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1 INTRODUÇÃO

As alterações geradas pelo envelhecimento acometem diversos órgãos e

estruturas do corpo humano, e o pé não foge à regra. Essa parte do corpo se modifica

ao longo do processo de desenvolvimento, tendo início ainda no ventre materno e se

mantém até em idades mais avançadas. Segundo TINETTI, SPEECHLEY e GINTER

(1988) há certas alterações que são muito comuns, podendo-se dizer até características

do idoso, como por exemplo, o hálux valgo, as calosidades, as deformidades nos

artelhos (em formato de garra ou sobrepostos) e as alterações tróficas das unhas.

Embora sejam estruturas que recebem pouca atenção, os pés estão

intimamente ligados ao equilíbrio por serem os responsáveis pela formação da base de

suporte do indivíduo, dentro da qual, segundo ALEXANDER (1994), a projeção do

centro de massa (COM) pode se deslocar sem que haja perda do equilíbrio.

Sendo assim, qualquer alteração localizada nessas estruturas pode fazer com

que a base de suporte aumente ou diminua, e os variados tipos de pé (caracterizados

pelo arco longitudinal medial alto, baixo ou normal) podem ser considerados como

possíveis fatores que podem ter relação com o equilíbrio, inclusive na população idosa.

Além dos pés, outros fatores também se encontram relacionados com o

equilíbrio, como por exemplo, o índice de massa corporal (IMC) e a prática de atividade

física. De acordo com CARTER, KANNUS e KHAN (2001), a literatura encontra-se

dividida sobre a influência da prática de atividade física na população idosa, já que se

observam efeitos positivos (LORD, WARD, WILLIAMS & STRUDWICK, 1995; TINETTI,

BAKER, Mac AVAY, CLAUS, GARRETT, GOTTSCHALK, KOCH, TRAINOR &

HORWITZ,1994) e também nulos (CLARK, WADE, MASSEY & VAN DYKE,1975 ,

GUTMAN, HEBERT & BROWN,1977; OWINGS, PAVOL, FOLEY, GRABINER &

GRABINER,1999), embora a comunidade científica tenha a tendência a concordar no

que diz respeito aos benefícios da prática de atividade física durante o processo de

envelhecimento.
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Provavelmente a extensa literatura sobre os efeitos da prática de atividade

física ainda não consiga responder à todas as questões, como por exemplo, o tipo,a

freqüência e a duração ideais. Apesar de legítimos, tais questionamentos tocam em

aspectos como gosto e experiências pessoais, estilo de vida, acesso à serviços

especializados e a locais apropriados para a prática.

Já o IMC é proposto em vários estudos como um dos fatores que influenciam

fortemente o equilíbrio, como o realizado por ALLARD, NAULT, HINSE, LE BLANC e

LABELLE (2001), no qual os somatotipos morfológicos influenciaram o equilíbrio na

postura em pé em adolescentes do sexo feminino, mostrando portanto que a relação

altura-peso influencia o equilíbrio e que deve ser levado em consideração na análise da

postura em pé tanto em garotas como em outras faixas etárias. Para DAVISON, FORD,

COGSWELL e DIETZ (2002) o IMC está ligado à incapacidade física e às limitações

funcionais na população idosa, assim como nos demais estudos que consideram IMC

abaixo do normal e o alto como fatores associados à diminuição da mobilidade e da

maior limitação funcional em idosos (FRIEDMANN, ELASY & JENSEN, 2001;

GALANOS, PIEPER, CORNONI-HUNTLEY, LAUNER, HARRIS, RUMPEL & MADANS,

1994; ZAMBONI, TURCATO, SANTANA, MAGGI, HARRIS, PIETROBELLI,

HEYMSFIELD, MICCIOLO & BOSELLO, 1999).

Assim, considerando os aspectos abordados acima, o presente estudo teve o

objetivo de verificar a relação entre a estrutura do pé, mais precisamente o arco

longitudinal medial, e o equilíbrio em idosos que não praticam atividade física

sistematizada e os que praticam futsal.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O pé

O pé é uma estrutura que sofre muitas alterações ao longo do processo de

envelhecimento as quais, segundo TINETTI, SPEECHLEY e GINTER (1988), podem

interferir no uso funcional dos calçados, na qualidade de propriocepção do pé em

relação ao solo, na qualidade da marcha e levar à maior predisposição do indivíduo às

quedas. De acordo com TIDEIKSAAR (1996) e TINETTI, DOUCETTE, CLAUS e

MAROTTOLI (1995), os pés dos idosos devem receber muita atenção durante a

realização do exame físico devido justamente à ligação entre os problemas que

acometem essa estrutura e as quedas em idosos e as suas conseqüências.

A presença de alterações nos pés, como por exemplo, a deformidade dos

artelhos, a calosidade e o hálux valgo, é bastante comum e muitas vezes passa

despercebido para o idoso, o que pode ser verificado no estudo de ROCCO (2000), no

qual os idosos avaliados negaram quaisquer alterações nos pés, sendo que 70,6 %

deles as tinham e 80% delas estavam relacionadas às unhas e/ou leito ungueal,

alterações de propriocepção e presença de calosidades. A autora afirma ainda que

essas altas prevalências podem estar associadas ao desconhecimento por parte do

idoso com relação aos problemas podiátricos.

MENZ e LORD (2001a) encontraram num estudo realizado com idosos que

87% deles apresentavam no mínimo um problema nos pés, predominando no sexo

feminino, sendo esse um preditor da performance pobre em vários testes de equilíbrio.

Observou-se também que os idosos com história de quedas múltiplas apresentaram

problemas nos pés com maior significância quando comparado àqueles com uma ou

nenhuma queda. Concluiu-se, portanto, que problemas nos pés são fatores comuns

encontrados na população idosa e que estão associados não apenas ao equilíbrio

deteriorado como também à pobre performance do idoso em testes funcionais. A maior
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quantidade de problemas encontrados nos pés, segundo os autores, estaria ligada à

maior chance de quedas em idosos.

Segundo ROBBINS, WAKED e Mc CLARAN (1995) as alterações

encontradas na sensibilidade plantar tátil são as responsáveis pelos problemas de

percepção do posicionamento do pé em idosos. Os autores afirmam ainda que o

processo de envelhecimento altera a sensibilidade somatossensorial nessa região do

corpo, o que, nos adultos jovens seria causada pelo uso do calçado.

A melhora na propriocepção do pé do idoso, de acordo com TINETTI e

SPEECHLEY (1989) está relacionada ao tipo de calçado utilizado, sendo que os de sola

firme e calcanhar baixo são os melhores quando comparados aos de sola grossa e

calcanhar alto por proporcionarem a habilidade do idoso em julgar e se ajustar às

alterações encontradas no solo e também na detecção de obstáculos.

Os problemas nos pés, de acordo com BÁLINT, KORDA, HANGOBY e

BÁLINT (2003), além de serem comuns apresentam como causas o estilo de vida, a

utilização de calçados impróprios, lesões e esforços repetitivos. O estudo de

KUSUMOTO, SUZUKI, KAMAMURA e ASHIZAWA (1996) ilustra esse fato ao concluir

que o hálux valgo é uma variação normal que caracteriza o formato dos pés das duas

populações avaliadas, tanto para as mulheres filipinas (que utilizam sandálias de

borracha) quanto para as japonesas (que antes da Segunda Guerra Mundial faziam uso

de sapatos tradicionais como a zeta e o zori). Já para as japonesas modernas foi

encontrada a tendência de apresentarem a deformidade patológica do hálux valgo

devido ao uso de sapatos produzidos a partir da Segunda Guerra Mundial, que são

geralmente estreitos na região dos dedos ou apresentam salto alto. LORD e

BASHFORD (1996) também corroboram com a idéia de que a adequação dos pés aos

calçados e desses ao solo são fatores contribuintes para contribuir para o bom equilíbrio

e para a prevenção de quedas em idosos.

Com relação às quedas e aos pés, ROCCO (2000) realizou um estudo para

estabelecer a relação entre o pé e as quedas em idosos que freqüentavam regularmente

o ambulatório da Clínica Geronto – Geriátrica do Hospital do Servidor Público Municipal
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de São Paulo. Os idosos foram divididos em dois grupos: o primeiro composto por

indivíduos sem nenhuma alteração nos pés, e o segundo por aqueles que apresentavam

ao menos uma delas. Foram avaliados os seguintes itens: ocorrência de quedas

(através do relato das quedas sofridas), alterações na estrutura do pé (através da

observação direta dos mesmos) e na propriocepção plantar (com a aplicação de

estímulos táteis plantares). Encontrou-se que apenas 26 idosos foram classificados

como caidores, sendo 24 deles pertencentes ao grupo de idosos que apresentavam

alterações nos pés e apenas dois ao grupo dos que não as tinham. A autora sugere que

estes dois últimos idosos apresentaram quedas devido a alterações que não estariam

relacionadas aos pés. Pode-se então afirmar, com base nesse estudo, que alterações

nos pés podem estar ligadas à instabilidade no idoso.

2.1.2 O Arco Longitudinal Medial

O pé é uma estrutura que apresenta várias curvaturas, como o arco

longitudinal lateral, os arcos transversos anteriores e o arco longitudinal medial, que

segundo KAPANDJI (1990) são responsáveis, entre outros fatores, pela adaptação

dessa parte do corpo às irregularidades do solo dentro de certos limites. Essas

curvaturas se alteram de acordo com a descarga de peso, influenciando assim o apoio

no plano horizontal como ocorre durante a marcha, a corrida e na postura em pé quieta.

De acordo com CAVANAGH e RODGERS (1987), a altura do arco longitudinal medial é

uma das características estruturais mais importantes e variáveis do pé durante as

atividades de descarga de peso.

