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RESUMO 

 

 

Cabral KN. Uso clínico da posturografia estática na avaliação de idosos 

caidores da comunidade [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, 2015. 

 

Introdução: Recorrência de quedas está presente em 50% dos casos de 

idosos caidores, fato que sinaliza piores desfechos na saúde dessa 

população. Daí a relevância dos fatores associados aos eventos recorrentes: 

se bem entendidos, eles podem conferir maior objetividade às avaliações de 

riscos e, consequentemente, produzir uma melhor correspondência entre as 

intervenções propostas e as reais necessidades dessa população. Objetivo: 

Investigar se a posturografia – uma das propostas de avaliação de risco de 

quedas — adiciona à avaliação clínica a capacidade de discriminar a 

recorrência de quedas em idosos. Método: Estudo transversal, realizado no 

período de agosto de 2011 a novembro de 2012, com 124 idosos do 

Programa de Prevenção de Quedas em um hospital terciário na cidade de 

São Paulo. Foram avaliados dados sociodemográficos, clínicos e testes de 

performance como Timed Up and Go Test (TUGT), Velocidade de Marcha, 

Escala de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale, BBS), teste do sentar e 

levantar, medo de cair (Falls Efficacy Scale International, FES-I) e sintomas 

depressivos (Escala de Depressão Geriátrica, EDG). A posturografia estática 

foi realizada por meio de plataforma de força em três diferentes situações: 

olhos abertos (OA), olhos fechados (OF) e OA com dupla tarefa. 

Resultados: Foram avaliados 124 sujeitos com idade entre 60 e 88 anos, 

sendo 35 caidores únicos e 89 caidores recorrentes. Houve diferença entre 

os grupos quanto ao relato de medo de cair (P= 0,01), sintomas depressivos 

(EDG) (P= 0,007), escala de eficácia em quedas - Internacional (FES-I) 

(P=0,01), consequência grave, como traumatismo cranioencefálico e fratura 

(P=0,002) e necessidade de ajuda para se levantar (P=0,007), sendo que 

essas duas últimas características são mais prevalentes no caidor único. A 

variável de amplitude média de deslocamento do centro de pressão (COP) 

no plano médio lateral (XSD) na condição de OF apresentou diferença entre 

grupos (P=0,011), assim como a velocidade média calculada pelo 

deslocamento total do COP em todas as direções (VAvg) na condição OA 

(P=0,014). Após regressão logística de forma hierárquica e adicionada à 

avaliação clínica, nenhuma variável da posturografia mostrou-se capaz de 

incrementar de forma significante o poder de diferenciação entre quedas 

recorrentes e únicas. No modelo final ajustado, sintomas depressivos (EDG) 

(P<0,05), TUGT com distrator (P<0,05) e BBS (P<0,01) apresentaram poder 

preditivo significativo de forma independente. Conclusão: No que tange a 



discriminação da recorrência de quedas em idosos da comunidade, a 

posturografia realizada em diferentes situações (olhos abertos, olhos 

fechados e dupla tarefa) não agregou valor à avaliação clínica composta por 

dados sociodemográficos, variáveis clínicas e testes de performance. 

 

Descritores: acidente por quedas; idosos; envelhecimento; equilíbrio 

postural; fatores de risco; avaliação. 
 



ABSTRACT 

 

 

Cabral KN. Clinical use of posturography to assess community-dwelling 

elderly fallers [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2015. 

 

