugerindo que 

perguntas simples sobre o autorrelato devem ser incluídas na triagem de identificação de 

comprometimento do equilíbrio e declínios funcionais. Estudo 2: Nem a autopercepção negativa 

de equilíbrio ou a presença de medo de quedas são fatores de risco para o declínio de velocidade 

de marcha. 

 

Palavras-chave: questionário, saúde pública, velocidade da marcha, declínio funcional. 
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ABSTRACT 

BANDEIRA, A.C. L. The association of self-perception of balance and fear of falls in the 

physical capacity in older adults. 2021. 48 sheets. Dissertation (Masters) – Faculty of Medicine 

of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Introduction: Falls and fear of falls have major health consequences, especially in older adults 

individuals, being responsible for physical and psychological limitations that cause restrictions 

in their daily activities. However, the self-perception of the older adults regarding their ability 

to remain balanced when carrying out their activities of daily living is an aspect that has been 

little investigated and can interfere with the older adults motivation and confidence in getting 

around, affecting their level of functional independence. Objectives: This study aimed to 

evaluate the association of fear of falls and self-perceived balance in the functional capacity of 

independent and autonomous older adults people of different genders in the community. 

Methods: Two studies were carried out on the association of self-perception of balance and fear 

of falls with the physical capacity of the older adults, one of them being cross-sectional and the 

other longitudinal with a 12-month follow-up period. The first study consisted of 152 

independent and autonomous older adults people from the community, aged between 60 and 84 

years, of both sexes. Participants were asked about self-perception of balance, the presence of 

fear of falling, and then the following clinical tests were performed: single leg stance (SLS), 

Timed Up and Go (TUG), five times stand to sit (5TSS) and gait speed (GS). To verify the 

association between fear of falling and self-perception of balance, binary logistic regression was 

performed. To assess the association between fear of falling and self-perception of balance with 

the unipodal stance, TUG, 5TSS and GS clinical tests, Pearson's correlation test was used, 

followed by multiple linear regression. For study 2, 94 older women who underwent 
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reassessment after 12 months were included, and to identify the association between fear of falls 

and self-perception of balance with the occurrence or not of a decline in gait speed, adjusted 

binary multiple logistic regression was performed. by age, number of falls, weight, height, level 

of physical activity (IPAQ) and complications Results: Study 1: The data showed an association 

between fear of falls and self-perceived balance ( = -0.78; odds ratio - OR = 0.45; 95% CI = 

0.22 - 0.94; p = 0.035). Fear of falls was negatively associated with TUG (p = 0.013) and GS (p 

= 0.004). Positive self-perception of balance was associated with SLS (p = 0.001), GS (p = 

0.038) and TUG (p = 0.004). Study 2: After a period of 12 months, 62.76% of the sample showed 

a decline in GS, which was considered a decrease of at least 0.1m/s compared to the results 

obtained in the initial collection. There was no association of fear of falls and self-perception of 

balance with GS decline. Conclusion: Study 1. FOF and negative self-perception of balance 

negatively interfered with the physical capacity of the older adults, suggesting that simple 

questions about self-report should be included in the screening to identify impairment of balance 

and functional declines. Study 2: Neither the negative self-perception of balance nor the 

presence of fear of falls are risk factors for the decline in walking speed. 

 

Keywords: questionnaire, public health, gait speed, functional decline. 
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1- INTRODUÇÃO   

O envelhecimento populacional é algo progressivo mundialmente graças ao avanço de 

estudos, tecnologias e procedimentos médicos, sendo que o Brasil também  está passando pelo 

processo de envelhecimento populacional (AGUIAR et al., 2015). A busca de melhores 

condições de vida e saúde são essenciais para promover uma melhor qualidade de vida tanto 

para o idoso quanto para os familiares (SILVA; DAL PRÁ, 2014). 

Para uma boa qualidade de vida, o idoso precisa estar seguro em suas necessidades das 

quais podem ser classificadas por níveis: fisiológicos, de segurança, interação social, estima 

pessoal e autorrealização (MASLOW, 1970), sendo as mais basais as necessidades fisiológicas, 

que dependem da saúde física e mental para a realização das demais necessidades (THIELKE et 

al., 2012). A necessidade fisiológica, que depende da saúde física e mental, é fundamental para 

a realização das demais necessidades. Assim, estando o indivíduo bem em todos esses níveis, 

ele terá uma boa concepção de sua própria imagem e, consequentemente, pode interferir 

significantemente na sua qualidade de vida. 

A avaliação da autopercepção dos idosos nos estudos tem sido cada vez mais utilizada, 

uma vez que condições de saúde percebida são consideradas importantes preditores de 

incapacidade funcional nessa população (BORGES et al., 2014). A aplicação de avaliações por 

meio de entrevistas permite que o idoso responda a respeito de sua autoimagem dando a 

possibilidade de interpretar de forma consciente o seu estado de saúde atual (ZHANG et al., 

2017). 

A autopercepção geral da saúde inclui aspectos da saúde física, cognitiva e emocional e 

está relacionada com o estado objetivo de saúde (NUNES; BARRETO; GONÇALVES, 2012), 

já o equilíbrio é a capacidade de controlar o corpo dentro da base de suporte por meio dos 

sistemas sensoriais (vestibular, visual e somatossensitivo), motores e de níveis superiores de 

controle (SANTOS et al., 2019). Ao juntar os conceitos de autopercepção e de equilíbrio, 

podemos dizer que a autopercepção do equilíbrio pode ser entendida como a percepção do 

indivíduo sobre sua capacidade física, cognitiva e emocional e com isso, conseguir manter seu 

controle postural tanto em condições estáticas como dinâmicas. 

Todavia, a autopercepção de equilíbrio ainda está sendo pouco estudada, prova disto, é 

que a definição de “                           ”              á     elucidado na literatura, 

alguns estudos definem a autopercepção de equilíbrio como “        á             ”     
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consiste na avaliação de um indivíduo referente à sua própria eficácia para evitar uma queda, 

enquanto em outros estudos atribuem como sinônimo “                       ”               à 

confiança do indivíduo em se manter equilibrado e não cair ao fazer suas atividades de vida 

diária (AVD´s) (STUBBS et al., 2014). Sendo que, essa última definição por sua vez, se 

aproxima mais com as perguntas destes estudos. Porém, uma coisa é certa, a autopercepção em 

idosos é naturalmente subestimada dado ao estereótipo que vem com o avanço da idade, com  

uma imagem mais negativa de si mesmos, acarretando em uma baixa autoestima e alterações 

negativas funcionais, como lentificação da marcha que tem mostrado estar relacionada com 

desfechos negativos à saúde como fragilidade, sarcopenia (MEHMET; ROBINSON; YANG, 

2020) e predição de quedas (PETERS; FRITZ; KROTISH, 2013; SUN; SMITH, 2017)(SUN; 

SMITH, 2017)(SUN; SMITH, 2017)(SUN; SMITH, 2017). 

 A queda é definida como um deslocamento não intencional do corpo de uma posição 

inicial para o nível mais baixo, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por 

circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade (LORD SR, SHERRINGTON C, 

MENZ HB, 2001; SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2008). 

Ainda, as quedas são uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em idosos, que 

podem levar a fraturas, dor crônica, redução da qualidade de vida, limitações das AVD´s, 

depressão e medo de quedas (PORTO et al., 2020).  

Pessoas com medo de quedas apresentam uma imagem autodepreciativa em relação a sua 

capacidade de resposta a eventos adversos (LIU et al., 2018) e, atualmente, existem evidências 

que o medo é mais comum em mulheres, indivíduos mais velhos e que está associada a 

depressão, redução de capacidade funcional e cognitiva (LAVEDÁN et al., 2018; TREVISAN 

et al., 2019). Idosos que tem medo de quedas desenvolvem uma apreciação de uma ameaça 

postural significativa, o que diminui a sua confiança em sua capacidade de se manter estável. 