Segundo RAZEGUI e BATT (2002) o arco longitudinal medial é o grande

responsável pela variabilidade entre os indivíduos com relação às características

anatômicas e biodinâmicas, que por sua vez são muito úteis durante a avaliação das

relações existentes entre os vários parâmetros do pé como o cinético (forças) e o

cinemático (posição, velocidade e aceleração) (FREYCHAT, BELLI, CARRET &

LACOUR, 1996). Mas as variações relacionadas a esse arco são comumente
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encontradas na população, como se pode verificar no estudo de SUBOTINIK (1985),

onde foram encontrados 60% de indivíduos com arcos longitudinais mediais normais,

20% com arcos altos e 20% com arcos baixos.

Apesar de ser importante, pouco se tem encontrado na literatura a respeito

das alterações ocorridas no arco longitudinal medial do pé ao longo do processo de

desenvolvimento do ser humano. Sabe-se que existem mudanças fisiológicas durante

os primeiros anos de crescimento, o que pode servir de base para a alta porcentagem

encontrada de pés com esse tipo de arco baixo durante a infância quando comparado a

indivíduos mais velhos (17 anos) (FORRIOL & PASCUAL, 1990). Os autores afirmam

ainda que, embora tenha sido encontrada alta quantidade de pés com arco baixo na

infância, essa proporção é ainda maior em idosos. Há escassez de publicações quando

esse tema envolve o idoso, sendo que geralmente é citado que esse tipo de arco sofre

desabamento (REBELATTO & MORELLI, 2004), embora não sejam apresentados

resultados que esclareçam o como e o porquê deste fato.

Esse tipo de arco tem recebido atenção por estar relacionado à função do pé.

Acredita-se que o arco longitudinal medial baixo leva à maior absorção de energia

durante a corrida quando comparado ao pé com esse arco alto, fato que seria

responsável pela explicação de inúmeras fraturas por estresse que acometem com

grande freqüência os ossos do metatarso em corredores que possuem arco baixo

(NACHBAUER & NIGG, 1992). Existem autores que sugerem a ligação entre a altura do

arco longitudinal medial com lesões atléticas, mas todos são categóricos em concluir

que essa ligação deve ser melhor estudada (CASHMERE, SMITH & HUNT, 1999;

COWAN, ROBINSON, JONES, POLLY & BERREY, 1994; NIGG, COLE &

NASHBAUER, 1993; RAZEGHI & BATT, 2002).

KAUFMAN, BRODINE, SHAFFER, JOHNSON e CULLISON (1999) oferecem

suporte a essa associação ao avaliarem soldados da Naval Special Warfare Training

Center do Colorado (Califórnia, EUA) através de mensurações da amplitude de

movimento do tornozelo e da articulação subtalar (utilizando o goniômetro manual) e do

arco longitudinal medial (de maneira estática, através da mensuração da altura do
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navicular, e dinâmica, com o auxílio de palmilhas sensíveis à pressão). Os autores

concluíram que vários são os fatores predisponentes para o desenvolvimento de lesões

musculoesqueléticas por “overuse” em membros inferiores, incluindo pés planos, pés

cavos, dorsiflexão restrita do tornozelo e aumento da inversão do retropé (parte anterior

do pé). Outro estudo, realizado por WEN, PUFFER e SCHMALZRIED (1997), mensurou

o alinhamento dos membros inferiores e a discrepância entre as pernas (através da

observação direta), a altura do arco longitudinal medial (com o uso de radiografia) e a

rotação do calcanhar (usando o goniômetro). Verificaram a relação entre várias

características dos membros inferiores (entre elas o índice do arco longitudinal medial) e

o risco de lesões por “overuse” em corredores. Ao concluírem, os autores apontaram

que a relação é positiva para lesões na tíbia e na musculatura posterior da perna, mas

que mais estudos são necessários para se entender essa tendência e determinar melhor

a causa e o efeito das lesões em corredores.

Portanto, o pé ainda é uma estrutura que causa muita controvérsia na

literatura, e a relação entre sua estrutura e o equilíbrio, principalmente população idosa,

é um tema pouco explorado e que merece mais estudos.

2.1.3 Índice do Arco (IA)

O Índice do Arco (IA) pode ser definido como a razão entre a área do médio

pé em razão das demais áreas em contato com a superfície, exceto a área dos dedos

(CAVANAGH & RODGERS, 1987), e pode ser mensurado através da técnica de

impressão plantar dinâmica ou estática (RAZEGHI & BATT, 2002) (FIGURA 1).
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FIGURA 1 - Índice do Arco. A= antepé; M= médio-pé; R= retropé (arco = M/A+M+R)

(adaptado de CAVANAGH & RODGERS, 1987).

A classificação do pé, de um modo geral, pode ser realizada por vários

métodos que se enquadram em quatro categorias: medidas antropométricas,

parâmetros de impressão plantar, inspeção visual não quantitativa e avaliação

radiográfica, sendo que todas podem ser empregadas como um critério da função do pé

(RAZEGHI & BATT, 2002), e apresentam suas limitações (CASHMERE, SMITH & HUNT

1999).

Segundo FREYCHAT et al. (1996) a técnica de impressão plantar é um

método simples, conveniente e bastante utilizado para caracterizar a arquitetura do pé e

gerar medidas quantitativas sobre seu comportamento dinâmico. Vários são os estudos

nos quais essa técnica é utilizada, como no de CAVANAGH e RODGERS (1987), no

qual a impressão plantar dinâmica e estática foram utilizadas para a mensuração da

altura do arco longitudinal medial para a obtenção do IA. Com base nessa altura, os

autores definiram três categorias de pés que são usadas mundialmente: com arco alto

(IA  0,21), arco normal (0,21 < IA < 0,26) e arco baixo (IA ≥ 0,26).
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2.2 Equilíbrio

Segundo WINTER (1995) o equilíbrio pode ser definido como a dinâmica da

postura corporal para prevenir as quedas e está ligado à ação das forças inerciais que

atuam sobre o corpo e com as características inerciais de cada segmento. Já para

SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT (2001) o termo significa a habilidade de manter o

corpo em equilíbrio, sendo este estático (quando o corpo se encontra em repouso) ou

dinâmico (quando ele está em movimento). O equilíbrio estático ocorre, por exemplo,

durante a postura sentada e em pé, quando a base de suporte permanece estacionária

e o movimento acontece apenas por parte do centro de massa (COM). A tarefa

realizada pelo indivíduo durante este tipo de equilíbrio é manter o seu COM dentro dos

limites de estabilidade ou da base de suporte, que no ser humano é representada pelos

pés. O equilíbrio dinâmico, diferentemente, se caracteriza pela manutenção do equilíbrio

enquanto o indivíduo encontra-se em movimento, como acontece no ato de andar.

Neste caso, tanto o COM quanto à base de suporte estão em movimento, sendo que

nos períodos de apoio de um único membro o COM não se mantém dentro dos limites

da base de apoio (WOOLLACOTT & TANG, 1997).

De acordo com LATASH (1997) e HAYES (1982), durante a postura vertical

o ser humano tem seu corpo comparado a um pêndulo invertido, assumindo assim a

representação de um corpo único e rígido composto por cabeça, tronco e membros

(FIGURA 2). Esse tipo de modelo (Modelo do Pêndulo Invertido) é utilizado na

simulação do controle dinâmico necessário ao indivíduo para a manutenção das

diferentes posturas adotadas, ou seja, para representar as diferentes inclinações que o

pêndulo pode assumir partindo da vertical e as diferentes características que podem ser

encontradas durante a oscilação corporal (HAYES, 1982).
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FIGURA 2 – Modelo de Pêndulo Invertido (adaptado de LATASH 1997).

Segundo LATASH (1997) o controle postural não é uma tarefa fácil de ser

realizada pelo ser humano devido às várias articulações que se encontram ao longo do

eixo do pêndulo. A movimentação de um segmento ou de vários deles pode representar

uma fonte potencial de descontrole postural. Pode - se somar a este fator a pequena

base de suporte que o indivíduo apresenta, representada pelos pés. Sua pequena

dimensão torna restrita a área na qual o COM pode se deslocar sem sair dos limites da

base de suporte. Caso a projeção do COM ultrapasse esses limites, o equilíbrio é então

perdido e pode ocorrer a queda. Assim, pode-se dizer que para obter a manutenção

correta do controle postural e, conseqüentemente do equilíbrio, é necessário um ajuste

fino e adequado entre as diversas articulações corporais.

Para ROTHWELL (1994), o sistema de controle postural apresenta três

funções fundamentais: (a) de suporte do corpo contra a força da gravidade, que se dá

através da musculatura apropriada; (b) de estabilização das partes corporais enquanto

as demais se encontram em movimento e; (c) de equilíbrio do corpo, realizado pela

correta projeção vertical do centro de gravidade sobre a base de suporte.

Para se obter sucesso no controle postural, as três funções fundamentais

acima citadas (suporte, estabilização e equilíbrio corporal) devem estar baseadas em

informações precisas sobre a posição relativa das partes corporais, uma em relação às

outras e, também, sobre a posição do corpo em relação às forças externas, como por
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exemplo, a força da gravidade. A captação destas informações ocorre através de três

tipos diferentes de sistemas sensoriais: o somatossensorial, o visual e o vestibular,

embora o Sistema Nervoso e o músculo-esquelético também sejam geradores de

informações vitais para o controle postural.

O sistema visual é um sistema fundamental pois permite, entre outros

fatores, identificar objetos no espaço e determinar seu movimento; obter informações

sobre onde o corpo está no espaço, estabelecer a relação entre as partes corporais e

determinar o movimento do corpo. Portanto, sua importância ocorre não só com relação

à captação das informações do meio, mas também daquelas relativas ao próprio corpo

(SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2001).

Num estudo realizado por WHIPPLE, WOLFSON, DERBY, SINGH e TOBIN

(1993) com idosos submetidos ao SOT (Sensory Organization Test), encontrou-se que a

visão interfere no equilíbrio desta população, pois entre os idosos que apresentaram

predomínio da perda de equilíbrio, 32% delas ocorreram em condições em que os olhos

estavam fechados, e 52% sob condições em que a visão estava imprecisa. Os idosos

apresentaram queda na performance nas duas últimas condições, quando a visão foi

ocluida ao mesmo tempo em que ocorria inibição da informação somatossensorial. Os

autores afirmaram também que o efeito da visão parece ser uma função diferenciadora

se a superfície se encontra fixa ou em oscilação.