Introduction: The recurrence of falls has been present in 50% of cases of 

elderly fallers, which predicts bad health outcomes for this population. Thus, 

it is important to understand the factors associated with these recurrent 

events so that the risk assessments are objective and allow the proposed 

interventions to meet the real needs of this population. Objective: To 

investigate whether the posturography test adds to the clinical evaluation in 

the ability to discriminate the recurrence of falls in the elderly. Method: This 

cross sectional study was conducted from August 2011 to November 2012, 

with 124 elderly from a Falls Prevention Program at a tertiary level hospital in 

the city of São Paulo. Sociodemographic, clinical and functional testing such 

as the Timed Up and Go Test (TUGT), Speed Gait, Berg Balance Scale 

(BBS), five times sit-to-stand test, fear of falling (Falls Efficacy Scale - 

International, FES-I) and depressive symptoms (Geriatric Depressive Scale, 

GDS) were evaluated. The static postGDurography was performed by means 

of a force platform in three different situations: eyes open (EO), eyes closed 

(EC) and EO dual task.  Results: 124 subjects aged 60 to 88 years were 

evaluated, consisting of 35 single fallers and 89 recurrent fallers. Differences 

were found among the groups in terms of the reported fear of falling (p= 

0.010), depressive symptoms (GDS) (p=0.007), Falls Efficacy Scale - 

International, (FES-I) (p=0.010), serious consequences such as traumatic 

brain injury and fracture (p=0.002) and the need for help to stand up (p= 

0.007); the two last characteristics were more prevalent in single fallers. The 

variable of mean amplitude of center of pressure displacement (COP) in the 

median lateral plane (XSD) in the EC condition was different among groups 

(p =0.011), as was the average speed calculated through the total 

displacement of the COP in all directions (VAvg) in the EO condition (p= 

0.014). After hierarchical logistic regression added to clinical evaluation, no 

posturography variable was capable of significantly increase the power of 

differentiation between recurrent and single falls. In the final adjusted model, 

depressive symptoms (EDG) (P <0.05), the TUGT with a distractor (P <0.05) 

and the BBS (P <0.01) presented significant independent predictive power. 

Conclusion: Posturography performed in different situations (eyes open, 

eyes closed and dual task) did not add value to clinical evaluation - 

consisting of sociodemographic data, clinical variables and functional tests - 



in discriminating the recurrence of falls in elderly individuals living in the 

community. 

 

Descriptors: accidental falls; aged; aging; postural balance; risk factors; 

evaluation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Epidemiologia e impacto socioeconômico das quedas em idosos 

 

A queda representa um evento marcante na vida de uma pessoa idosa, 

configurando-se em uma das grandes síndromes geriátricas1. Ela tanto pode 

potencializar um declínio funcional quanto ser manifestação de alguma 

doença crônica ou mesmo sinalizar uma patologia aguda. A queda é definida 

como o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à 

posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado 

por circunstâncias multifatoriais e comprometendo a estabilidade2,3. 

A incidência de quedas aumenta com o envelhecimento4,5. Entre os 

indivíduos acima de 65 anos, cerca de um terço cai, pelo menos, uma vez 

ao ano, sendo que a incidência se eleva para 50% entre os indivíduos com 

80 anos ou mais. Além disso, aproximadamente, 15% dos indivíduos idosos 

apresentam quedas recorrentes6-8. A ocorrência de duas ou mais quedas 

nos últimos doze meses2 define o conceito de quedas recorrentes, que 

incide em cerca de 25% dos idosos acima de 80 anos2,4,9.  

O evento “queda” também apresenta diferentes frequências conforme o 

local em que o idoso vive, sendo mais elevada entre os institucionalizados, 

devido à maior vulnerabilidade desta população e, também, ao maior 

número de  notificações dos eventos9.  

Os fatores de risco para quedas são diferentes para os idosos que 

vivem na comunidade e aqueles institucionalizados. Nevitt et al.10 

conduziram uma coorte de 325 idosos da comunidade e demonstraram que 

indivíduos idosos com história de queda prévia têm maior risco de 

apresentar consequências indesejadas. Observaram, ainda, que aqueles 

que relataram medo de cair após a recorrência do evento apresentam pior 

desempenho nos testes de avaliação de mobilidade e equilíbrio quando 

comparados com os caidores em evento único10.  
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Hoje, sabe-se que a maioria das quedas resulta de uma interação 

complexa entre diversos fatores que comprometem os sistemas envolvidos 

com a manutenção do equilíbrio, associando-se a alterações fisiológicas 

próprias do envelhecimento, condições patológicas, efeitos adversos de 

medicações ou uso concomitante de várias drogas, riscos ambientais, 

calçados ou comportamentos inadequados11-13. 

Entre os diversos fatores de risco10 para a recorrência da queda em 

idosos destacam-se: piora de mobilidade, déficit de equilíbrio, 

medicamentos, cognição, fatores psicológicos, como o medo de cair,  

depressão; a coexistência de vários fatores potencializa o risco de forma 

exponencial11.  

As consequências das quedas incluem escoriações, contusões, 

fraturas, aumento do medo de cair, restrição de atividades e consequente 

isolamento social, declínio na saúde, majoração do risco de 

institucionalização e até a morte. Aproximadamente, 5 a 10% das quedas 

leva a consequências graves, como hematoma subdural, traumatismo 

craniano e fraturas4,14. 

A fratura de quadril é uma das consequências mais temidas da queda, 

pois provoca um declínio marcante na saúde do idoso. Apenas 1% das 

quedas resulta em quadril fraturado, mas estima-se que 90% das fraturas de 

fêmur em idosos sejam consequência de quedas15. São relatados que um 

em cada quinze idosos hospitalizados por fratura de quadril secundária à 

queda morre durante a internação. A mortalidade tardia – após um ano da 

ocorrência de fratura de fêmur– situa-se em torno de 30%, sendo que a 

idade mais avançada e o sexo masculino são os grupos de maior risco16
.
 