(CASTRO et al., 2019). O medo de quedas está presente nos idosos com uma incidência variável 

entre 29 e 92% (LANDERS et al., 2016), e que pode ser definido como a preocupação excessiva 

                       z         VD’  (LAVEDÁN et al., 2018), Ainda, cerca de 15 e 55% dos 

idosos deixam de fazer alguma atividade por conta do medo de quedas destes, aproximadamente 

25% que afirmaram ter medo tiveram histórico de quedas (SCARLETT; BAIKIE; CHAN, 

2019). 

De acordo com Denkinger et al., 2015, o medo de quedas pode influenciar negativamente, 

de forma direta ou indireta, a realização de AVD´s, o que pode prejudicar o desempenho físico 
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tanto em idosos da comunidade quanto institucionalizados (DENKINGER et al., 2015). Tem 

como consequência o comprometimento da capacidade funcional em idosos, que está 

relacionado a uma menor qualidade de vida, aumento da fragilidade e sarcopenia, aumento do 

risco de quedas, fraturas e internações hospitalares (DA ROSA ORSSATTO et al., 2019). A 

redução de habilidade motoras já é esperada pela idade é mais evidente em idosos que 

apresentam o medo de quedas devido a restrição das atividades. (REELICK et al., 2009; 

TROMBETTI et al., 2016). 

Atualmente, estudos transversais tem mostrado associação do medo de quedas com o 

desempenho das funções físicas, como o aumento de tempo durante as atividades de dupla tarefa 

(BRUSTIO et al., 2018), principalmente no início da marcha durante o teste (UEMURA et al., 

2012), redução de mobilidade, equilíbrio dinâmico através dos teste Timed Up and Go (TUG), 

Functional Reach Test, marcha tandem (LOPES et al., 2009), redução de mobilidade dentro e 

fora de ambientes domiciliares conforme a aplicação do questionário Life Space Assessment 

(AUAIS et al., 2017). Dentre os estudos supracitados, com exceção do estudo de Uemura et al, 

2012 que questiona o medo de quedas durante o teste, os demais utilizaram questionários pré-

elaborados para identificar medo de quedas na tentativa de distinguir em quais atividades 

rotineiras nos idosos apresentam medo de cair. Por outro lado, não encontramos estudos 

transversais e nem longitudinais na literatura que avaliaram a associação do medo de quedas e 

autopercepção negativa do equilíbrio com o desempenho dos testes funcionais em idosos da 

comunidade.   

A utilização de perguntas simples e diretas é relevante para cenários de prática clínica, 

como na Atenção Primária, em que o profissional tem pouco tempo para a realização da consulta 

com o paciente e poucos materiais disponíveis. Assim, questionamentos mais claros sobre o 

medo de quedas e autopercepção de equilíbrio podem ser mais viáveis e adequados.   

Desta forma, entender a influência da autopercepção de equilíbrio e do medo de quedas 

em relação à capacidade funcional é importante para possibilitar uma atenção integral à saúde 

do idoso, uma vez que são condições multidimensionais. Adicionalmente, considerando que a 

autopercepção de equilíbrio e a presença de medo de quedas podem se agravar com o passar do 

tempo, é necessário acompanhar os idosos periodicamente para entender como esses aspectos 

interferem no desempenho funcional. 
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2-JUSTIFICATIVA  

 Hoje, é perceptível o crescimento de estudos voltados para a população idosa, ao 

comparar os artigos publicados na base de dados PUBMED entre o período de 2009 a 2010 e 

2019 a 2020. Ao pesquisar “older adult ” e termos similares obteve-se um aumento de 

aproximadamente 25,54% de publicações de artigos que buscam melhora da qualidade de vida 

para a terceira idade. A busca de novos procedimentos, tecnologias e meios avaliativos, que 

auxiliam na melhor compreensão do envelhecimento como método preventivo para demais 

comorbidades, tem sido o foco para permitir uma melhor qualidade de vida ao envelhecer.  

 Existe atualmente, inúmeros trabalhos que abordam o tema quedas e meios preventivos 

para quedas dado ao alto índice de comorbidades associadas. Porém, ainda não está totalmente 

compreendido o quanto fatores físico-psicológicos podem influenciar nas quedas. Na literatura 

são encontrados estudos que avaliaram a presença de ansiedade, medo de quedas e autopercepção 

de saúde geral utilizando questionários longos, que dispendem um tempo e material considerável 

para a aplicação, dificultando a aplicação desses questionários na prática clínica e em triagens 

para risco de quedas na Atenção Primária. Adicionalmente, não há estudos que investigaram a 

influência do autorrelato da autopercepção de equilíbrio sobre a função física de idosos.  

Uma vez que os aspectos físico-psicológicos associados a quedas não estão completamente 

entendidos, a utilização de diferentes abordagens para o mesmo objetivo se torna uma proposta 

interessante para observar se diferentes questionamentos sobre autopercepção, como medo de 

quedas e autopercepção de equilíbrio, influenciam de forma similar a função física e equilíbrio 

de idosos. 

Por fim, avaliar a associação dos aspectos de autopercepção do equilíbrio e medo de quedas 

sobre o desempenho funcional dos idosos ao longo do tempo pode ser importante para reforçar a 

necessidade de ampliar a rede de saúde aos idosos, facilitando o acesso precoce ao atendimento 

multiprofissional prevenindo piora nos aspectos físico-psicológicos, potencializando as chances 

dos idosos alcançarem um envelhecimento bem sucedido. 

  

3- OBJETIVOS  

3.1 – Geral:  

Avaliar a associação do medo de quedas e a autopercepção do equilíbrio na capacidade 

funcional de idosos de ambos os sexos, independentes e autônomos da comunidade.   
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3.2 – Específico:  

•  Associar o medo de quedas e a autopercepção do equilíbrio com diferentes testes 

funcionais (Estudo 1 – submetido para a revista Aging and Health Research em julho de 2021). 

•  Verificar a associação entre medo de quedas e a autopercepção ruim do equilíbrio com a 

redução da velocidade de marcha ao longo de 12 meses em idosas (Estudo 2 – submetido para a 

revista Aging Clinical and Experimental Research em novembro de 2021). 

  

4 - HIPÓTESES   

Esperava-se que idosos com medo de quedas ou a má percepção do equilíbrio, 

independente do sexo, apresentem pior desempenho funcional, assim como, interfiram de forma 

similar no desempenho de testes clínicos. Ainda, espera-se que o medo de quedas e a má 

percepção de equilíbrio na avaliação inicial sejam capazes de predizer declínio na velocidade da 

marcha em idosas no período de 12 meses. 

   

5- MÉTODOS  

5.1. Desenho do Estudo e Amostra   

O estudo 1 consistiu em um estudo transversal com 152 idosos independentes, residentes 

na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, Brasil, com idade entre 60 e 84 

anos, de ambos os sexos, que concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1). A partir dessa amostra e dos resultados do Estudo 1, para 

o estudo 2 (longitudinal prospectivo) foram consideradas apenas as mulheres que voltaram para 

a reavaliação após 12 meses. O estudo que originou as 2 perguntas foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 62209916.5.0000.5440) e os participantes foram 

recrutados por meio de contato direto com a comunidade e eventos promovidos para idosos pela 

Universidade de São Paulo (amostra de conveniência).  

 Os critérios de inelegibilidade incluíram: baixa pontuação no 10-point Cognitive Screener. 

(10-CS) de acordo com o grau de escolaridade (APOLINARIO et al., 2016) (ANEXO 1), queixas 

relacionadas com condições musculoesqueléticas que pudessem prejudicar a função muscular e 

a capacidade funcional (relato de dor diária ou disfunção em coluna vertebral ou membros 

inferiores, indivíduos que possuíam prótese de quadril ou de joelho e histórico de fraturas nos 6 
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meses anteriores a participação na pesquisa); doença neurológica; doença cardiovascular 

descompensada ou pressão arterial maior ou igual a 160/90mmHg; queixas de tontura; perda de 

visão; ausência de percepção sensorial na face plantar dos pés, detectada no teste de estesiometria 

com monofilamento de 10 g (ADA, 2008; FENG; SCHLÖSSER; SUMPIO, 2011). 