ERA, SCHROLL, YTTING, GAUSE-NILSSON, HEIKKINEN e STEEN (1996)

também encontraram associação significativa entre acuidade visual e equilíbrio nos

testes realizados com idosos nos quais os olhos foram mantidos fechados, sugerindo

que a acuidade visual também pode, em parte, ser fonte para outro determinante do

controle postural.

O sistema vestibular tem papel importante em funções como coordenação de

respostas motoras, auxílio na estabilidade durante a postura em pé, no andar e para a

estabilização visual e no controle postural, além de ser sensível à posição da cabeça e

às alterações rápidas na direção do movimento (SUMNWAY-COOK & WOOLLACOTT,

2001).
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Fazem parte deste sistema os otolitos, que são pequenos cristais de

carbonato de cálcio (GUYTON, 1993) que captam a aceleração e a posição linear da

cabeça e, através disso, informam a posição desta em relação à gravidade, sendo os

responsáveis durante movimentos lentos da cabeça, como por exemplo, durante a

oscilação postural (SUMNWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2001).

O sistema somatossensorial é responsável por gerar informações ao Sistema

Nervoso Central sobre a posição e o movimento do corpo em relação à base de suporte,

além de informar a relação de um segmento corporal em relação a outro. No caso da

postura em pé parada sobre uma superfície firme, o sistema somatossensorial é

responsável por gerar informações sobre a posição do corpo e seu movimento em

relação à superfície horizontal (SUMNWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2001).

Alterações no sistema somatossensorial estão intimamente ligadas a

problemas de equilibro no idoso, principalmente quando as informações sensoriais

avaliadas diminuem quantitativa e qualitativamente, o que pode ocorrer com a alteração

da superfície, por exemplo, fazendo com que o idoso tenha de aumentar suas

demandas atencionais para a atividade postural. Sugere-se então, que a deterioração

dos sistemas sensoriais periféricos podem acabar potencializando os problemas de

equilíbrio (devido a estas demandas atencionais para a atividade postural) (TEASDALE,

BARD, LARUE & FLEURY, 1993).

2.2.1 Influência do IMC no equilíbrio

De acordo com HORAK (1997) o IMC (Índice de Massa Corpórea), cujo

cálculo é feito através da divisão do peso (em Kg) pela altura ao quadrado (em m2),

pode ser considerado como um dos fatores que afetam a postura em pé. Esse dado é

importante, pois o equilíbrio só é mantido quando a oscilação do centro de massa

(COM) ocorre dentro dos limites da base de suporte do indivíduo (HORAK, 1997).
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Embora as divisões das categorias de IMC possam variar na literatura,

alguns pesquisadores utilizam àquela proposta pela Organização Mundial da Saúde

(WORLD HEALTH ORGANIZATION,1998), como se pode verificar na TABELA 1.

TABELA 1 - Categorias de IMC.

Categorias de IMC Valores de IMC
Abaixo do peso IMC < 18,5

Normal 18,5< IMC < 24,99
Sobrepeso 25 < IMC < 29,99

Obesidade grau I 30 < IMC < 34,99
Obesidade grau II IMC  35

Muitos estudos têm sido realizados a respeito da relação entre o IMC e

diversas variáveis, como por exemplo, o equilíbrio. ALLARD et al. (2001) estudaram a

relação entre os somatotipos morfológicos e o equilíbrio na postura em pé em

adolescentes do sexo feminino e verificaram que a relação altura-peso influencia o

equilíbrio e que deve ser levado em consideração na análise da postura em pé tanto em

garotas como em outras faixas etárias.

No estudo de DAVISON et al. (2002) o IMC apresentou ligação consistente

com a incapacidade física e às limitações funcionais em idosos. Outras pesquisas

realizadas com a população idosa de ambos os sexos e de várias etnias verificaram que

o IMC alto está mais associado com maior limitação funcional do que o IMC médio

nessa população, e que o IMC abaixo do normal também está ligado à diminuição da

mobilidade (FRIEDMANN, ELASY & JENSEN, 2001; GALANOS et al., 1994; LAUNER

et al., 1994; ZAMBONI et al., 1999).

Sendo assim, podemos dizer que o IMC, mesmo sendo uma medida simples

de composição corporal, pode ser útil na avaliação do idoso com relação às limitações

funcionais e principalmente ao equilíbrio.
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2.2.2 Influência da Atividade Física no Equilíbrio

É de consenso geral que a atividade física apresenta aspectos positivos com

relação à manutenção da saúde e à mobilidade no idoso (AMERICAN COLLEGE

SPORT MEDICINE, 1998), mas segundo BUCHNER et al. (1992) os benefícios

específicos gerados pelos diferentes tipos de exercícios sobre os inúmeros sistemas

fisiológicos encontram-se ainda obscuros, particularmente sobre aqueles que

contribuem para a estabilidade. De acordo com AMERICAN GERIATRICS SOCIETY,

BRITISH GERIATRICS SOCIETY e AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC

SURGEONS PANELl ON FALLS PREVENTION (2001), a atividade física apresenta

muitos benefícios a este segmento da população, mas parâmetros como a intensidade,

o tipo e a duração ideais ainda não estão claros quando estão relacionados à prevenção

de quedas.

Segundo VITA, TERRY, HUBERT e FRIES (1998), a atividade física é

eficiente não apenas como profilaxia contra quedas e morte em idosos, mas também

para o aumento da estabilidade postural e à diminuição da predisposição de quedas

devido à melhora na força muscular. De acordo com PROVINCE, HADLEY,

HORNBROOK, LIPSITZ, MILLER, MULROW, ORY, SATTIN, TINETTI e WOLF (1995),

a atividade física apresenta como aspecto positivo à melhora de inúmeros fatores,

dentre os quais o equilíbrio, quando estes apresentam algum déficit que podem levar o

idoso à queda e à lesões associadas. No estudo de LORD et al. (1995) a prática de

atividade física feita por idosos melhorou o equilíbrio através da pequena redução da

oscilação na postura em pé sobre superfície dura, mas grande efeito sobre superfície de

espuma.

De acordo com a AMERICAN COLLEGE SPORT MEDICINE (1998) existe

um crescente interesse em se verificar a atividade física como um fator de grande

influência sobre a melhora de aspectos como a flexibilidade e a estabilidade postural no

idoso. Muitas questões ainda necessitam ser respondidas, pois não se sabe identificar

através de quais mecanismos específicos esses fatores são melhorados. Apesar disso,
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existem evidências de que o programa de atividade física baseado em exercícios de

equilíbrio, dentre outros, atua de forma positiva sobre a população idosa, principalmente

na redução de quedas (CAMPBELL, ROBERTSON, GARDNER, NORTON, TILYARD &

BUCHNER,1997; CAMPBELL, ROBERTSON, GARDNER, NORTON &

BUCHNER,1999; WOLF, BARNHART, KUTNER, Mc NEELY, COOGLER & XU, 1996;

WOLF, BARNHART, ELLISON, COOGLER,1997). A WORLD HEALTH

ORGANIZATION (1997) corrobora com essa hipótese e acrescenta ainda que a

atividade física pode impedir e/ou adiar inclusive declínios relacionados ao equilíbrio na

população idosa.

A literatura apresenta uma certa inconsistência com relação aos benefícios da

atividade física em idosos, sendo que existe um grupo de autores que defende seus

aspectos positivos (LORD et al., 1995; TINETTI et al, 1994; AMERICAN GERIATRICS

SOCIETY BRITISH GERIATRICS SOCIETY E AMERICAN ACADEMY OF

ORTHOPAEDIC SURGEONS PANELl ON FALLS PREVENTION, 2001) e aqueles que

acreditam que não há efeito significativo sobre esta população (CLARK et al.,1975;

GUTMAN, HEBERT & BROWN, 1977; OWINGS et al., 1999).

De acordo com a revisão da literatura realizada por CARTER, KANNUS e

KHAN (2001), feita em artigos do MEDLINE entre 1966 e 2001, estudos anteriores a

1966 não apresentam o exercício como meio de reduzir o risco de quedas na população

idosa, o que é confirmado pelos mais recentes. Os autores concluem que existem

deficiências significativas na literatura com relação à prática da atividade física como um

fator preventivo para as quedas em idosos, o que gera a necessidade de mais estudos

neste campo. Acredita-se que algumas causas responsáveis pelas quedas são

representadas pelo déficit de flexibilidade, de tempo de reação, da força e de equilíbrio.

Por estar ligado às inúmeras atividades realizadas no cotidiano, o equilíbrio

pode ser considerado um fator fundamental a ser estudado na preservação da boa

qualidade de vida do indivíduo. Sendo assim, a manutenção do COM dentro dos limites

da base de suporte, que em seres humanos são representados pelos pés, é de qrande

importância na performance correta de tarefas como andar, sentar e levantar. Alterações
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nessa base de suporte podem estar ligadas a déficits de equilíbrio que potencialmente

causam desequilíbrio e quedas, fatores temidos na terceira idade.

3. OBJETIVO

O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre e estrutura do pé,

mais precisamente o arco longitudinal medial, e o equilíbrio em idosos. Procurou-se

verificar essa relação entre diferentes grupos, sendo um deles composto por praticantes

de futsal e o outro por não praticantes de atividade física sistematizada. Além disso, os

idosos tiveram o IMC avaliado no sentido de verificar a influência dessa variável.

4. METODOLOGIA

4.1 Amostra

A população estudada foi composta por 28 indivíduos voluntários do sexo

masculino com idade igual e superior a 60 anos (faixa etária considerada representativa

da população idosa de acordo com a Organização Mundial da Saúde (4), citado por

MAZO, LOPES & BENEDETTI, 2004) praticantes e não praticantes de atividade física

sistematizada (um dos fatores que influenciam o equilíbrio). Foram excluídos aqueles

que utilizam algum meio de auxílio para a locomoção, que já apresentam algum

distúrbio de equilíbrio como vestibulopatia e neuropatias ou que estejam em fase de

recuperação de algum acometimento músculo-esquelético.