Adicionalmente ao prejuízo físico e psicológico, as quedas geram um 

enorme impacto financeiro ao contribuírem para o aumento dos custos com 

cuidados de saúde, pela utilização de serviços especializados e, 

principalmente, pelo aumento dos recursos necessários para o tratamento 

de suas consequências17-21.  
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Dados brasileiros de internações hospitalares mostraram que cerca de 

70% das lesões determinadas por quedas são fraturas, especialmente as do 

fêmur.  Em vista do crescimento desta faixa etária, a cada ano, aumentam 

os gastos com os tratamentos de fraturas em pessoas idosas22. 

Caso não sejam tomadas medidas imediatas de prevenção, projeta-se 

que, em relação aos dados atuais, o número de lesões causadas por quedas 

aumentará em cerca de 100% no ano de 203023.  

Pode-se afirmar que as quedas e suas consequências nos idosos 

brasileiros têm assumido a dimensão de epidemia. Entre 2001 e 2011, 

houve uma elevação superior a 70% no número de idosos que sofreram 

fraturas de fêmur e chegou a 86% o aumento no registro de mortes após 

quedas neste período de 10 anos, passando de 331 em 2001 para 617 

mortes em 2011. No Estado de São Paulo, por exemplo, entre janeiro e 

setembro de 2012, o gasto do SUS (Sistema Único de Saúde) com 

internações por quedas em idosos foi calculado em R$ 27.835.773,6122. 

Cabe ressaltar que o real impacto econômico das quedas é 

significantemente maior porque, nessa estimativa, não estão incluídos os 

valores relativos a custos intangíveis e indiretos. Portanto, é de extrema 

relevância – e com grande impacto socioeconômico - a adequada 

identificação dos idosos que apresentam maior risco de se tornarem 

caidores recorrentes, viabilizando medidas de prevenção de quedas para 

esses. 

 

 

1.2  Avaliação do risco de quedas em idosos 

 

A queda funciona como gatilho para um mecanismo de caráter 

cumulativo e com efeito em cascata de eventos prejudiciais à saúde e à 

qualidade de vida dos idosos19. Curiosamente, embora as quedas 

recorrentes estejam mais correlacionadas à grande morbidade, os seus 

mecanismos têm sido objeto de poucos estudos, se comparados às 

pesquisas que focam a ocorrência do primeiro evento queda24. Isso posto, é 
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relevante ampliar os estudos sobre a avaliação de risco da recorrência do 

evento em idosos da comunidade, utilizando métodos rigorosos de inclusão 

e avaliação.  

As sociedades americana e britânica de geriatria recomendam que 

todos os idosos com histórico de quedas recorrentes no último ano façam 

uma ampla avaliação multifatorial para avaliar o risco de novas quedas25.  

Diversos fatores de risco e múltiplas causas interagem como agentes 

determinantes e predisponentes para quedas, o que torna um grande 

desafio a identificação precoce de possíveis fatores de risco modificáveis, 

além da implantação de medidas eficazes de prevenção26. É, também, 

particularmente importante identificar idosos que, além do risco de queda, 

apresentem risco ampliado de lesões graves decorrentes dessa27. 

Os idosos caidores recorrentes são considerados um grupo de alto 

risco em vista das consequências potencialmente mais elevadas. As 

medidas de intervenção devem ser priorizadas para esta população 

específica, em virtude da melhor eficiência e custo-efetividade das 

estratégias de prevenção direcionadas a esse público-alvo28.  

A avaliação dos fatores de risco que predispõem o idoso a cair auxilia 

no processo de tomada de decisão clínica para a prevenção de quedas – 

tanto no que diz respeito à prevenção primária (do primeiro evento) quanto à 

secundária (eventos recorrentes). Para aqueles que já experimentaram uma 

queda e apresentam grande risco da recorrência, a identificação de 

possíveis causas contribui para o delineamento de estratégias de 

intervenção. Neste caso, as características, as circunstâncias e o 

mecanismo da(s) queda(s) também são elementos contribuintes para a 

avaliação25,29. 

Tendo em vista que a etiologia das quedas é multifatorial, incluindo 

aspectos biológicos, psicológicos e ambientais, admite-se que não exista um 

único teste funcional capaz de predizer o risco de queda de forma robusta. 