  

5.2. Aspectos Éticos  

Previamente aos procedimentos de avaliação, os participantes foram informados sobre os 

procedimentos a serem realizados e entregue para a assinatura o TCLE, permanecendo com uma 

cópia do mesmo.  

Os possíveis riscos da participação na pesquisa incluíram a ocorrência de queda durante a 

avaliação de capacidade funcional e/ou dor muscular tardia devido ao esforço, de origem não 

lesiva e passageira dentro de 2 a 3 dias. Porém, durante a avaliação funcional os pesquisadores 

ofereceram a assistência necessária para evitar quedas. Ao final da pesquisa, todos os 

participantes receberam uma cartilha (APÊNDICE 2) e orientações para prevenir futuras quedas. 

5.3. Procedimentos  

Estudo 1: O questionário (APÊNDICE 3) foi aplicado em um dia, no qual foi realizado 

entrevista a fim de caracterizar a amostra, questionar a respeito do medo de quedas e 

autopercepção de equilíbrio, e em seguida foram aplicados os testes clínicos (avaliação inicial).  

Estudo 2: Após a avaliação inicial, os participantes foram acompanhados mensalmente 

por meio de contato telefônico a fim de verificar se ocorreu novos episódios de quedas e/ou 

outros tipos de eventos à saúde, como doenças graves, cirurgias, fraturas, internações e morte 

dentro do período de 12 meses. Após 12 meses da avaliação inicial, foi realizada uma nova 

avaliação da velocidade da marcha e uma nova aplicação do questionário sobre medo de quedas 

e autopercepção do equilíbrio. 

5.3.1 – Caracterização da amostra  

A caracterização da amostra para ambos os estudos foi feita por meio da coleta dos dados: 

idade, dados antropométricos (peso, altura e índice de massa corporal), dados sociodemográficos 

e histórico de quedas nos seis meses anteriores à pesquisa por meio de um questionário 

semiestruturado (APÊNDICE 3) e o nível de atividade física dos participantes foi questionado 
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por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta (MATSUDO et 

al., 2001) (ANEXO 2). 

5.3.2 – Questionários  

Todos os questionários foram aplicados na avaliação inicial e após 12 meses. 

5.3.2.1 Questionamento a respeito do medo de quedas  

O                                                     g     “O    h               

    ?” (HORNYAK et al., 2013), seguida de uma explanação detalhada sobre o que era 

considerado medo. Considera-se medo quando existe um estímulo desencadeador externo óbvio 

que provoca um sentimento desagradável de tensão, nervosismo, ansiedade, estresse e 

perturbação física (GRAY, 1976). O idoso era alertado para não confundir medo de queda com 

             ,                                “ x                                      v      

concentração em outras atividades focando na busca de antecipar e evitar uma situação conhecida 

que pode a                                      ”            g                               

          “1 = N  ,           h              ”    “2 = S  ,       h              ”  

5.3.2.2 – Questionamento sobre a autopercepção do equilíbrio 

 Inicialmente foi explicado ao participante o significado de equilíbrio que consiste na 

capacidade de adaptar o corpo para manter-se estável   ,      g    ,             “C      

   h                           ?”           õ               “1 = M        ”, “2 = B  ”, “3 = 

R g    ”, “4 = R      “5 = M         ” (PORTO et al., 2020). 

5.3.3 – Testes Clínicos  

Os testes clínicos descritos a seguir correspondem aos testes realizados para o estudo 1. 

Para o estudo 2, foi utilizado apenas o teste de velocidade de marcha. 

5.3.3.1. – Timed Up and Go (TUG) 

Ao participante foi solicitado que levantasse de uma cadeira, andasse 3 metros em sua 

velocidade habitual, girasse, voltasse à cadeira e se sentasse (PODSIADLO, D; RICHARDSON, 

1991; PORTO et al., 2020). O teste foi realizado três vezes para obtenção da média do tempo 

gasto para completar a tarefa (ICC = 0,97 – 0,98) (PORTO et al., 2020). 
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5.3.3.2 – Teste de levantar e sentar cinco vezes (TLS5x)  

O participante foi instruído a levantar e sentar na cadeira 5 vezes, o mais rápido possível, 

com os membros superiores cruzados à frente do peito. O tempo gasto para completar a tarefa 

foi cronometrado (PORTO et al., 2020). O teste foi repetido 2 vezes, com intervalo de, no 

mínimo, 1 minuto entre as repetições e foi obtida a média das tentativas (ICC = 0,81) 

(GOLDBERG et al., 2012).  

5.3.3.3 – Velocidade da marcha (VM) 

Foi solicitado ao participante que andasse uma distância de 8 metros, em sua velocidade 

habitual. O tempo gasto para realizar a tarefa foi registrado nos 5 metros centrais do percurso, 

ou seja, foi desconsiderado a distância de 1,5 metro no início e 1,5 metro no final do percurso, a 

fim de desconsiderar os períodos de aceleração e desaceleração, respectivamente (MAGNANI 

et al., 2019). O teste foi reproduzido três vezes para obtenção da média da velocidade habitual 

da marcha (ICC = 0,94 – 0,98) (MAGNANI et al., 2019). 

5.3.3.4 – Apoio unipodal (AU):  

O participante foi instruído a permanecer em pé sobre a perna dominante, com o joelho 

oposto fletido a 90 graus e braços relaxados ao lado do corpo, por no máximo 30 segundos. Os 

olhos permaneceram abertos e fixos em um alvo de 5 cm de diâmetro, posicionado, 

aproximadamente, na altura dos olhos e a 1,5 m de distância do indivíduo (PORTO et al., 2019). 

A perna dominante foi considerada aquela de escolha de preferência para chutar uma bola. O 

teste foi interrompido caso o participante utilizasse os membros superiores ou estratégias de 

quadril ou passo para se estabilizar (PORTO et al., 2020). Três repetições para obtenção da 

média do tempo de permanência na posição foram realizadas (ICC = 0,86; 95% CI = 0.70 – 

0,93)(PORTO et al., 2020). 

5.3.4. Análise Estatística  

5.3.4.1 Estudo 1: 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa SPSS (Versão 17.0 - SPSS Inc,) 

e consideradas significativas se p ≤ 0,05. Para caracterizar a amostra, foram utilizadas médias, 

desvios-padrão e frequências. Para verificar a associação entre medo de quedas (variável 

dependente) e autopercepção do equilíbrio (variável independente), foi realizada regressão 

logística binária, ajustada para idade, sexo, número de quedas e nível de atividade física. Para 
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todas as análises, a categoria medo de cair considerada como categoria de referência foi a 

ausência de medo de cair. Para a autopercepção do equilíbrio, as categorias "muito bom" e "bom" 

foram agregadas para formar a categoria "percepção positiva" e as categorias "regular", "ruim" e 

“          ” foram reunidas para formar a categoria "percepção negativa" do equilíbrio, que por 

sua vez foi utilizada como categoria de referência. 

 Para verificar a associação entre medo de cair e autopercepção do equilíbrio (variáveis 

independentes) e desempenho nos testes funcionais de AU, TUG, TLS5x e VM (variáveis 

dependentes) foi realizada usando a regressão linear múltipla ajustada por idade, sexo, número 

de quedas, peso, altura e nível de atividade física (IPAQ). A associação foi determinada pelo 

coeficiente de regressão para medidas contínuas não padronizadas () e o desempenho geral dos 

modelos finais foi avaliado pelo R2 de Nagelkerke. O poder amostral de 96% foi calculado 

considerando o tamanho da amostra utilizada (n = 152), valor alfa de 0,05 e o menor R2 

encontrado no presente estudo (R2 = 0,08; tamanho do efeito = 0,29). O poder da amostra foi 

calculado por meio do software G * Power, versão 3.1.92 (Universitat Kiel, Kiel, Alemanha). 