____________________
(4) Organização Mundial da Saúde, os autores não citam a fonte
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A atividade física sistematizada escolhida para verificar a relação entre a

estrutura do pé e o equilíbrio foi o futsal, pois além de ser um esporte popular na

sociedade brasileira, as habilidades motoras que o envolvem, particularmente os chutes

e os deslocamentos, são caracterizados pelo desafio constante ao equilíbrio dos

indivíduos. A coleta de dados foi feita em dois centros de prática esportiva: ACM de

Pinheiros e ACM Centro. Os treinos são realizados no período noturno ou matutino, três

vezes por semana e com duração de duas horas. Os indivíduos que não praticavam de

um programa de atividade física sistematizada foram recrutados na Escola de

Comunicação e Arte, na Escola de Educação Física e Esporte (ambas pertencentes à

Universidade de São Paulo) e no Grupo Cultura e Vida na Terceira Idade. A coleta foi

realizada na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.

Assim, foram formados dois grupos: praticantes e não praticantes de futsal.

4. 2 Medidas

As medidas foram obtidas através da utilização dos seguintes instrumentos:

1) Técnica de impressão plantar – Método de classificação do pé que,

segundo RAZEGUI e BATT (2002), pode ser utilizado para medir inclusive o índice do

arco longitudinal medial. Sua escolha se deu devido à rápida aplicação e mensuração

dessa variável em estudo realizado anteriormente com idosos. O indivíduo permanece

por alguns segundos em pé descalço sobre o pedígrafo, onde é feito o contorno do seu

pé e a sua impressão é captada através de uma grande almofada com tinta sob o papel.

Em seguida o cálculo do IA é feito com ajuda do planímetro (instrumento utilizado para

calcular a área), dividindo-se a área total do pé (excluindo-se a área dos dedos) pela

área do médio pé.

2) Questionário de atividade física de Baecke modificado (VOORRIPS,

RAVELLI, DONGELMANS, DEURENBER & VAN STAVEREN, 1991) - Apresenta três
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partes, sendo a primeira composta por questões relacionadas às atividades realizadas

no cotidiano do indivíduo, a segunda envolve atividades esportivas (que são avaliadas

de acordo com sua intensidade, número de horas praticadas por semana e meses

praticados ao ano) e a terceira parte voltada ao lazer (analisada da mesma maneira que

a parte anterior) (ANEXO I).

3) Teste de Performance de Mobilidade Orientada (POMA) (SHUNWAY-

COOK & WOOLLACOTT, 2001; TINETTI, 1986; TINETTI & GINTER, 1988) – A

avaliação do equilíbrio é feita através da realização de atividades que são comuns ao

cotidiano do indivíduo como, por exemplo, sentar, levantar e girar. É um instrumento útil

para se identificar fatores como a dificuldade na realização de algumas manobras

particulares, problemas susceptíveis aos idosos (como as quedas), intervenções que

auxiliam na melhora da mobilidade do indivíduo e também componentes que fazem parte

da mobilidade e que podem afetar as atividades da vida diária. As tarefas e suas

alterações adotadas no teste desafiam a estabilidade do indivíduo e são pontuadas com

valores que vão de zero (0 - incapaz), um (1- adaptável) a dois (2- capaz). A primeira

parte do teste está relacionada à análise do equilíbrio estático (manter-se sentado, ficar

em pé com olhos fechados, etc) e a segunda à análise da marcha (andar sobre uma

linha, girar enquanto anda, etc) (ANEXO II).

4.3 Procedimentos

Os indivíduos tomaram conhecimento dos procedimentos através de um

termo de consentimento livre e esclarecido que, após sanar as possíveis dúvidas, foi

assinado como forma de aceitação de participação na pesquisa (ANEXO I).

Em seguida responderam ao Questionário de atividade física de Baecke

Modificado (ANEXO II) e fizeram a captação da impressão plantar de ambos os pés

através da utilização de um pedígrafo. Por fim, o equilíbrio foi mensurado através da

realização das tarefas propostas pelo POMA (Performance Oriented Mobility

Assessment – SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2001; TINETTI,1986; TINETTI &
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GINTER,1988;) (ANEXO III). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo

(ANEXO IV).

4.3 Análise estatística

Inicialmente foi testada a distribuição dos dados para as variáveis POMA, IAE

e IAD, mediante o teste de Shapiro Wilks. Esse procedimento também foi aplicado

quando as mesmas variáveis foram divididas de acordo com o critério atividade física

(praticantes de futsal e não praticantes de futsal), sendo que os valores podem ser

observados na TABELA 2. Os resultados encontrados indicaram que para algumas

variáveis (IAE para a amostra total; Baecke , IAD , IAE e idade para os praticantes de

futsal e IAE e idade para os não praticantes) não houve distribuição normal e com isso

testes não paramétricos foram utilizados. Vale ressaltar que mesmo retirando os casos

extremos e outlier ainda não foi possível observar distribuição normal. Com isso, para a

análise da relação entre as variáveis foi utilizado o teste de correlação de Spearman

como pode ser verificado na TABELA 3. Já para analisar o efeito da prática de atividade

física e do IMC sobre o equilíbrio foi realizada uma série de testes de U de Mann

Whitney. Todos os testes foram analisados com valor de significância abaixo de 0,05.
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TABELA 2 - Valores do teste Shapiro Wilks.

5. RESULTADOS

A análise descritiva da amostra desse estudo foi dividida de acordo com o

critério prática de atividade física, sendo os idosos dividdos em dois grupos distintos:

praticantes de futsal e não praticantes de atividade física sistematizada, e foi analisada

mediante as seguintes variáveis: idade, pontuação no POMA, IA (direito e esquerdo) e

IMC. A amostra total apresentou média de idade de 64,5 anos (sd= 8,25), sendo que

para os idosos não praticantes de atividade física sistematizada (futsal) a idade média

foi de 64,64 anos (sd= 4,72) e de 67,28 anos (sd= 7,03) para os idosos praticantes de

futsal, como pode ser visto na FIGURA 3 abaixo. Embora o grupo que pratica futsal seja

aparentemente mais jovem, o teste t de Student revelou que não há diferença

significante na idade cronológica dos grupos (t= -1,1678; p> 0,05).

Grupo variável n valor W Valor p
População total

POMA 28 0,767 0,000
IAD 28 0,915 0,026
IAE 28 0,929 0,058

Praticantes de futsal
Baecke 14 0,881 0,059
POMA 14 0,832 0,013
IMC 14 0,779 0,003
IAD 14 0,898 0,107
IAE 14 0,907 0,145
IDADE 14 0,878 0,054

Não praticantes
Baecke 14 0,634 0,000

POMA 14 0,691 0,000
IMC 14 0,767 0,002
IAD 14 0,850 0,022
IAE 14 0,927 0,276
IDADE 14 0,897 0,101
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FIGURA 3 – Distribuição da média de idade cronológica nos grupos praticantes e não

praticantes de futsal.

Com relação à pontuação total no POMA, a mediana dos valores alcançados

foi de 27 pontos para os praticantes de futsal e de 28 pontos para os não praticantes

(como pode ser visto na FIGURA 4). Um aspecto que merece destaque diz respeito à

pontuação atingida, pois todos os valores atingidos pela população em geral ficaram

entre 23 e 28 pontos. O ANEXO V apresenta os valores médios ou de mediana das

variáveis estudadas para a amostra total, praticantes e não praticantes de futsal.
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FIGURA 4 – Mediana dos valores de POMA alcançados pelos praticantes e não

praticantes de futsal.

Quando se divide a amostra utilizando como critério a variável prática de

atividade física sistematizada (idosos que não praticam nenhum tipo de atividade física

formal e organizada e aqueles que praticam futsal) na pontuação do teste de equilíbrio

(POMA), verificou-se que o grupo de praticantes de futsal (mediana = 27 pontos) e não

praticantes (mediana = 28 pontos) obtiveram valores semelhantes. Esse resultado sugere

que a população estudada foi semelhante com relação à sua performance nas tarefas

analisadas pelo teste.

As FIGURAS 5 e 6, respectivamente, ilustram os valores do IA (medianas)

para o pé direito (IAD) e para o pé esquerdo (IAE) dos grupos praticantes e não

praticantes de futsal. Na comparação entre grupos detectou-se que não houve diferença

significante tanto para o IAD (z=0,7199; p>0,05), quanto para o IAE (t=0,000; p>0,005).
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FIGURA 5 - Mediana dos valores alcançados pelos praticantes e não praticantes de

futsal no IAD.
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FIGURA 6 - Mediana dos valores alcançados pelos praticantes e não praticantes de

futsal no IAE.
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Com relação ao IA do pé direito, a amostra apresentou a seguinte

distribuição: 21,43% dos idosos com IA alto (IA  0,21), 50% com IA normal (0,21 < IA

<0,26) e 28,57% com IA baixo (IA ≥ 0,26). Já para o pé esquerdo foram encontrados os

seguintes valores de IA: 21,43% dos idosos com IA alto, 35,71% com IA normal e

42,86% com IA baixo. Pode-se então afirmar que, no pé direito há predomínio de IA

normal (50%), seguido pelo IA baixo (28,57%) e por último pelo IA alto (21,43%). No pé

esquerdo, o predomínio se dá pelo IA baixo (42,86%), seguido pelo IA normal (35,71%)

e pelo IA alto (21,43%). Considerando toda a amostra que apresenta a mesma

configuração de IA para os pés direito e esquerdo, totalizando 18 indivíduos, observou-

se sete idosos com IA normais (38,8%), sete (38,8%) com IA baixos e quatro (22,2%)

com IA altos.

A variável IMC apresentou na população total os seguintes valores para cada

classe: zero para peso baixo (IMC<18,5), 10 idosos (35,71%) com peso normal

(18,5<IMC<24,99), 14 (50%) com sobrepeso (25<IMC<29,99), três (10,71%) com

obesidade grau I (30<IMC<34,99) e um (3,57%) com obesidade grau II (IMC  35).