Apesar disso, muitos instrumentos de avaliação da mobilidade e do 

equilíbrio corporal vêm sendo desenvolvidos com este propósito30. 
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Os instrumentos de avaliação para quedas em idosos podem ser 

divididos em três categorias: testes de performance, escala de natureza 

psicológica e comportamental, e medidas instrumentais do equilíbrio, como, 

por exemplo, a posturografia31-33. Essas categorias serão detalhadas a 

seguir. 

 

 

1.2.1 Testes de performance 

 

Os testes de performance são compostos por várias tarefas motoras 

que envolvem a avaliação do equilíbrio corporal, mobilidade e força 

muscular. São os seguintes os testes para avaliação do risco de quedas em 

idosos mais relatados na literatura, de forma consistente e sistemática: o 

Timed up and go test (TUGT)34, a escala de equilíbrio de Berg (BBS – Berg 

Balance Scale)35-37, a velocidade de marcha38-40, e o senta e levanta da 

cadeira por cinco vezes (five times sit-to-stand test)41.  

 

 

1.2.2 Escalas de natureza psicológica e comportamental 

 

As escalas de natureza psicológica ou comportamental se baseiam no 

de medo de cair, no senso de autoeficácia para quedas e na restrição de 

atividades decorrente de queda. Atualmente, qualquer avaliação clínica do 

idoso caidor pressupõe o uso de, ao menos, uma fonte de informação 

relacionada a aspectos psicológicos e comportamentais. A escala mais 

utilizada na literatura internacional é a Falls Efficacy Scale International 

(FES-I)42, baseada no senso de autoeficácia para quedas. Este instrumento 

baseia-se no julgamento que o próprio indivíduo faz das suas capacidades 

físicas, sensoriais e cognitivas, bem como, do controle que exerce sobre os 

fatores psicossociais, emocionais e ambientais para evitar quedas enquanto 

realiza as suas atividades diárias. Sugere-se que o senso de autoeficácia 

seria uma medida indireta do medo de cair, uma vez que este é definido 
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como uma preocupação duradoura com a possibilidade de uma queda, que 

poderia levar o indivíduo a restringir ou evitar atividades; assim, o baixo 

senso de autoeficácia para quedas coexiste com o medo de cair, havendo 

forte correlação entre medo, autoconfiança e senso de autoeficácia42. 

Estados de ansiedade e medo de cair têm, sabidamente, um impacto 

no equilíbrio corporal, constituindo-se em fatores que contribuem para o 

aumento do risco de quedas; portanto, evidencia-se a importância em 

identificá-los durante a avaliação do idoso caidor43. Estes fatores 

psicológicos aumentam o risco de quedas em idosos não só por 

comprometerem o estado de atenção como, também, por gerar um modo 

mais hesitante e lento na atividade motora. 

Um outro fator psicológico que aumenta o risco de quedas é 

ocasionado pela disparidade entre a percepção que o idoso tem a respeito 

da sua competência para evitar quedas e a sua real competência física e 

funcional para evitá-las efetivamente; a inconsistência entre a sua percepção 

e a realidade pode colocá-lo em situações arriscadas44. Daí decorre a 

necessidade de ir-se além da avaliação com testes de desempenho físico: 

adicionalmente, cumpre verificar como o indivíduo se percebe no dia a dia 

(autopercepção de saúde), comparativamente com as suas reais condições 

e capacidades físicas, sensoriais, cognitivas e emocionais45.  

 

 

1.2.3 Posturografia estática 

 

O processo de envelhecimento determina uma redução na capacidade 

do sistema de controle postural para manter o equilíbrio, o que pode 

aumentar a instabilidade postural e, consequentemente, redundar em 

quedas46. Para manter-se em posição ereta, ou executar tarefas dinâmicas 

sem quedas, o indivíduo necessita que o seu sistema de controle postural 

esteja funcionando adequadamente. Isto requer a coordenação simultânea 

de informações oriundas dos sistemas visual, vestibular e somatossensorial, 

sendo estas enviadas, integradas e interpretadas pelo sistema nervoso 
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central (SNC), e resultando no ajuste de articulações e segmentos do 

corpo47. 

A maneira mais comum de se estudar o controle postural é avaliando o 

comportamento (principalmente a oscilação) do corpo em postura ereta 

quieta. Essa avaliação tanto pode ser qualitativa, pela observação, como 

quantitativa, com o auxílio de instrumento de medição. A técnica utilizada 

para medir as variáveis da oscilação do corpo é a posturografia e a variável 

associada a esta oscilação é o centro de pressão (COP)31-32. A plataforma 

de força é o equipamento mais utilizado para avaliar o COP, sendo o modelo 

portátil (AMTI) considerado confiável para o teste de equilíbrio48. 