5.3.4.2 Estudo 2: 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa SPSS (Versão 17.0 - SPSS Inc,) 

e consideradas significativas se p  ≤ 0,05. Para a análise de comparação entre o grupo de 

mulheres que apresentou redução da velocidade de marcha após 12 meses e o grupo de mulheres 

sem redução da velocidade da marcha foi realizado o Teste-T para as variáveis não categóricas 

independentes (peso, altura, idade, IMC, VM, complicações dentro de 12 meses e histórico de 

quedas) e qui-quadrado para a comparação das variáveis categóricas dependentes (medo de 

quedas e autopercepção de equilíbrio). Foi considerado declínio na velocidade da marcha uma 

redução igual ou inferior a 0,1m/s na comparação com a velocidade da marcha inicial.  

 Para todas as análises, a categoria medo de cair considerada como categoria de referência 

foi a ausência de medo de cair. Para a autopercepção de equilíbrio, as categorias "muito bom" e 

"bom" foram agregadas para formar a categoria "autopercepção positiva" e as categorias 

"regular", "ruim"   “          ” foram reunidas para formar a categoria "autopercepção 

negativa" de equilíbrio, que por sua vez foi utilizada como categoria de referência. 
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Para verificar a interferência do medo de quedas e da autopercepção de equilíbrio com 

declínio da VM em 12 meses foi realizada regressão logística múltipla ajustada por idade, número 

de quedas, peso, altura, nível de atividade física (IPAQ) e intercorrências. O poder amostral de 

88% foi calculado considerando o tamanho da amostra utilizada (n = 94), valor alfa de 0,05 e o 

menor R2 encontrado no presente estudo (R2 = 0,058; tamanho do efeito = 0,24). O poder da 

amostra foi calculado por meio do software G * Power, versão 3.1.92 (Universitat Kiel, Kiel, 

Alemanha). 

6- RESULTADOS   

6.1 – Estudo 1 

Inicialmente, foram contatados 183 idosos, dos quais 28 se recusaram a participar e 3 não 

foram elegíveis para o estudo (dores diárias no joelho e / ou coluna lombar). Assim, 152 idosos 

foram incluídos nas análises. A amostra foi composta predominantemente por mulheres (81%), 

com nível moderado de atividade física (63,2%) e 30% tinham histórico de quedas nos 6 meses 

anteriores à pesquisa. Cerca de metade da amostra relatou medo de quedas (49,3%) e a maior 

parte da amostra considerou seu equilíbrio bom (51,3%), seguido de regular (30,9%) (Tabela 1). 

Tabela 1. Caracterização da amostra. Valores expressos em média (desvio padrão) e 

frequência. 

 Amostra total (n = 152) 

Idade (anos) 68,75 (5,27) 

Homens n (%) 29 (19) 

Peso (kg) 68,91 (12,97) 

Altura (m) 1,56 (0,07) 

IMC (kg,m-2) 27,96 (4,31) 

Histórico de quedas n (%) 46 (30,3) 

Nível de atividade física n (IPAQ) (%) 

   Baixo 47 (30,9) 

   Moderado 96 (63,2) 

   Alto 9 (5,9) 

Medo de quedas n (%) 75 (49,3) 

Autopercepção do equilíbrio n (%) 
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   Muito bom 24 (15,8) 

   Bom 78 (51,3) 

   Regular 47 (30,9) 

   Ruim 3 (2) 

   Muito ruim 0 

Apoio Unipodal (s) 18,49 (10,55) 

Timed Up and Go (s) 9,08 (2,02) 

Teste de levantar e sentar 5 vezes (s) 13,38 (3,10) 

Velocidade de marcha (m/s) 1,18 (0,26) 

IMC: índice de massa corporal; IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física) 

A regressão logística binária demonstrou associação entre medo de cair e autopercepção 

do equilíbrio ( = -0,78; odds ratio - OR = 0,45; intervalo de confiança de 95% - IC 95% = 0,22 

- 0,94; p = 0,035).  

A Tabela 2 mostra que a presença de medo de quedas prejudica o desempenho do TUG (p 

= 0,013) e VM (p = 0,004), o que significa que o fato do idoso ter medo de cair aumenta o tempo 

de execução do TUG e diminui a velocidade de marcha.  

Tabela 2. Associação entre medo de quedas e os testes funcionais 

 Regressão Linear Múltipla 

Variáveis Dependentes   Valor P  R2 

Apoio unipodal (s) -2,13 0,154 0,34 

Timed Up and Go (s) 0,76 0,013* 0,25 

Teste de Levantar e Sentar 5 vezes (s) 0,79 0,126 0,07 

Velocidade de Marcha (m/s) -0,11 0,004* 0,28 

* p <0,05 segundo regressão linear múltipla (ajustada para idade, sexo, número de quedas, 

peso, altura e nível de atividade física). 

 

 A Tabela 3 mostra que quanto melhor o idoso considera seu equilíbrio, melhor é o 

desempenho nos testes funcionais, ou seja, quanto maior a autopercepção positiva do equilíbrio, 

maior a permanência em apoio unipodal (p = 0,001), menor o tempo de execução do TUG (p = 

0,004) e maior a velocidade de marcha (p = 0,038).  
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Tabela 3. Associação entre autopercepção de equilíbrio e testes funcionais 

 Regressão Linear Múltipla 

Variáveis Dependentes  Valor de P R2 

Apoio unipodal (s) 5,28 0,001* 0,38 

Timed up and Go (s) -0,95 0,004* 0,26 

Teste de levantar e sentar 5 vezes (s) -1,02 0,066 0,08 

Velocidade de marcha (m/s) 0,08 0,038* 0,26 

* p <0,05 segundo regressão linear múltipla (ajustada para idade, sexo, número de quedas, 

peso, altura e nível de atividade física). 

 

6.2 – Estudo 2 

O estudo 2 foi composto apenas por mulheres, uma vez que dos 29 homens da amostra 

inicial, apenas 16 voltaram para as reavaliações após 12 meses.  

Inicialmente, 127 mulheres foram recrutadas; 27 recusaram-se a participar da pesquisa; 2 

foram excluídos por queixarem-se de lombalgia diária; 4 não completaram o seguimento de 1 

ano (2 faleceram e 2 retiraram o consentimento para participar da pesquisa). Assim, 94 mulheres 

idosas foram incluídas nas análises. Cerca de metade da amostra relatou medo de quedas 

(55,31%) e autopercepção negativa do equilíbrio (52,1%) durante a avaliação inicial. Após 1 

ano, observou-se que 54,25% da amostra ainda relatava medo de quedas e que a autopercepção 

negativa do equilíbrio melhorou em 2,1% da amostra, o que corresponde a duas pessoas (Tabela 

4). 

Entre as 94 mulheres incluídas no estudo, após 12 meses, 62,76% apresentaram 

              v                 h  ≥ 0,1   /                    aos dados basais. Os 

resultados mostraram que na avaliação inicial os grupos apresentaram homogeneidade sem 

diferença significativa entre eles (Tabela 4). 

Dentre as complicações de saúde relatadas no acompanhamento telefônico mensal, 2 

mulheres apresentaram pneumonia (2,12%); 1 fratura de joelho (1,06%); 1 anemia (1,06%); 2 

herpes zoster (2,12%); 5 foram operados (5,31%); 6 tinham dor (6,38%) no quadril (n = 1), 

coluna (n = 2) e joelho (n = 3); 1 paralisia facial (1,06%); 1 atropelamento (1,06%). 
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Tabela 4. Caracterização da amostra geral. Valores expressos em média (desvio padrão). 