Portanto, com base nos resultados acima, verifica-se que a metade da população idosa

estudada encontra-se com sobrepeso (50%), 35,71% com peso dentro dos limites de

normalidade e 14% com sobrepeso (obesidade grau I e II).
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FIGURA 7 - Mediana dos valores alcançados pelos praticantes e não praticantes de

futsal no IMC (Kg/m2).

Dentre os idosos praticantes de futsal 21,43% apresentaram peso considerado

normal contra 50% do grupo não praticante; 64,28% com sobrepeso contra 35,71% em

não praticantes; 14,28% com obesidade grau I contra 7,14% dos não praticantes e

nenhum idoso com obesidade grau II entre os praticantes de futsal contra 7,14% dos não

praticantes. Assim, houve um maior número de indivíduos com sobrepeso (64,28%) entre

os praticantes de futsal do que entre os não praticantes (35,71%), mas a obesidade

mostrou proporção igual entre os grupos (14,28%) (TABELA 3).
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TABELA 3 - Distribuição dos praticantes e não praticantes de futsal segundo

classificação de IMC

Categorias de IMC
Praticantes de

futsal (%)
Não praticantes de

futsal (%)
Abaixo do peso 0 0

Normal 21,43 50
Sobrepeso 64,28 35,71

Obesidade grau I 14,28 7,14
Obesidade grau II 0 7,14
Obesidade grau III 0 0

Para indivíduos com peso considerado normal, observou-se pontuação

máxima no POMA de 28 pontos (que foi igual para as demais classes de IMC) e mínima

de 26, sendo a mediana de 27 pontos. Entre os idosos com sobrepeso a pontuação

mínima foi de 23 pontos e a mediana de 28 pontos; dentre aqueles com obesidade grau I

a pontuação mínima e a mediana foram de 27 pontos; e para o único idoso com

obesidade grau II a pontuação foi de 28 pontos.

Como já foi dito, a prática de futsal foi utilizada como critério para a divisão

dos grupos (praticantes e não praticantes de futsal) e, na comparação entre os grupos

através do Questionário de atividade física de Baecke modificado observou-se diferença

significante (z= 3,4920; p<0,001). Esse resultado era esperado, pois este questionário

tem como função medir o nível de atividade física habitual do idoso (FIGURA 8).
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FIGURA 8 - Mediana dos valores alcançados pelos praticantes e não praticantes de

futsal no Baecke.

Com o intuito de verificar possíveis relações entre as variáveis estudadas, ou

seja, se o comportamento de uma variável pode influenciar o comportamento de outra,

foram realizados testes de correlação de Spearman, que não indicou correlação

significante entre o POMA e o IAD (r= - 0,086; p>0,05) e entre o POMA o IAE (r= 0,067;

p> 0,05) (TABELA 4). Com isso pode-se inferir que os valores obtidos no teste de

equilíbrio são independentes do tipo de IA para ambos os pés. O mesmo teste também

indicou que o IMC não apresenta correlação com o POMA (r= 0,048; p>0,05), nem com

o IAD (r= 0,016; p> 0,05), nem com o IAE (r= 0,136; p>0,05). Tais resultados indicam

que o equilíbrio não está relacionado ao IA de ambos os pés ou mesmo ao IMC da

amostra estudada.
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TABELA 4 – Correlações entre IA e POMA para a amostra total, praticantes

e não praticantes de futsal

Amostra variáveis Spearman
(r)

p

Total POMA & IAD -0,09 0,66
POMA & IAE 0,07 0,73

Praticantes de futsal POMA & IAD -0,03 0,92
POMA & IAE 0,07 0,81

Não praticantes de
futsal

POMA & IAD 0,02 0,95

POMA & IAE 0,07 0,8

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi verificar a relação entre a estrutura do pé (arco

longitudinal medial) e o equilíbrio em idosos através da mensuração das variáveis IAD,

IAE, POMA, nível de atividade física (Baecke) e IMC.

A existência de possíveis efeitos desta relação foi estudada em 28 idosos

pertencentes a dois grupos distintos: praticantes e não praticantes de futsal. A escolha

desta modalidade se deu em função não apenas da popularidade, mas devido aos

constantes desafios à estabilidade do indivíduo durante os deslocamentos e os chutes.

No entanto, como a mensuração da prática de atividade física não se restringe apenas

ao engajamento formal em grupos de atividade física, utilizou-se o Questionário de

Atividade Física de Baecke modificado para idosos, que quantifica a atividade física

incluindo atividades domésticas, de lazer e esportivas.

De acordo com a não existência de correlação entre o IAD e o POMA e entre

o IAE e o POMA, podemos verificar que, para qualquer tipo de IA, alto, normal ou baixo,

a pontuação no POMA não foi influenciada. Esse achado demonstra que, neste estudo,

não existiu relação entre a estrutura do pé e o equilíbrio em idosos. Esperava-se que as

alterações encontradas na base de apoio, diferentes tipos de arco dos pés, levassem à
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uma diferença na pontuação obtida na performance dos idosos na realização dos testes

de equilíbrio (POMA), pois é dentro desta base que a projeção do COM se desloca para

que o indivíduo se mantenha em equilíbrio (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT

,2001). Sendo assim, uma base mais estreita, que poderia ser representada pelos pés

com IAs altos, representaria um maior desafio para a manutenção do equilíbrio no

indivíduo, já que oscilações muito grandes do COM fariam com que ele se

desequilibrasse com maior facilidade, fazendo portanto com que sua pontuação no

POMA fosse menor em comparação com um indivíduo com pés com IAs normais; que

por sua vez seria menor do que a pontuação alcançada por indivíduos com pés com IAs

baixos. Essa pequena base de suporte acabaria por ameaçar também a terceira função

fundamental do sistema de controle de equilíbrio proposta por ROTHWELL (1994): a

estabilidade do corpo.

A não ocorrência dessa relação pode ter várias causas, como por exemplo, a

utilização de compensações por parte do indivíduo frente à sua pequena base de apoio:

maior largura do passo, menor extensão do tronco, dentre outras. Além disso,

movimentos que envolvem grandes amplitudes seriam restritos nestes indivíduos com

base de apoio pequena por causa da facilidade com que a projeção do COM

extrapolariam os limites da área desta base.

Os idosos avaliados podem ter conseguido manter o controle de equilíbrio

independente da estrutura dos pés através da adoção de um ou mais fatores propostos

por WOOLLACOTT (1993), ou seja, utilizando as informações dos diversos sistemas

sensoriais para atingir a estabilidade de forma habilidosa, ativando apropriadamente as

respostas sinérgicas da musculatura postural, usando mecanismos adaptativos para

substituir a informação dominante no controle postural ou ativando a musculatura

postural com força suficiente para corrigir as ameaças de equilíbrio.

Além disso, os idosos podem ter desenvolvido estratégias para conseguir

recuperar o equilíbrio em determinadas circunstâncias utilizando-se das chamadas

estratégias compensatórias ou de equilíbrio, que segundo HORAK (1997) são planos e

implementações de ação realizadas frente a limitações e que podem ou não ser efetivas
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ou ótimas. Tais estratégias podem ser utilizadas em várias situações e podem ser

desenvolvidas, modificadas ou trocadas de acordo com as necessidades encontradas

pelo indivíduo. Sua adoção pode ser um fator positivo no sentido de adaptar-se às

situações inesperadas ou nas quais o indivíduo inicialmente se sente incapaz. O ideal é

que as estratégias adotadas sejam benéficas e eficazes e que auxiliem nas atividades

funcionais como ficar em pé, caminhar, sem que lhe tragam conseqüências negativas no

futuro (HORAK, 1997), e que possam ser utilizadas inclusive durante a prática do futsal.

As estratégias efetivas no controle do COM são selecionadas baseadas em

fatores biomecânicos, nas limitações neuromusculares e sensoriais e também às

demandas da tarefa e do meio (HORAK, HENRY & SHUMWAY-COOK, 1997). De

acordo com PERRACINI (1998) a escolha da estratégia correta é tão importante que o

erro na escolha pode ser um dos fatores que levam o indivíduo ao desequilíbrio. No

caso dos idosos, as estratégias escolhidas podem estar relacionadas às patologias, às

alterações sensoriais e também às fraquezas musculares (SHUMWAY-COOK &

WOOLLACOTT, 2001).

A menor base de apoio pode fazer com que pouca informação

somatossensorial seja gerada pelos pés, obrigando assim que o indivíduo realize uma

compensação feita pelos demais sistemas sensoriais (visual e vestibular) para que o

equilíbrio seja mantido. Esse fato é possível desde que no mínimo uma das três fontes

principais de informações (visual, somatossensorial ou vestibular) esteja presente

(ROTHWELL,1994).

Um dos fatores importantes a ser levado em consideração é que o pé pode

ser visto não apenas como uma estrutura que é responsável pelo contato do corpo com

o solo durante os movimentos como andar e ficar em pé, mas também como uma fonte

direta de informações e que uma alteração em sua estrutura ou simplesmente dor pode

ser a causa de alterações não apenas na habilidade funcional como também em seu

equilíbrio (MENZ & LORD,1999). Por isso o pé é uma estrutura tão importante e que

deve receber mais atenção por parte dos profissionais e também ser alvo de mais

pesquisas, principalmente com relação à população idosa.
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MENZ e LORD (2001a) verificaram que problemas nos pés (inclusive

deformidade em pé plano) não apresentam associação com as oscilações que os idosos

sofrem durante testes de equilíbrio na postura em pé; fato que não é surpreendente,

pois durante essa postura a distribuição da pressão na sola dos pés sofre pequenas

variações, e a oscilação dentro dos limites de estabilidade na postura bipodal (que gera

uma grande área para a movimentação do COM) não requer grandes demandas da

função de suporte dos pés. MENZ e LORD (2001b) afirmam ainda que a realização de

tarefas que requerem grandes deslocamentos do corpo faz com que o indivíduo tenha

que dividir o peso corporal em todas as regiões dos pés, e essa habilidade é prejudicada

pela dor e também pelas deformidades encontradas nos mesmos. Com isso, alterações

encontradas nos pés seriam responsáveis por alterações na realização dos testes de

equilíbrio, e isso não ocorreu no presente estudo. Supõe-se inclusive que a realização

dos testes com os próprios calçados do indivíduo pode fazer com que os resultados

sejam alterados. Talvez se os idosos deste estudo realizassem os testes descalços essa

relação entre a estrutura do pé e o equilíbrio seria verificada.