Nesse contexto, um instrumento para avaliação de equilíbrio postural 

como a posturografia estática pode se mostrar mais sensível do que os 

testes clínicos para documentar déficits e melhora após intervenções 

terapêuticas49. Por essa razão, a posturografia teria utilidade clínica como 

medida objetiva e quantitativa de equilíbrio postural, e, também, como um 

instrumento de suporte no manejo do diagnóstico diferencial em idosos com 

quedas e instabilidade postural. Além de auxiliar na identificação de idosos 

em risco de quedas, quantificar os resultados de intervenções terapêuticas, 

entender melhor a fisiopatologia da instabilidade postural e quedas, a 

posturografia pode servir de base ao desenvolvimento de estratégias para 

prevenção de quedas32.  

Alguns autores50-52 têm identificado parâmetros da posturografia 

estática que se associam com a elevação do número de quedas em idosos. 

São eles: o aumento da velocidade de deslocamento do centro de pressão, 

a elevação da amplitude média de deslocamento do centro de pressão 

médio-lateral e o aumento da velocidade de deslocamento do centro de 

pressão na condição de olhos fechados. Ressalte-se, porém, que alguns 

estudos não encontraram correlação entre esses parâmetros e fatores 

relacionados a quedas53,54
.  

Quando avaliamos os dados da literatura a respeito do uso da 

posturografia estática na avaliação de risco de novas quedas, encontramos 

resultados escassos e inconclusivos50,51,53,54.  
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Alguns estudo indicam a utilidade de se associar a investigação de 

testes de performance com um teste objetivo e quantitativo como a 

posturografia estática, tendo em vista que a posturografia não sofre variação 

devido à subjetividade do avaliador, e apresenta a capacidade de diferenciar 

o processo patológico primário e as estratégias de compensação 

secundárias32,55. 

Considerando-se a relevância do tema quedas, e apesar do grande 

mérito em identificar o risco para a primeira queda, a recorrência deste 

evento deveria merecer atenção prioritária, por força das suas 

consequências, potencialmente mais nefastas. Com efeito, os fatores de 

risco tendem a apresentar uma interação complexa, induzindo um ciclo 

vicioso e consequente aumento da chance de desfechos negativos para a 

saúde daqueles que caem mais de duas vezes ao ano. 

Os idosos caidores recorrentes compõem um grupo de maior 

vulnerabilidade e com características diferentes das apresentadas pelos 

idosos caidores único56. Atualmente, existe uma escassez de estudos 

voltados para um melhor entendimento das quedas recorrentes. Nesse 

sentido, existe clara necessidade de se pesquisar mais detalhadamente 

sobre os fatores associados à recorrência do evento. A investigação do 

controle postural em idosos caidores – por meio de suas medidas 

específicas, realizadas com o auxílio da posturografia estática, isoladamente 

ou associada a testes clínicos – pode ser útil na identificação de idosos 

caidores recorrentes e adicionar informações relevantes para o cuidado 

desta população. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

Investigar se a posturografia adiciona à avaliação clínica a capacidade 

de discriminar a recorrência de quedas em idosos. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Avaliar as diferenças entre  idoso caidor recorrente e único em relação: 

 

a) ao desempenho na posturografia; 

b) ao desempenho nos  testes de performance; 

c) ao local das quedas;  

d) à autopercepção de saúde;  

e) ao medo de cair; e  

f) às consequências graves (fraturas e traumatismo cranioencefálico).  
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3  METODOLOGIA 

 

 

3.1 Desenhos do estudo 

 

Estudo de corte transversal realizado com idosos que participaram da 

avaliação inicial do Programa de Prevenção de Quedas em Idosos no 

Laboratório de Estudo do Movimento do Instituto de Ortopedia e 

Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Os idosos provinham dos 

ambulatórios do Serviço de Geriatria do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas e do ambulatório de Geriatria do Centro de Saúde Escola Geraldo 

de Paula Souza.  

Este estudo faz parte do projeto “guarda-chuva” intitulado: “Programa 

de Prevenção de Quedas para pessoas idosas: Desenvolvimento, 

implantação e avaliação”, com o Protocolo de Pesquisa com o número: 

0145/11 (Anexo A). 

 

 

3.2 Participantes 

 

A amostra deste estudo foi composta por 124 idosos com idade entre 

60 e 88 anos que caíram, ao menos, uma vez nos últimos 12 meses antes 

da avaliação. Essa população foi avaliada de forma sequencial pelo 

Programa de Prevenção de Quedas do Serviço de Geriatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Utilizou-se como definição de queda: evento não intencional que tem 

como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais 

baixo em relação à posição inicial, associado ou não a consequências2. 