 Amostra 

(n=94) 

Declínio de 

VM (n=59) 

Sem declínio de VM 

(n=35) 

Idade (anos) 68,40 (5,37) 68,14 (5,15) 68,86 (5,77) 

Altura (m) 1,54 (0,05) 1,55 (0,50) 1,54 (0,06) 

Peso Basal (kg) 65,71 (11,03) 66,59 (11,99) 66,20 (9,29) 

Peso após 12 meses(kg) 66,81 (10,81) 67,36 (12,53) 66,97 (9,86) 

IMC basal (kg,m-2) 27,72 (4,28) 27,94 (4,78) 27,51 (3,31) 

IMC depois de 12 meses (kg,m-2) 28,02 (4,53) 27,85 (3,82) 28,13 (4,99) 

Complicações dentro de 12 meses n (%) 19 (20,2) 8 (42,11) 11 (57,89) 

Basal IPAQ (METs)  1261.01 

(1001.48) 

1382,94 

(1090.05) 

1188.68 (947.30) 

IPAQ depois 12 meses (METs) 1184.76 

(995.08) 

1373.84 

(1101.25) 

1073.06 (1101.25) 

Velocidade de marcha (VM) 

VM inicial (m/s) 1,19 (0,24) 1,32 (0,22) 1,11 (0,23) 

VM em 12 meses (m/s) 1,16 (0,21) 1,08 (0,20) 1,21 (0,20) 

Medo de quedas e quedas 

Medo de quedas basal n (%) 52 (55,31) 35 (37,23) 17 (18,08) 

Medo de quedas após 12 meses n (%) 51 (54,25) 33 (35,10) 18 (19,14) 

Pessoas com histórias de quedas n (%) 23 (24,47) 8 (22,9) 15 (65,22) 

Autopercepção de equilíbrio n (%) 

Autopercepção positiva basal 45 (47,87) 28 (62,22) 17 (37,77) 

Autopercepção positiva após 12 meses 47 (50) 29 (61,70) 18 (38,29) 

Autopercepção negativa basal 49 (52,1) 31 (63,26) 18 (36,73) 

Autopercepção negativa após 12 meses 47 (50) 30 (63,82) 17 (36,17) 

IMC: índice de massa corporal; IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física).  

 

A Tabela 5 mostra, por meio de regressão logística múltipla, a ausência de associação entre 

o relato de medo de cair, autopercepção de equilíbrio e declínio do teste de VM no período de 12 

meses. 

Tabela 5. Associação entre autopercepção, medo de quedas e declínio da velocidade da 

marcha. 

Regressão Linear Múltipla* 

Varáveis independentes  Valor de P OR (95% CI) 

Medo de quedas - 0.24 0.59 0.78 (0.32 ± 1.90) 

Autopercepção de equilíbrio 0.06 0.88 1.07 (0.43 ± 2.61) 
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OR: Odds Ratio, IC 95%: intervalo de confiança 95% *Ajustado por: idade, número de 

quedas anteriores, peso, altura, nível de atividade física (IPAQ) e ocorrência de complicações de 

saúde. 

 

7- DISCUSSÃO  

7.1 – Estudo 1 

Os resultados do estudo mostraram que o medo de quedas e autopercepção do equilíbrio, 

influenciam o desempenho funcional, e cada aspecto psicológico interfere nos testes clínicos de 

forma diferente. Os resultados mostraram que o medo de quedas (49,3%) influencia 

negativamente o TUG e o VM (testes que envolvem caminhada). Além disso, evidenciou-se que 

quanto melhor a autopercepção do equilíbrio no idoso, melhor o desempenho nos testes 

funcionais (apoio unipodal, TUG e velocidade da marcha); da mesma forma, quanto pior a 

autopercepção do equilíbrio e maior a chance de ter medo de quedas, mais altas são as limitações 

físicas. 

A explicação para a relação entre autopercepção, função física e equilíbrio parece se basear 

no envolvimento concomitante entre os domínios físico e psicológico, com comprometimentos 

físicos e psicológicos afetando-se mutuamente. Idosos com medo de quedas são mais propensos 

a ter pensamentos negativos sobre si mesmos, como visões excessivamente pessimistas sobre as 

consequências das quedas e baixa confiança em relação às quedas (LIU et al., 2018). Sun; Kim; 

Smoth (2017) relataram que a autopercepção negativa do envelhecimento nos idosos acarreta 

pensamentos negativos relacionados à capacidade de se manter equilibrado, tendo como 

consequência, maior preocupação e medo ao realizar atividades motoras que requeiram 

mudanças na base de apoio (como: caminhar, subir escadas, girando), colaborando com os 

resultados obtidos nesse estudo. 

Com base no fato da existência de interações cognitivo-motoras nos resultados desse estudo 

que reforçam as integrações das funções cerebrais, é relevante incorporar em nossa rotina de 

prática clínica as questões sobre a autopercepção do paciente. Estudos têm mostrado a 

importância do uso de instrumento de autorrelato, uma vez que o autorrelato permite ao 

participante responder sobre sua autoimagem, dando-lhe a possibilidade de interpretar 

conscientemente seu estado atual (ZHANG et al., 2017). 
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Por sua vez, estudos demonstraram que o medo de quedas foi correlacionado com o teste 

TUG, teste de alcance funcional, teste de marcha em tandem (LOPES et al., 2009), desempenho 

em dupla tarefa (BRUSTIO et al., 2018), velocidade de marcha (CHAMBERLIN et al., 2005), 

declínio nas AVDs, atividade física e social restritas (KUMAR et al., 2014; VITORINO et al., 

2017). Ao comparar com os dados obtidos no estudo atual, podemos afirmar que o medo de 

quedas interfere nas atividades dinâmicas. O medo e a insegurança levam à redução da prática 

de atividades rotineiras com consequente piora na qualidade do movimento e maior risco de 

quedas, gerando um ciclo vicioso (HADJISTAVROPOULOS; DELBAERE; FITZGERALD, 

2011). 

Os resultados concordam com achados da literatura que mostram que idosos com medo de 

cair apresentam redução da velocidade da marcha (NAGAI et al., 2012; REELICK et al., 2009), 

o que pode aumentar o risco de queda, pois 55% dos as quedas ocorrem durante tarefas 

dinâmicas, como caminhar em idosos (KIRKWOOD; ARAÚJO; DIAS, 2006). Os dados obtidos 

nesse estudo evidenciaram que os idosos que afirmam ter medo de quedas tiveram desempenho 

inferior durante o teste de VM em relação ao grupo sem medo de quedas. Ainda, um estudo 

realizado em 2009 também teve desfechos semelhantes ao comparar o medo de quedas e VM e 

ainda afirma que além dos resultados negativos no teste, o medo tem associação negativa com 

de VM combinado à dupla tarefa. (REELICK et al., 2009). 

Por meio do questionário FES-I-BRASIL, Lopes et al (2009) observaram, por meio da 

correlação de Pearson, resultado significativo (p <0,001) entre medo de quedas e TUG (p = 0,44). 

Esses dados contribuem com o presente estudo ao mostrar que o medo de quedas questionado 

por meio de uma única pergunta simples e direta, após ajuste para variáveis de confusão, como 

idade, sexo, número de quedas, peso, altura e nível de atividade física, foi relacionado ao pior 

desempenho funcional para o TUG (p = 0,013) e VM (p = 0,004). 

Não foi encontrado associação entre medo de quedas e AU, nem entre medo de quedas e 

equilíbrio autopercebido com TLS5x, embora não exista estudos publicados a respeito destas 

relações, acredita-se que essa ausência de associação pode ser justificada ao fato de essas 

atividades motoras não envolvem mudanças na base de apoio e podem não gerar uma grande 

sensação de insegurança para os idosos. 