Por fim, MENZ e LORD (2001a) concluem que a habilidade reduzida em

realizar atividades funcionais de forma integral no cotidiano e também de equilíbrio é

afetada por problemas encontrados nos pés (dentre os quais o pé plano).

Verificou-se também que a maior porcentagem encontrada de pés com arco

normal (50% dos pés direitos e 35,71% dos pés esquerdos) e baixo (28,57% nos pés

direitos e 42,86% nos pés esquerdos) está em conformidade com a literatura, pois ao

longo do processo de envelhecimento o arco longitudinal medial sofre desabamento

(REBELATTO & MORELLI, 2004), o que seria uma das causas pelas quais foram

encontrados poucos indivíduos com pés com IA alto. Esses resultados também

confirmam os achados de FORRIOL e PASCUAL (1990), em que os idosos apresentam

maior porcentagem de pés com IA mais baixos.

Levando-se em consideração apenas indivíduos com pés com IA iguais (n=

18), encontramos a mesma porcentagem de idosos com IA normais e baixos (38,8%) e

apenas 22,2% com IA altos. Essa proporção vai contra os achados de SUBOTINIK
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(1985), que encontrou na população americana maior proporção de indivíduos com pés

com IA normais (60%), seguidos por 20% com IA baixos e 20% com IA altos.

Com relação ao Questionário de Atividade física de Baecke modificado para

idosos foram encontrados idosos que não praticam nenhum tipo de atividade física

sistematizada mas que obtiveram pontuação próxima à dos idosos que praticam futsal.

Uma das explicações para esse achado está no fato de que, segundo o estudo de

VOORRIPS et al. (1991), as atividades desenvolvidas no lar são extremamente

importantes para o idoso devido à perda de suas atividades ocupacionais. Por isso, ao

criarem um novo questionário para avaliar a atividade física em idosos foram

acrescentados aos itens avaliados as atividades realizadas em casa e de lazer. Sendo

assim, embora a pontuação em atividades esportivas seja baixa em idosos do primeiro

grupo, as atividades realizadas em casa e de lazer foram altas e fizeram com que a

pontuação total de alguns idosos de ambos os grupos fosse próxima. Portanto, não

seria adequado o emprego do termo ativo e não ativo entre os idosos avaliados por esse

instrumento. Esse aspecto também foi verificado por MAZO, MOTA, BENEDETTI e

BARROS (2001), que afirmaram que esse questionário apenas discrimina os níveis

gerais de atividade física habitual e classifica os indivíduos em menos ativos e mais

ativos: quanto mais alta a pontuação total obtida, mais ativo será o indivíduo.

Todavia, como foi visto, o instrumento foi capaz de detectar diferença no nível

de atividade física dos idosos dos dois grupos estudados, confirmando o critério de

formação dos grupos adotado a priori.

A análise dos resultados relacionados ao POMA demonstrou que a amostra

estudada apresentou pontuação com pouca variação, sendo que o valor mínimo

alcançado foi de 23 e o máximo de 28 pontos, fato que acaba cor caracterizar o “efeito

teto” neste instrumento de avaliação. Quando se divida a amostra utilizando a variável

prática de atividade física esse efeito se confirma, pois o valor da mediana para o grupo

dos praticantes de futsal foi de 27 pontos e a dos não praticantes de futsal foi de 28

pontos.
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Para TINETTI (1986), nesse teste de equilíbrio a grande variabilidade

existente entre os indivíduos acaba sendo limitada nas categorizações do teste, sendo

impossível criar uma avaliação uniforme para todos os indivíduos (o que acaba sendo

impróprio): as categorias sugeridas em ambas as partes são grosseiras (vagas) e a

habilidade desenvolvida pelo indivíduo apenas explica parcialmente o que o mesmo faz,

já que o nível de mobilidade desenvolvido pelo idoso resulta da completa ligação entre

diversos fatores extrínsecos e intrínsecos.

SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT (2001) incluem dentre as limitações dos

questionários que avaliam o equilíbrio e a marcha (dentre os quais o POMA) nos idosos,

que examinar o idoso em meio limitado (condições ambientais limitadas) não significa

que o mesmo tenha performance igual em meios mais complexos. Além disso, as

autoras citam que muitos testes geram poucas informações sobre a qualidade do

movimento para concluir a tarefa, e que itens adicionais são necessários para se obter

mais informações sobre a qualidade do movimento realizado pelo indivíduo para concluir

a tarefa proposta e servir de base para se detectar problemas nos sistemas. Sendo que

o objetivo deste teste é exatamente ser um instrumento útil para se identificar fatores

como, a dificuldade na realização de algumas manobras particulares, problemas

susceptíveis aos idosos (como as quedas), intervenções que auxiliam na melhora da

mobilidade do indivíduo e também, componentes que fazem parte da mobilidade e que

podem afetar as atividades da vida diária (TINETTI, 1986), ainda permanecem dúvidas a

respeito da avaliação proposta por esse teste.

Com relação à pontuação máxima no POMA podemos encontrar uma grande

quantidade de valores devido a fatores como a adoção de diferentes números de itens

avaliados: TINETTI, WILLIAMS e MAYEWSKI (1986) adotam apenas oito itens para

cada parte do teste; já TINETTI (1986) utiliza 13 para a primeira parte e nove para a

segunda e SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT ( 2001) adotam nove para a parte de

equilíbrio e sete para a análise de marcha. Esse fato acaba por comprometer a

comparação dos escores obtidos no POMA deste estudo com os demais obtidos com

outras populações descritos na literatura.
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Outro aspecto sem concordância na literatura diz respeito à pontuação de

cada item do teste, que embora variam entre zero, um e dois, nem sempre são adotados

como regra entre os pesquisadores. Tomando como exemplo o ítem equilíbrio sentado

(que é comum a todos os autores que utilizam o POMA), percebe-se que em TINETTI

(1986) a pontuação varia de zero, um e dois; e em TINETTI, WILLIAMS e MAYESKIT

(1986) e SHUMWAY-COOK e WOOLLACOTT ( 2001) usa-se pontuação zero e um.

Sendo assim, embora este trabalho tenha colocado todos os itens

encontrados nas três fontes do POMA (SHUNWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2001;

TINETTI, 1986; TINETTI & GINTER, 1988), a pontuação e os itens levados em

consideração na avaliação do equilíbrio seguiram o modelo proposto por TINETTI

(1986). A grande variedade de itens e de pontuações acaba por prejudicar a

comparação do POMA aplicado neste trabalho com aqueles encontrados na literatura.

O efeito nulo da prática da atividade física sobre o desempenho no POMA

pode ter como causa, segundo BUCHNER et al. (1992), que indivíduos que ultrapassam

certo nível de aptidão física não se beneficiam da prática de atividade física, ou seja,

após atingir determinado patamar a atividade física já não causa mais alterações no

indivíduo fazendo com que sua prática não seja necessária para melhorar a função.

LORD et al. (1995) corroboram com essa idéia ao sugerirem que a atividade física pode

gerar efeito terapêutico pequeno ou nulo sobre o equilíbrio em idosos, o que pode servir

de base para o fato encontrado neste estudo onde a prática de futsal ou a não prática de

qualquer atividade física não influencia o equilíbrio da amostra avaliada.

A prática de atividade física pode melhorar certas informações fisiológicas

que seriam responsáveis em assistir o idoso na compensação de déficits de um ou mais

sistemas sensoriais. Deste modo, a atividade física estaria ligada a benefícios a longo

prazo voltados à melhora nas funções sensório-motoras em idosos (LORD et al.,1995).

É importante ressaltar que indivíduos que tenham atingido esse patamar ou nível de

aptidão física se utilizem da prática da atividade física para garantir a manutenção da

mesma, o que já pode ser encarado como um benefício. Além disso, outros benefícios
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relacionados à prática de atividade física devem ser considerados, como aqueles

relacionados aos aspectos psicossociais da prática de atividade física em sí.

OWINGS et al. (1999) apontam que a literatura ainda está dividida quando se

tenta estabelecer se há relação entre a prática de atividade física e o equilíbrio em

idosos, e que essa relação ainda não foi convincentemente confirmada. Portanto, os

autores acreditam que provavelmente a prática de atividade física possa se relacionar

ao equilíbrio, mas é algo incerto quando falamos de quedas em idosos. Essa resposta

deve levar em consideração as características específicas dos idosos estudados,

defendendo então que sua influência seja nula, ou melhor, que não tenha efeito

significativo.

Portanto, já que a amostra estudada apresentou resultados semelhantes no

POMA, como foi discutido anteriormente, investigar populações cujo contraste no

desempenho seja mais evidente ( populações menos homogêneas), como por exemplo

indivíduos institucionalizados, talvez seja um caminho promissor para futuras pesquisas.

Com base nos resultados obtidos pode-se dizer que o POMA não apresentou

sensibilidade suficiente para detectar alterações no equilíbrio e na marcha entre idoso

que não praticam atividade física e os praticantes de futsal, nem entre os idosos com

diferentes tipos de IMC e IA. A escolha do futsal ao mesmo tempo em que caracterizou

o tipo de atividade física trouxe limitação em relação ao tamanho da amostra estudada,

pois encontrou-se dificuldade para recrutar tais indivíduos.