Foram utilizados os seguintes critérios de não inclusão: 
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 Diagnóstico prévio de demência; 

 Incapacidade de manter-se em posição ortostática, mesmo em uso 

de dispositivo de auxílio à marcha; 

 Déficit visual severo, com teste de Snellen de 0 a 0,2; 

 Doença aguda ou crônica descompensada (ex.: doença aguda 

sistêmica como pneumonia, angina não controlada, doença 

coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, artrite 

reumatoide em atividade, em tratamento de doenças neoplásicas). 

 Doença de Parkinson grave ou instável, comprometimento da 

motricidade, da fala ou da afetividade; 

 Idosos que sofreram AVE e apresentam sequela neurológica grave, 

como perda localizada de força, déficits perceptuais e de 

linguagem. 

 

Previamente ao agendamento da avaliação presencial no Programa de 

Prevenção de Quedas, foi realizada uma pré-triagem telefônica, na qual se 

perguntou ao idoso se havia sofrido, ao menos, uma queda nos últimos 12 

meses. Havendo resposta afirmativa, ele era orientado a comparecer para a 

avaliação inicial. 

Os participantes foram separados em dois grupos, com base em 

definição descrita na literatura2, de acordo com a história de quedas nos 

últimos doze meses: 

 

 Caidor único: presença de uma única queda nos últimos doze 

meses. Geralmente, considera-se acidental o motivo pelo qual este 

indivíduo cai. É um grupo que se assemelha ao idoso não caidor, 

pois a queda, geralmente, não reflete distúrbio do equilíbrio e, 

portanto, na maioria dos estudos, estes idosos são analisados 

conjuntamente com indivíduos sem história de queda prévia57,58. 

 Caidor recorrente: constata-se a presença de duas ou mais 

quedas nos últimos doze meses. Estes indivíduos, habitualmente, 

apresentam múltiplos fatores de riscos envolvidos na queda. 
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Portanto, é um grupo de potencial mais elevado para quedas e 

suas consequências, inclusive com maior mortalidade.  

 

A participação na pesquisa foi voluntária. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, TCLE, (Anexo B) foi assinado de forma livre, após 

esclarecimentos, em linguagem compreensível acerca dos objetivos, 

procedimentos, e possíveis riscos e benefícios do estudo, conforme 

orientação do Comitê de Ética em Pesquisa e da Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), que contêm as diretrizes e normas 

regulamentadoras para pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

 

3.3 Amostra e tempo coleta dos dados 

 

Utilizamos uma amostra de conveniência, constituída de forma 

sequencial pelos idosos encaminhados para o Programa de Prevenção de 

Quedas no período de agosto de 2011 a dezembro de 2012. Estimamos que 

a amostra final deveria ser composta por, no mínimo, 120 indivíduos, para 

que fosse capaz de detectar diferenças entre os grupos admitindo erro alfa 

de 0,05 (bilateral) e erro beta de 0,20, e considerando que o pior sistema de 

classificação fosse capaz de classificar corretamente 65% dos participantes. 

Cada avaliação teve duração média de 2 horas. 

 

 

3.4 Avaliação inicial 

 

3.4.1 Avaliação multidimensional 

 

A avaliação multidimensional ampla compôs-se de cinco partes, sendo 

que as quatro primeiras etapas contemplaram os fatores de risco clínicos 

para quedas em idosos já previamente descritos na literatura1,26 e 

apresentados no protocolo de avaliação inicial (Anexo C): 
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 Parte A – Caracterização sociodemográfica, anamnese da 

última queda, número de quedas nos últimos 12 meses; 

 Parte B – Hospitalização no último ano e condições clínicas; 

 Parte C – Avaliação de testes de performance;  

 Parte D – Avaliação da autopercepção de saúde e do medo de 

cair; 

 Parte E  – Posturografia estática (Plataforma de força). 

 

 

3.4.1.1 Parte A – Caracterização sociodemográfica, anamnese da última 
queda e número de quedas nos últimos 12 meses 

 

A caracterização sociodemográfica da amostra foi realizada por meio 

da coleta de informações sobre idade, gênero, cor, escolaridade, estado 

civil, renda familiar e com quem o indivíduo reside. Sabe-se que a incidência 

de quedas aumenta com a idade (sobretudo nos idosos a partir dos 75 

anos), sendo o risco ampliado para o sexo feminino e raça branca, e, 

também, para aqueles que moram sozinhos e/ou têm baixo suporte social59. 

O questionamento sobre a ocorrência de quedas foi baseado na 

definição do evento queda utilizada neste estudo: deslocamento não 

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, associado ou 

não a consequências2. Habitualmente, este evento ocorre devido à 

incapacidade de correção postural em tempo hábil, determinado por 

circunstâncias multifatoriais comprometedoras da estabilidade.   