Embora existam pesquisas que analisam o equilíbrio por meio de escalas de avaliação 

validadas, como FES-I, BERG e ABC, o objetivo do nosso estudo foi obter a autopercepção de 



31  

  

idosos por meio de uma questão única e direta. Questionários disponíveis buscam identificar para 

quais atividades do dia-a-dia o idoso relata medo de quedas, permitindo a interpretação de sua 

autopercepção de acordo com as atividades realizadas em seu cotidiano, uma vez que a demanda 

de equilíbrio necessária para realização de AVD´s variam conforme o nível de complexidade que 

cada idoso realiza individualmente. Até onde sabemos, o único estudo que utilizou questões 

relativas ao equilíbrio autopercebido foi o publicado por Porto et al. 2020, que teve por objetivo 

identificar os fatores de risco para quedas futuras (PORTO et al., 2020). 

Considerando os resultados do nosso estudo e o estudo de Liu e Davidson, 2021, podemos 

sugerir que devido à existência da relação direta entre a autopercepção de equilíbrio e o medo de 

quedas em idosos, assim como, entre a autopercepção de equilíbrio e medo de quedas com a 

função física e/ou equilíbrio, a busca pela melhora da autopercepção de idosos parece ser uma 

estratégia importante também para melhorar a capacidade de realizar atividades de vida diária.   

A limitação do estudo foi a falta de avaliação da ansiedade, uma vez que estudos sugerem 

que idosos com medo de cair apresentam maior ansiedade, o que pode levar a uma perda de 

atenção relacionada a uma ameaça (a própria queda) e uma memória de trabalho menos eficaz. 

que é necessário para realizar tarefas locomotoras complexas (CHOI; JEON; CHO, 2017; 

DONOGHUE et al., 2013). Além disso, as avaliações da função muscular seriam úteis para 

compreender os mecanismos pelos quais tais problemas de autorrelato prejudicam a capacidade 

funcional dos participantes. 

As pesquisas mostraram que a percepção negativa do equilíbrio e o medo de quedas estão 

associados de diferentes maneiras aos testes funcionais amplamente utilizados na prática clínica 

do geriatra e gerontologia, sendo que a percepção negativa do equilíbrio está relacionada a um 

maior número de domínios funcionais.  

7.2 – Estudo 2 

Os resultados mostraram que nenhum dos fatores como medo de quedas ou autopercepção 

de equilíbrio foi associado à diminuição da velocidade da marcha após 12 meses de seguimento. 

Embora 62,76% das mulheres tenham apresentado diminuição da velocidade da marcha habitual 

no seguimento, sugerindo que outros aspectos estão associados a um pior desempenho de VM. 

Não foram encontrados na literatura estudos longitudinais que verificassem a associação entre a 

autopercepção do equilíbrio, o medo de quedas e o teste de velocidade da marcha. Atualmente, 
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apenas estudos transversais têm sido realizados analisando a associação entre o medo de cair e o 

teste de VM. 

Um estudo longitudinal realizado na Austrália analisou o medo de cair por 3 anos entre as 

mulheres mais velhas da comunidade, e observou-se que das 1.282 idosas que participaram, mais 

de um terço já tinha medo de cair e após 3 anos, 45 % desenvolveram medo de cair. Ainda no 

estudo, o TUG e a manutenção da posição tandem foram realizados para observar a mobilidade 

e o equilíbrio. O estudo concluiu que as idosas que desenvolveram medo de cair tinham 

associação com um maior IMC, menor resultado no TUG e utilizavam algum dispositivo auxiliar 

de marcha (OR = 1,89, 95%) (AUSTIN et al., 2007). Então, pode-se justificar que a falta de 

associação entre o medo de cair e a autopercepção negativa do equilíbrio com o declínio da 

velocidade da marcha obtidos neste estudo seja decorrente ao período de apenas 12 meses.  

Litwin, Erlich e Dunsky, 2018, observaram em uma amostra de 22.533 indivíduos por meio 

           á    “wave 5”,                     g                           g   v                

têm maior comprometimento com as atividades diárias (incluindo quaisquer dificuldades com 

locomoção, autocuidado e atividades domésticas como lavar roupa) em comparação com idosos 

que não apresentavam o mesmo nível de preocupação. A wave 5 avalia quedas retrospectivas, 

medo de quedas, tonturas, desmaios e fadiga (LITWIN; ERLICH; DUNSKY, 2018). 

Embora estudos mostrem que idosos que relatam medo de quedas têm pior velocidade de 

marcha em comparação com aqueles que relatam não ter medo de quedas (DONOGHUE et al., 

2017; LIU; DAVIDSON, 2021; REELICK et al., 2009), um estudo de revisão de Ayoubi et al., 

2015, incluiu apenas trabalhos transversais, não objetivando avaliar a capacidade do medo de 

quedas para predizer piora da marcha porém, concluíram que o medo de quedas está associado 

ao aumento da variabilidade da marcha (passada e comprimento do passo). Entretanto, ao incluir 

variáveis de confusão entre a associação do medo de quedas e a marcha, não foram obtidos 

resultados significativos, levando à conclusão de que embora o medo de quedas influencie 

negativamente na velocidade da marcha, outros aspectos como históricos de quedas e restrição 

de atividades ocasionado pelo medo de quedas deve ser levado em consideração (AYOUBI et 

al., 2015). 

Além disso, um estudo mais recente realizado em 2017 sugere que parâmetros como VM, 

comprimento da passada, ritmo de passada, tempo de duplo apoio e variação do comprimento da 

passada são influenciados pelo medo de quedas, mesmo com ou sem histórico de quedas 
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(MAKINO et al., 2017). Liu e Davidson, 2021, em um estudo longitudinal de 5 anos, observaram 

que, ao longo do tempo, idosos com medo de cair tiveram maior restrição nas AVD's, incluindo 

atividades como levantar da cama, cuidar de si, comer, tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, 

locomoção dentro e fora de casa, fazer compras, preparar refeições, administrar contas e 

medicamentos. Pode-se dizer que os fatores psicológicos precisam de um período maior de tempo 

para interferir no desempenho funcional. 

Observe que o equilíbrio autopercebido não é o mesmo que a autopercepção da saúde geral. 

Porto et al, 2020, analisaram os fatores de risco para quedas em idosos, aplicando 

questionamentos diretos sobre a autopercepção do equilíbrio e o medo de quedas, e apenas a 

autopercepção geral de saúde foi capaz de predizer quedas em idosos (PORTO et al., 2020) 

mostrando que ambos os questionários se comportam de forma diferente quando aplicados. 

Embora 62,76% das idosas tenham apresentado declínio da velocidade da marcha em 12 

meses, ao analisar a longo prazo, nem o medo de quedas nem a autopercepção do equilíbrio 

interferiram na velocidade habitual da marcha das idosas aos 12 meses período. 

Este estudo foi limitado pelo curto período de tempo de acompanhamento para verificar se 

o resultado se torna mais expressivo com o passar dos anos. Além disso, recomenda-se que novos 

estudos sejam realizados com ambos os sexos para analisar se a interação entre o medo de quedas 

e a autopercepção do equilíbrio ocorre de forma semelhante nos homens. 

8- CONCLUSÃO  

Os resultados deste estudo sugerem que a autopercepção negativa do equilíbrio do idoso 

está associada a um pior desempenho em testes funcionais e também que a maior presença de 

medo de quedas resulta em menor desempenho em testes físicos que requerem a alternância da 

base de apoio como o TUG e VM. Embora 62,76% das idosas apresentaram declínio da 

velocidade da marcha em 12 meses, ao analisar a longo prazo, nem o medo de quedas nem a 

autopercepção no equilíbrio interferiram na velocidade habitual da marcha de idosas no período 

de 12 meses. 