Com relação à variável IMC, é interessante verificar que houve maior

quantidade de indivíduos com peso considerado normal entre os idosos não praticantes

de atividade física (50%) do que entre os praticantes de futsal (21,43%), ao contrário do

esperado, já que a prática de atividade física está fortemente ligada à manutenção e à

perda do peso corporal e o sedentarismo ao ganho de peso. Outro aspecto importante

encontrado foi que entre os idosos praticantes de futsal houve maior quantidade de

indivíduos com sobrepeso (64,28%) do que entre aqueles que não praticam atividade

física (35,71%); mas a obesidade mostrou proporção igual entre os grupos (14,28%). O

estilo de vida dos indivíduos pode ser considerado como uma possível explicação para o
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fato dos idosos que não praticam atividade física apresentaram IMC mais adequado que

o dos idosos jogadores de futsal. Talvez eles não estejam formalmente engajados num

grupo de prática de atividade física, mas estejam envolvidos em várias outras atividades

e também tenham uma alimentação mais balanceada.

De um modo geral, a avaliação do IMC tem sido utilizada por ser um

parâmetro simples de ser acessado e, ao mesmo tempo, um indicativo importante para

que futuros estudos possam utilizar medidas mais precisas para avaliar a quantidade de

gordura e massa magra, principalmente em idosos, já que a composição corporal desta

parte da população sofre modificações ao longo do processo de envelhecimento.

Os resultados também evidenciaram que não houve relação entre IMC e

POMA, ou seja, que o peso não influenciou a pontuação no teste de equilíbrio. Esse

achado á contrário ao encontrado no estudo de ALLARD et al. (2001), que verificou que

a influência da relação peso-altura nos escores obtidos nos testes de equilíbrio. Os

resultados também não estão de acordo com o estudo de DAVISON et al. (2002), no

qual o IMC apresentou relação consistente com a incapacidade física e com as

limitações em idosos. Os idosos do presente estudo, independente da classe de IMC,

apresentaram pontuação máxima de 28 pontos, a menor pontuação (23 pontos) foi

encontrada nos idosos com sobrepeso, e não dentre aqueles com maior IMC (com

obesidade grau I ou II).

Portanto, os resultados encontrados neste estudo não apontam a influência

do IMC sobre o equilíbrio, sendo contrário aos achados propostos pela literatura, pois a

pontuação no POMA não foi influenciada pelo peso e altura do idoso. O IMC é uma

medida simples de composição corporal e é considerada um indicativo importante na

avaliação de aspectos da saúde do indivíduo, entretanto não influenciou a avaliação da

relação entre a estrutura do pé e o equilíbrio em idosos. Uma possível explicação para

esse resultado está relacionada ao fato de que o idoso praticante de futsal tenha ganho

massa muscular, o que aumentaria seu peso, fator que não foi levado em consideração

neste estudo, pois as medidas de composição corporal analisadas foram apenas o peso
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e a altura. De qualquer forma, mais estudos são necessários para se investigar esta

questão.

É necessário destacar algumas limitações deste estudo: (a) a amostra

considerou apenas um gênero de idosos (sexo masculino), saudáveis, não praticantes

de atividade física ou praticantes de futsale que foram recrutados em centros de prática

de atividade física; (b) os testes foram realizados com os próprios calçados dos idosos

(por razões de segurança e de higiene) o que, segundo MENZ e LORD (2001 a), pode

ter afetado a força de algumas associações entre performance e problemas nos pés

(tipos de arco); (c) a escolha do futsal acabou limitando o tamanho da amostra; e (d) o

POMA mostrou ser um teste com pouca sensibilidade neste estudo. A adoção de outros

métodos de análise de equilíbrio, não apenas de forma direta como também através de

instrumentos mais precisos como a plataforma de força, podem verificar a existência ou

não dos objetivos citados neste estudo.

Finalmente, os resultados do presente estudo, que teve como objetivo

verificar a relação entre a estrutura do pé (mais precisamente o arco longitudinal medial)

e o equilíbrio em idosos, concluíram que:

• Não houve correlação significante entre o equilíbrio e a estrutura do pé

(arco longitudinal medial) em idosos com diferentes tipos de IMC, e com ou

sem prática de atividade física (futsal);

• Os diferentes tipos de arco plantar não influenciaram o desempenho dos

idosos na performance dos testes de equilíbrio;

• Ter peso normal, sobrepeso ou ser obeso (grau I ou II) não influenciou o

desempenho dos idosos no teste de equilíbrio;

• Praticar ou não atividade física (futsal) não influenciou o desempenho dos

idosos no teste de equilíbrio.
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ANEXO I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
______________________________________________________________________

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL

1. NOME DO INDIVÍDUO .:.................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................. SEXO : .M  F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ........................................................................ Nº............. APTO............
BAIRRO: .............................................. CIDADE ....................................................
CEP:............................................ TELEFONE: DDD (............) ..................................

2.RESPONSÁVEL LEGAL:.............................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M  F  
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .................................................................. Nº ............ APTO: ..............
BAIRRO: ................................... CIDADE: .....................................................
CEP:.................TELEFONE: DDD (............).....................................................................

______________________________________________________________________________________________
_

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1. Este projeto intitula-se “Relação entre a estrutura do pé e o equilíbrio em idosos”

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Suely dos Santos

3. CARGO/FUNÇÃO: Prof. Doutor

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:

RISCO MÍNIMO X RISCO MÉDIO  
RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo)

5. DURAÇÃO DA PESQUISA : Esta pesquisa apresentará duração de doze meses.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


48

ANEXO I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (continuação)

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE
LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1. Apesar de ser a estrutura responsável pelo contato do indivíduo com o solo, pouco se sabe sobre a relação entre
o pé e o equilíbrio em indivíduos idosos. Portanto, avaliar a relação entre o pé e o equilíbrio é o objetivo deste
estudo.

2. a avaliação será feita através da aplicação de um questionário, da impressão plantar e da realização do Teste de
Performance e Mobilidade Orientada (POMA), que consiste em tarefas do cotidiano como sentar-se, equilibrar-se
numa perna só, girar, andar, etc.

3. Não será gerado nenhum desconforto por parte da população estudada e os riscos são mínimos.

4. Os participantes poderão se beneficiar no sentido de obterem todas as informações aqui levantadas a respeito do
seu pé e do seu equilíbrio com a equipe que realizará a pesquisa.

5. Poderá haver esclarecimento de dúvidas ao longo do estudo.

_________________________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA:

1. Os riscos e benefícios relativos à pesquisa em qualquer etapa da mesma, inclusive com o intuito de esclarecer
possíveis dúvidas que possam surgir ao longo do processo.

2. O participante poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem que isso lhe traga qualquer
tipo de prejuízo.

3. O tratamento de dados coletados garante e garantirá sigilo absoluto e privacidade.

4. Os participantes desta pesquisa receberão assistência do HU ou do Hospital das Clínicas da FMUSP na presença
de qualquer intercorrência que venha acontecer durante o desenvolvimento da pesquisa.

_________________________________________________________________________

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

Suely dos Santos – Av. Prof. Mello Moraes, 65 CEP: 05508 900 tel. 30912131 Cidade Universitária.

Maria Fernanda de Oliveira – Av. Prof. Mello Moraes, 65 CEP: 05508 900 tel. 30912147 Cidade Universitária

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa
São Paulo, de de 20 .
__________________________________________ __________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal assinatura do pesquisador

(carimbo ou nome legível)
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ANEXO II - Questionário de atividade física de Baecke modificado (VOORRIPS et al.,
1991)

ATIVIDADES DE CASA
1. Você realiza algum trabalho leve em sua casa? (lavar louça, reparar roupas, tirar

pó, etc.)
0. nunca (menos de 1 vez por mês)
1. às vezes (somente quando um parceiro ou ajudante não está disponível)
2. quase sempre (às vezes com ajudante)
3. sempre (sozinho ou com ajuda)

2. Você realiza algum trabalho pesado em sua casa? (lavar pisos e janelas, carregar
lixos, etc.)

0. nunca (menos de 1 vez por mês)
1. às vezes (somente quando um parceiro ou ajudante não está disponível)
2. quase sempre (às vezes com ajudante)
3. sempre (sozinho ou com ajuda)

3. Para quantas pessoas você mantém a casa incluindo você mesmo? (preencher 0
se respondeu nunca nas questões 1 e 2).

4. Quantos cômodos você tem que limpar, incluindo cozinha, quarto, garagem,
banheiro, porão? (preencher 0 se respondeu nunca nas questões 1 e 2).

0. nunca faz trabalhos domésticos
1. 1-6 cômodos
2. 7-9 cômodos
3. 10 ou mais cômodos

5. Se limpa algum cômodo, em quantos andares? (preencher 0 se respondeu nunca
na questão 4)

6. Você prepara refeições quentes para si mesmo, ou você ajuda a preparar?

0. nunca
1. às vezes (1 ou 2 vezes por semana)
2. quase sempre (3 a 5 vezes por semana)
3. sempre (mais de 5 vezes por semana)

7. Quantos lances de escada você sobe por dia? (1 lance de escadas tem 10
degraus)

0. eu nunca subo escadas
1. 1-5
2. 6-10
3. mais de 10

8. Se você vai para algum lugar em sua cidade, que tipo de transporte utiliza?
0. eu nunca saio
1. carro
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ANEXO II - Questionário de atividade física de Baecke modificado (VOORRIPS et al.,
1991) (continuação)

2. transporte público
3. bicicleta
4. caminhando

9. Com que freqüência você faz compras?
0. nunca ou menos de 1 vez por semana
1. 1 vez por semana
2. 2-4 vezes por semana
3. todos os dias

10.Se você vai para as compras, que tipo de transporte você utiliza?
0. eu nunca vou as compras
1. carro
2. transporte público
3. bicicleta
4. caminhando

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Você pratica algum esporte? (bocha, ginástica, natação, hidroginástica, caminhada, etc.)

Esporte 1: _____________________________ Intensidade: ________ (ver tabela)
Horas por semana: _______________
Meses por ano: __________________

Esporte 2: ____________________________ Intensidade: ________ (ver tabela)
Horas por semana: _______________
Meses por ano: __________________

ATIVIDADES DE LAZER

Você tem alguma atividade de lazer? (tricô, bordados, leitura, assistir TV, passear com o
cão, bingo, danças de salão, etc).