A pergunta realizada para os idosos foi: “O(a) senhor(a) caiu nos 

últimos doze meses?”, “Considere queda qualquer evento no qual, de forma 

não intencional o(a) senhor(a) saiu da sua posição inicial para um nível 

inferior; por exemplo: cair sentado na cadeira ou vaso sanitário ou sofá, cair 

da cama, cair no chão por ter escorregado, tropeçado ou desequilibrado.”.  

A anamnese da queda foi realizada com base no último evento, com o 

intuito de minimizar o viés de memória. O interrogatório sobre a última queda 

questionava sobre eventual necessidade de internação por causa da queda, 



3 Metodologia   17 

consequências físicas graves (fraturas ou trauma cranioencefálico), 

necessidade de auxílio para se levantar após o evento, local da queda 

(dentro ou fora de casa), restrições a atividades após a queda e número de 

quedas nos últimos doze meses.  

 

 

3.4.1.2 Parte B – Hospitalização nos últimos doze meses e condições 
clínicas 

 

O idoso era questionado se havia sido hospitalizado nos últimos doze 

meses por outro motivo que não a queda. Esta variável buscava identificar a 

presença de queda(s) no período após alta hospitalar, fator de risco 

conhecido para quedas60. 

As condições clínicas avaliadas foram: 

 

 Comorbidades autorrelatadas; 

 Número total de medicamentos em uso (prescritos e não 

prescritos), dentre eles, o uso de psicotrópicos;  

 Avaliação cognitiva e humor: Miniexame do Estado Mental e EDG; 

 Acuidade visual: Teste Snellen; 

 Avaliação nutricional: Índice de Massa Corpórea (IMC). 

 

As comorbidades autorrelatadas foram coletadas por meio do 

questionamento ao idoso a respeito do conhecimento sobre a presença ou 

ausência de doenças crônicas (por ex.: hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, fibrilação atrial, depressão, diabetes mellitus, incontinência 

urinária, osteoporose, osteoartrite, catarata, glaucoma, degeneração 

macular da retina, antecedente de acidente vascular encefálico). Alguns 

dados de estudos mostram que determinadas comorbidades e a presença 

de multimorbidades podem aumentar o risco de quedas em idosos61,62,63
. 

Os medicamentos foram avaliados quanto ao número total em uso 

(prescritos ou em uso por conta própria) e, dentre eles, o uso de 

psicotrópicos (benzodiazepinicos, antidepressivos, neurolépticos, 
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antiepilépticos). Sabe-se que a polifarmácia (uso de cinco ou mais 

medicações) está associada a diversos desfechos adversos na geriatria, 

dentre estes, o evento queda64,65 e a sua recorrência56. Alguns estudos 

confirmam que o número total de medicações, independentemente da 

classe, aumenta consideravelmente este risco de queda66,67
. Existem 

evidências de que tal risco esteja ligado a reações adversas às drogas, às 

interações medicamentosas ou à prescrição inadequada. Os psicotrópicos, 

drogas com atuação em sistema nervoso central, também apresentam forte 

associação com risco de quedas recorrentes68,69. Outras classes de 

medicamentos, como antiparkinsonianos, colírios oftalmológicos, 

preparações nasais e analgésicos foram  associados à ida ao pronto-socorro 

devido a quedas recorrentes56. 

Algumas destas classes de drogas podem representar um marcador de 

fragilidade e comorbidades ou podem refletir diferenças em fatores de risco 

que afetam a população idosa.  

O déficit cognitivo, mesmo em grau discreto, pode aumentar o risco de 

quedas26,61. A avaliação cognitiva foi realizada por meio do teste de rastreio, 

o Miniexame do Estado Mental (MEEM)70, composto por diversas questões 

agrupadas em sete categorias, cada qual delineada com o objetivo de 

avaliar funções cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), 

orientação para local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e 

cálculo (5 pontos), lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 

pontos), e capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do MEEM pode 

variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos. 

A depressão, os antidepressivos e a presença de sintomas 

depressivos, mesmo sem o preenchimento dos critérios diagnósticos de 

depressão maior, são fatores que apresentam forte relação com o aumento 

do risco de quedas26,71,72. 

No presente estudo, a avaliação do humor (presença de sintomas 

depressivos) foi realizada por meio da Escala Geriátrica de Depressão – 15 

itens73, traduzida e validada para o Brasil. A versão abreviada traz quinze 

questões referentes ao estado emocional do paciente na semana anterior à 



3 Metodologia   19 

avaliação, com respostas do tipo sim/não. O ponto de corte 5/6 é 

considerado como mais adequado para indicar valores de normalidade e 

valores indicativos de humor deprimido, respectivamente. 