Sugerimos a realização de estudos adicionais, que incluam ambos os sexos, com faixa 

etária maior e com um período de acompanhamento superior a 12 meses, o que possibilitará 

verificar se o resultado se torna mais expressivo com o passar dos anos. 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO: “Função muscular do tronco e membro inferior, capacidade funcional e queda: estudo 

longitudinal em idosos da comunidade” 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Jaqueline Mello Porto, tel (16) 99307-7003 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu, tel (16) 3315-4413 

CO-INVESTIGADORES: Ana Paula Midori Nakaishi e Sállua Berlanga Spilla 

 

 O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar do estudo que tem como título “Função 
muscular do tronco e membro inferior, capacidade funcional e queda: estudo longitudinal em 
idosos da comunidade” que será realizado pela aluna de doutorado Jaqueline Mello Porto, sob a 
orientação da Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu (FMRP-USP). 
 O objetivo geral desse estudo é avaliar a relação entre os músculos do tronco, quadril, joelho e 
tornozelo com a capacidade de realizar atividades do dia-a-dia e com a ocorrência de quedas, o que nos 
ajudará a entender melhor os fatores envolvidos com o aumento do risco de cair e com o maior risco de 
precisar de ajuda para a realização de tarefas diárias. 

O estudo será dividido em 3 etapas, sendo a primeira etapa de 2 dias, a segunda etapa de 1 dia 
após seis meses e a terceira etapa de 1 dia após doze meses. Serão realizadas avaliações do equilíbrio, 
da capacidade de fazer atividades do dia-a-dia e da força dos seus músculos. Em todos os dias de 
avaliação, serão oferecidos lanche e suco pelos pesquisadores. 

O (a) senhor (a) pode se recusar a participar do estudo, porém, se concordar em participar, 
deverá comparecer ao Centro Integrado de Reabilitação (CIR) situado no Hospital Estadual Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Martinelli para a realização das etapas da pesquisa.  

 
1) Primeira etapa: será realizada em 2 dias diferentes, com intervalo de 2 a 7 dias entre eles. O 

tempo necessário para realizar todas as avaliações do primeiro dia é cerca de duas horas. Já no segundo 
dia, é cerca de uma hora e meia. 

 
No primeiro dia serão realizados: 
- Medidas do peso e altura; 
- Questionários a respeito de sua idade, histórico de quedas, nível de atividade física, além de quantos 
anos estudou e possíveis problemas de saúde e medicamentos em uso; 

 
- Avaliação da sua capacidade de realizar atividades do dia-a-dia e do seu equilíbrio, por meio dos testes: 

- levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes, o mais rápido possível, 
- levantar de uma cadeira, andar 3 metros, girar, voltar para a cadeira e sentar, 
- andar em linha reta na velocidade que anda normalmente no dia-a-dia, por 6 metros, 
- andar em cima de uma linha marcada no chão, com um pé na frente do outro, por 3 metros, 
- subir e descer degraus de diferentes alturas (sendo a altura mínima de 10 cm e a altura máxima 
de 50 cm), 
- ficar em pé em uma perna só, por no máximo, 30 segundos.  

 
- Avaliação da força dos músculos: 

- do quadril, por meio do teste de ficar em pé sobre uma perna só e abrir a outra perna, por 10 
segundos, 

- do tornozelo, por meio dos testes de ficar nas pontas dos pés e sobre os calcanhares, 
- da mão por meio do teste de apertar um equipamento chamado dinamômetro Jamar. 

 
Esses testes demoram cerca de meia hora para serem finalizados. 

Ainda no primeiro dia, o (a) senhor (a) aprenderá a fazer o teste de força em um equipamento 
específico chamado dinamômetro isocinético. Nesse equipamento o (a) senhor (a) será posicionado 
sentado para aprender a fazer o teste de força do tronco, do joelho e do tornozelo. Depois será 
posicionado deitado de barriga para cima e de lado para aprender a fazer os testes de força do quadril. 
Essa parte da avaliação demora cerca de uma hora e meia.  

 No segundo dia da primeira etapa da pesquisa, o (a) senhor (a) será submetido apenas à 
avaliação da força muscular do tronco, quadril, joelho e tornozelo no equipamento dinamômetro 
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isocinético, nas posições descritas acima. Assim, o segundo dia de avaliação terá uma duração de cerca 
de uma hora e meia. 

Após a primeira etapa da pesquisa, entraremos em contato por telefone com o (a) senhor (a) 
uma vez por mês para sabermos se o (a) senhor (a) caiu.  

2) Segunda etapa: seis meses após a primeira etapa, o (a) senhor (a) deverá comparecer 
novamente ao CIR para nova avaliação da capacidade de realizar as atividades do dia-a-dia e do 
equilíbrio (mesmos testes da primeira etapa). A segunda etapa consiste em apenas um dia, com duração 
de cerca de 30 minutos. 

3) Terceira etapa: doze meses após a primeira etapa, o (a) senhor (a) deverá comparecer pela 
última vez ao CIR para nova avaliação da capacidade de realizar as atividades do dia-a-dia e do equilíbrio 
(mesmos testes da primeira e segunda etapa). A terceira etapa consiste em apenas um dia, com duração 
de cerca de 30 minutos. 

A pesquisa envolve riscos mínimos relacionados à perda de sigilo, ao possível desconforto 
muscular devido ao teste de força muscular e pequeno risco de cair. Entretanto, medidas para minimizar 
os riscos e desconfortos serão tomadas, como: 
 - para evitar a dor muscular o (a) senhor (a) realizará um aquecimento em bicicleta ergométrica 
(estacionária) durante 5 minutos antes da avaliação do músculo e caso sinta dor, será orientado colocar 
gelo por 20 minutos em casa. 
 - para evitar cair, 3 alunas (Jaqueline Mello Porto – cel. (16) 99307-7003, Ana Paula Midori 
Nakaishi e Sállua Berlanga Spilla) estarão próximas do (a) senhor (a) para evitar qualquer incidente, 
como possíveis desequilíbrios durante as avaliações. 
 Todos os procedimentos serão supervisionados pela Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de 
Abreu. Terá a garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento quanto aos 
procedimentos e benefícios da pesquisa. Para quaisquer informações a respeito do estudo, os contatos 
são: a Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu, tel (16) 3315-4413 e a aluna Jaqueline Mello Porto 
tel (16) 99307-7003. Em caso de dúvidas, recurso ou reclamações, o (a) senhor (a) poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto: tel (16) 3602-
2228, no período de 8 as 17h, de segunda a sexta-feira.   

O estudo não prevê o pagamento de transporte aos participantes, entretanto, o (a) senhor (a) 
será informado sobre a existência de transporte gratuito no município de Ribeirão Preto.  

Em qualquer fase da pesquisa o (a) senhor (a) poderá retirar o Termo de Consentimento e deixar 
de fazer parte da mesma, sem qualquer prejuízo. Sua participação nesta pesquisa é voluntária e não 
promoverá nenhum benefício financeiro ou material. Os dados pessoais serão mantidos sigilosamente, 
entretanto fotos dos procedimentos poderão ser solicitadas para fins didáticos ou científicos. As fotos 
publicadas manterão os rostos dos voluntários (as) em sigilo. 

Este estudo trata-se apenas de avaliações, não apresentando qualquer tipo de tratamento e não 
prevendo benefícios imediatos, porém caso seja observado necessidade de reabilitação do equilíbrio, o 
(a) senhor (a) será encaminhado (a) para o Ambulatório de Equilíbrio existente no Centro de Reabilitação 
(CER) – HC Campus, sob supervisão da Profa. Dra. Daniela Cristina Carvalho de Abreu.  