Atividade 1:____________________________ Intensidade: ________ (ver tabela)
Horas por semana: _______________
Meses por ano: __________________
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ANEXO II - Questionário de atividade física de Baecke modificado (VOORRIPS et al.,
1991) (continuação)

Atividade 2: ____________________________ Intensidade: ________ (ver tabela)
Horas por semana: _______________
Meses por ano: __________________

Códigos utilizados para o cálculo da pontuação do Questionário de Baecke
Modificado

Códigos de intensidade:

intensidade Valor
Deitado sem carga 0,028
Sentado sem carga 0,146
Sentado com movimento de mãos e braços 0,297
Sentado com movimentos corporais 0,703
Em pé sem carga 0,147
Em pé com movimentos de mãos e braços 0,307
Em pé com movimentos corporais, andando 0,890
Andando com movimentos de mãos e braços 1,368
Andando com movimentos corporais, pedalando, nadando 1,890

Códigos de horas por semana:

modalidade Valor
Menos do que 1h/semana 0,5
1 < 2h/semana 1.5
2 < 3h/semana 2.5
3 < 4h/semana 3.5
4 < 5h/semana 4.5
5 < 6h/semana 5.5
6 < 7h/semana 6.5
7 < 8h/semana 7.5
8 ou mais h/semana 8.5
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ANEXO II - Questionário de atividade física de Baecke modificado (VOORRIPS et al.,
1991) (continuação)

Código de meses por ano:

modalidade Valor
Menos do que 1 mês por ano 0.04
1 – 3 m/ano 0.17
4 – 6 m/ano 0.42
7 – 9 m/ano 0.67
Mais do que 9 meses por ano 0.92

Cálculo do escore

Para se obter o escore geral no Questionário de Baecke Modificado para Idosos,
as partes de atividades de lazer e esportivas devem ser calculadas de acordo com a
multiplicação dos valores correspondentes à duração (dada em horas por semana),
freqüência (número de meses por ano) e intensidade (valores fixos fornecidos na tabela
acima).

O escore geral do questionário se dá pela soma:

* Escore das atividades de casa: (soma da pontuação obtida nas dez questões) ÷ 10;

* Escore das atividades esportivas: multiplicação de todos os códigos (frequência,
intensidade e meses por ano de todas as atividades citadas;

* Escore das atividades de lazer: calculada da mesma forma que para atividades
esportivas;

* Escore total do questionário: escore das atividades em casa + escore atividades
esportivas + escore atividades de lazer
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ANEXO III - Ficha de avaliação do teste POMA (Performance Oriented Mobility
Assessment)

Nome: _________________________________________________ data: __/__/__

Peso: ______ Altura: _____

1) Teste de Equilíbrio de Tinetti: total ________

Manobra Pontuação
Sentar-se Movimento leve Usa braço/

bruscamente
Cai na cadeira

Equilíbrio sentado Firme/ estável Segura na
cadeira

Inclina/
escorrega

Levantar-se Sem braços/ mov
único

Apoio/ mov
para frente

antes

Várias tentativas
/ incapaz
sozinho

Tentativa de levantar-se Incapaz sem ajuda Capaz, com
uso braços

Capaz sem uso
braços

Equilíbrio em pé nos primeiros 5” Firme/ pés juntos/
sem apoio

Firme, mas
com apoio

Instabilidade

Equilíbrio em pé Firme/ pés juntos/
sem apoio

Firme/ sem
pés juntos

Instabilidade /
apoio

Empurrão no esterno (pés
juntos)

Firme/ oposição à
pressão

Move pés,
mas mantém

equilíbrio

Precisa apoio,
cambaleia / cai

Equilíbrio com os olhos fechados
(pés juntos)

Firme/ sem apoio/
pés juntos

Firme/ pés
separados

Instabilidade/
necessita apoio

Equilíbrio unipodal Consegue sem
apoio

- incapaz

Giro de 360° Mov suave/ sem
apoio/ capaz/

passos contínuos

Passos
descontínuos

Instabilidade/
necessita apoio

Girar pescoço (pés juntos) Capaz Menos
capaz/ sem

apoio ou
instabilidade

Instabilidade /
sintomas

Extensão do tronco Capaz/ sem apoio Pouca
amplitude/
com apoio

Incapaz/ sem
extensão/
tontura/

balanceio
Alcançar Capaz/ sem apoio/

estável
Capaz/ com

apoio
Incapaz/ várias

tentativas
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ANEXO III - Ficha de avaliação do teste POMA (Performance Oriented Mobility
Assessment) (continuação)

2) Teste de Marcha de Tinetti: total ________

Manobra Pontuação
Iniciar a marcha Hesita / várias

tentativas
Não hesita -

Comprimento do passo D Curto Normal -
Comprimento do passo E Curto Normal -
Altura do passo D Menor que pé E Maior que pé E -
Altura do passo E Menor que pé D Maior que pé D -
Simetria do passo Distâncias

desiguais
Distâncias

iguais
-

Continuidade do passo Parada/
descontinuidade

Contínuos -

Trajetória Desvia Desvio leve/
moderado/

órtese

Sem desvio
ou órtese

Estabilidade do tronco Órtese/
oscilação

Não oscila/
flete joelhos/
dor costas/

afasta braços

Não oscila/
sem flexão/,
braços ou

órteses
Largura do passo Longe

calcanhar/
aberto

Calcanhares
quase se

tocam/ normal

-

Girar enquanto anda Mov continuo - Cambaleante/
mov

descontinuo/

Observações/ comentários:

TINETTI,M.E. Performance-Oriented Assessment of Mobility problems in eldetly patients. Journal of
American Geriatrics Society, 34: 119-126, 1986.

TINETTI,M.E; GINTER,S.F. Identifying mobility dysfunctions in elderly patients: syandard neuromuscular
examination or direct assessment? Journal of the American Medical Assotiation, 259:1190-1193,1988.

SHUNWAY-COOK,A; WOOLLACOTT,M.H. Motor Control: Theory and practical applications, Lippincott
Williams & Wilkins, pp. 614, 2001.
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ANEXO IV - Termo de aprovação do projeto
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ANEXO V - Tabela de dados da amostra total, dos praticantes e não praticantes de
futsal

sujeito idade POMA BAECKE IAE IAD IMC
1 65 28 5,46 0,23 0,21 27,77
2 61 28 5,96 0,23 0,19 32,67
3 69 24 11,99 0,25 0,22 23,51
4 70 26 8,55 0,25 0,25 23,01
5 61 28 8,54 0,27 0,28 27,59
6 63 27 8 0,25 0,28 23,8
7 60 28 9 0,28 0,27 25,61
8 62 28 6,93 0,19 0,21 26,47
9 60 28 7,22 0,27 0,26 24,96
10 70 25 8 0,2 0,21 25,31
11 75 23 7,38 0,21 0,25 25,78
12 66 27 16,07 0,26 0,25 30,32
13 60 24 11,1 0,27 0,26 28,75
14 63 25 14,62 0,28 0,27 27,72
15 60 28 3,25 0,24 0,25 23,25
16 62 28 5,65 0,27 0,24 24,75
17 67 27 3,64 0,28 0,25 22,8
18 60 27 2,04 0,25 0,23 31,1
19 76 26 3,48 0,2 0,2 23,32
20 61 28 3,1 0,29 0,28 24,68
21 84 28 3,04 0,28 0,25 27,15
22 69 24 2,65 0,24 0,24 29,41
23 65 24 3,48 0,26 0,28 27,78
24 64 28 8,79 0,21 0,23 35,24
25 70 28 3,29 0,17 0,14 24,53
26 61 28 14,04 0,26 0,25 28,79
27 74 24 3,2 0,25 0,23 20,9
28 69 28 3,71 0,24 0,22 25,35

mediana 64,5 27,5 6,445 0,25 0,25 25,695
Intervalo
interquartil 8,25 3 5,1775 0,04 0,04 3,675

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


57

ANEXO V - Tabela de dados da amostra total, dos praticantes e não praticantes de
futsal (continuação)

Praticantes de futsal

sujeito idade POMA BAECKE IAE IAD IMC
1 65 28 5,46 0,23 0,21 27,77
2 61 28 5,96 0,23 0,19 32,67
3 69 24 11,99 0,25 0,22 23,51
4 70 26 8,55 0,25 0,25 23,01
5 61 28 8,54 0,27 0,28 27,59
6 63 27 8 0,25 0,28 23,8
7 60 28 9 0,28 0,27 25,61
8 62 28 6,93 0,19 0,21 26,47
9 60 28 7,22 0,27 0,26 24,96
10 70 25 8 0,2 0,21 25,31
11 75 23 7,38 0,21 0,25 25,78
12 66 27 16,07 0,26 0,25 30,32
13 60 24 11,1 0,27 0,26 28,75
14 63 25 14,62 0,28 0,27 27,72

Mediana 63 27 8,27 0,25 0,25 26,125
Intervalo
interquartil 7,25 3 3,315 0,04 0,055 2,71

Não praticantes de futsal

sujeito idade POMA BAECKE IAE IAD IMC
1 60 28 3,25 0,24 0,25 23,25
2 62 28 5,65 0,27 0,24 24,75
2 67 27 3,64 0,28 0,25 22,8
4 60 27 2,04 0,25 0,23 31,1
5 76 26 3,48 0,2 0,2 23,32
6 61 28 3,1 0,29 0,28 24,68
7 84 28 3,04 0,28 0,25 27,15
8 69 24 2,65 0,24 0,24 29,41
9 65 24 3,48 0,26 0,28 27,78

10 64 28 8,79 0,21 0,23 35,24
11 70 28 3,29 0,17 0,14 24,53
12 61 28 14,04 0,26 0,25 28,79
13 74 24 3,2 0,25 0,23 20,9
14 69 28 3,71 0,24 0,22 25,35

mediana 66 28 3,385 0,25 0,24 25,05
Intervalo
interquartil 8,5 1,75 0,5675 0,0275 0,02 4,915
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