Caso concorde em participar do estudo, por favor, escreva seu nome por extenso, assine e 
coloque a data em duas vias deste documento, uma das quais ficará com o (a) senhor (a), enquanto a 
outra ficará de posse da pesquisadora responsável.  
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3 

Questionário de identificação de condições sócio demográficas e histórico de quedas 

Identificação 

Nome:___________________________________________________________ 

Cor/raça:  

(   ) Parda   (   ) Branca   (   ) Negra ou preta   (   ) Indígena   (   ) Amarela 

 

Quantos anos de estudo o(a) Sr(a) tem? _______anos 

 

Sabe ler e escrever:  

(   ) Sim   (   ) Não 

 

Escolaridade:  

(   ) Curso de alfabetização   (   ) Primário   (   ) Ginásio   (   ) Primeiro grau    

(   ) Segundo grau (científico, técnico, normal)   (   ) Superior                                                        

 

Estado civil:  

(   ) Casado(a)   (   ) Solteiro(a)   (   ) Separado(a)/divorciado(a)   (   ) Viúvo(a)    

(   ) Amasiado(a)      

 

Naturalidade:______________________________  

 

Ocupação/trabalho (atual): _________________________________________ 

Profissão Pregressa: _______________________________________________ 

 

Religião:  

(   ) Católico(a)     (   ) Evangélico(a)     (   ) Espírita     (   ) Outras 

 

 Com quem o senhor mora?  

(   ) Sozinho    (   ) Com o cônjuge    (   ) Com filhos    (   ) Com netos 

(   ) Com outros de sua geração (irmão, cunhada, amigo)   

(   ) Somente com o cuidador profissional      

 

 Quantas pessoas moram na casa? ________pessoas 

 

 Qual a renda familiar mensal:  

(   ) < 1 salário    (   ) 1 a 2 salários    (   ) 3 a 5 salários    (   ) > 5 salários 

 

 Quantas pessoas dependem dessa renda, incluindo o(a) Sr(a)? _______pessoas  



48  

  

 

 A Sra. considera ter dinheiro suficiente para suas necessidades diárias? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

 Possui alguns destes problemas de saúde ou agravos? 

(   ) HAS    (   ) Epilepsia    (   ) Neuropatias    (   ) Artrite    (   ) Diabetes    (   ) AVE 

(   ) Doença de Parkinson    (   ) Osteoporose 

Outra: ______________________________________________________________________ 

 

 Quantos medicamentos em uso? ______medicamentos 

 Quais medicamentos? 

____________________________________________________________ 

Tipo e severidade da Incontinência Urinária: 

 

Nos últimos 12 meses, você perdeu urina, mesmo que em pequena quantidade? (    ) sim  (    ) 

não 

Qual foi a frequência de perda urinária?  

 (  ) menos que 1 vez por mês  (   )  1 ou mais vezes por mês  (   )1 ou mais vezes por 

semana  

 (   ) todos os dias (   )  não sei  

Como a sua perda urinária geralmente ocorre?  

(  ) durante atividades como tossir, levantar peso, ficar de pé ou exercício 

(  ) quando você tem urgência de chegar ao banheiro e não consegue chegar ao banheiro rápido 

o suficiente 

(   ) sem relação com tossir, espirrar, levantar peso ou urgência 

 

Atividades do dia a dia 

 

 Qual o seu principal meio de locomoção?  

(   ) A pé   (   ) Motocicleta   (   ) Automóvel   (   ) Transporte coletivo 

(   ) Outro:____________________________________________________________ 

 Com que frequência utiliza transporte coletivo como meio de transporte?  

(   ) Nunca    (   ) Poucas vezes   (   ) Quase todo dia   (   ) 1 ou mais vezes por dia 

 

 Participa de alguma atividade social? 

(   ) Nenhuma    (   ) Igreja    (   ) Clube de idoso/associações    (   ) Trabalho 

(   ) Outra: ____________________________________________________________ 

 

Quedas 

  

 Quantas quedas nos últimos 6 meses? 

(   ) 0     (   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) + de 3 

 

 Quando a última queda ocorreu? ___________________________________________ 
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 Onde a última queda ocorreu? _____________________________________________ 

 O que o(a) Sr(a) estava fazendo quando caiu? ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Houve alguma lesão por causa dessa queda? Qual? _____________________________ 

 

 Deixou de fazer alguma de suas atividades habituais por causa da última queda? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

 Apresenta “            ”?  

(   ) Sim       (   ) Não  

 

 O(a) Sr(a) tem medo de cair?  

(   ) Não    (   ) Pouco    (   ) Mais ou menos    (   ) Muito  

 Deixou de fazer alguma atividade por medo de cair? 

(   ) Nenhuma     (   ) Algumas    (   ) Muitas 

 

 Apresenta queixa de desequilíbrio? 

(   ) Sim     (   ) Não 

 O (a) Sr(a) considera seu equilíbrio? 

(   ) Excelente   (   ) Bom   (   ) Razoável   (   ) Ruim 
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APÊNDICE 4 

 

Questionário de autopercepção de saúde geral e desempenho funcional 

        

1) Em geral, o (a) senhor (a) diria que sua saúde é: 

(   ) muito boa     (   ) boa     (   ) regular     (   ) ruim     (   ) muito ruim 

 

2) Em comparação com a saúde de outras pessoas que o (a) senhor (a) conhece da sua idade, o 

(a) senhor (a) diria que sua saúde é: 

(   ) muito melhor     (   ) melhor     (   ) igual     (   ) pior     (   ) muito pior 

 

3) Qual é a sua percepção sobre a capacidade de realizar as atividades do dia-a-dia? 

(  ) excelente     (  ) boa    (   ) razoável      (   ) ruim 

 

O (a) senhor (a) consegue realizar as atividades abaixo? Com ou sem dificuldades? 

 

4) Subir e descer de ônibus 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

5) Andar 800 metros 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

6) Deitar, sentar e levantar 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

7) Entrar e sair do carro 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

8) Agachar 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

9) Levantar do chão 
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(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

10) Tarefas domésticas (varrer a casa, lavar e estender roupa) 

(   ) sem dificuldade     (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

11) Subir e descer escadas 

(   ) sem dificuldade   (   ) alguma dificuldade     (   ) muita dificuldade     (   ) incapaz 

 

Questionário de autoavaliação visual personalizada 

1- Qual a qualidade da sua visão hoje? (Você está sentindo dificuldade em ler ou enxergar 

algo perto ou longe?) 

(  ) Excelente; (  ) Boa (   ) Razoável (  )Ruim  

2- O quão boa é sua visão para perto? (Com óculos, se usar) 

(  ) Excelente; (  ) Boa (   ) Razoável (  )Ruim 

3- O quão boa é sua visão para longe? (Com óculos, se usar) 

(  ) Excelente; (  ) Boa (   ) Razoável (  )Ruim  

4- Há quanto tempo foi seu último exame oftalmológico? 

(  ) Menos de 1 ano  (  ) 1 a 2 anos (  ) > 3 anos (  ) Nunca realizei exame para os olhos 

5- Ao olhar para algo distante, como por exemplo uma placa colorida, você enxerga de que 

forma? 

(  ) Embaçado/desfocado (  ) Duplicado  (  ) Nenhuma das alternativas 

6- Ao olhar para algo perto, como por exemplo uma bula, você enxerga de que forma? 

(  ) Embaçado/desfocado (  ) Duplicado (  ) Nenhuma das alternativas 

7- Você sente que seu campo de visão está reduzido? (Não consegue enxergar com tanta 

amplitude) testar: olhar para a frente e ver se é capaz de enxergar algo na lateral, abaixo 

e acima sem desviar os olhos. 
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(  )  Sim, tenho dificuldade de enxergar lateralmente (   ) D, (  ) E. (  ) Sim, tenho dificuldade de 

enxergar para baixo (  ) Sim, tenho dificuldade de enxergar para cima (  ) Não percebo limitação 

alguma. 

ANEXO A 

(   )Avaliação  (   ) Reavaliação  (   ) Follow up 

Nome:         Data: 

Data de nascimento:  ___/___/_____ (           ) anos   Telefone: 

Peso: __________   Altura: ____________    

Comprimento MID: ______ MIE: _______ Membro inferior dominante: (  ) D (  ) E 

 

 

 

Escolaridade: ________________________________________________________________ 

Anos de estudo: _____________________________________________________________ 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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