O envelhecimento determina alterações na visão, tais como diminuição 

da acuidade visual e da sensibilidade de contraste, aumento da 

sensibilidade ao claro, menor adaptação em ambiente escuro, estreitamento 

do campo visual. A visão funcional é extremamente importante para a 

manutenção da estabilidade postural e o seu comprometimento pode ser um 

fator de risco importante para quedas recorrentes74. O comprometimento 

visual é, usualmente, definido pelo valor da acuidade visual, que é parte da 

visão funcional de um indivíduo75. A acuidade visual é o parâmetro que 

expressa de forma genérica a capacidade de discriminação de formas e 

contrastes, além de ser um método para se medir o reconhecimento da 

distância entre dois pontos no espaço e da resolução de suas respectivas 

imagens sobre a retina, sendo utilizado como critério para definir 

comprometimento visual pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Propusemos a avaliação da acuidade visual por meio da tabela 

direcional de “E” ou Snellen (Snellen-E chart) que é uma medida 

padronizada para a análise da visão, realizado com o indivíduo a uma 

distância de cinco metros da tabela, fixada na parede no nível dos olhos do 

avaliado. O indivíduo deveria indicar para qual direção (para cima, para 

baixo, para direita ou para esquerda) aponta a porção aberta da letra “E”76. 

A intenção foi verificar a funcionalidade da visão; dessa forma, era 

permitido ao idoso usar lentes corretivas, caso essas fossem de uso 

habitual, e os dois olhos eram avaliados simultaneamente. A pontuação foi 

realizada conforme a última linha em que o indivíduo percebeu as direções 

da letra “E”. Valores abaixo de 0,5 foram considerados indicativos de baixa 

visão, como adotado pela OMS.   

O estado nutricional do indivíduo idoso é considerado fator de risco 

para quedas26 e, neste estudo, a avaliação nutricional  foi realizada por meio 

de duas medidas antropométricas: peso e altura. O peso foi medido em 

quilogramas (Kg) por meio de uma balança padronizada e estatura foi 
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medida em centímetros (cm) por meio de um estadiômetro afixado na 

parede. Foi calculado o IMC, que é a divisão do peso em Kg pela altura em 

cm ao quadrado. A classificação do estado nutricional na população idosa foi 

de acordo com IMC: desnutrição (< 18 Kg/cm2), eutrofia (22-27 Kg/cm2) e 

obesidade (> 27 Kg/cm2), como determinado pela OMS.  

 

 

3.4.1.3 Parte C – Avaliação de testes de performance 

 

3.4.1.3.1 Parte C1 – Avaliação de capacidade funcional 

 

O risco de quedas aumenta progressivamente conforme maior o grau 

de dependência do indivíduo77,78.  

A avaliação da capacidade funcional foi realizada pela escala de Katz79 

para avaliação do desempenho em atividades básicas da vida diária 

(ABVD), as quais incluem tarefas fundamentais para sobrevivência, 

autocuidado e cuidado pessoal dentro de casa, como cuidados com higiene 

e aparência, comer, vestir-se, continência, transferência e mobilidade. Outra 

escala utilizada para a avaliação de funcionalidade foi a de Lawton80, que 

afere o desempenho em atividades instrumentais da vida diária (AIVD), 

estas enfocam múltiplas áreas necessárias para uma vida independente na 

comunidade, como cozinhar, arrumar casa, fazer compras, mover-se fora de 

casa, manejar finanças, comunicar-se e usar meios de transporte. O 

indivíduo era questionado sobre sua capacidade de realizar cada uma desta 

atividades de forma independente. 

 

 

3.4.1.3.2 Parte C2 – Avaliação de mobilidade 

 

A mobilidade é um dos maiores fatores que contribuem o nível de 

independência funcional do idoso e a perda da independência, 

frequentemente, se associa com quedas11.  
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A avaliação de mobilidade funcional foi realizada por meio do Timed Up 

& Go Test (34) (TUGT), cujo desempenho está relacionado com o equilíbrio, 

marcha e capacidade funcional de idosos. É um teste utilizado como rastreio 

para avaliação mais aprofundada se o idoso tiver caído, ao menos, uma vez 

nos últimos doze meses1,78.  

O teste consistiu em levantar de uma cadeira padrão com braços, 

andar três metros lineares, girar sobre o próprio corpo, caminhar de volta 

para a cadeira e sentar-se, de forma segura e o mais rápido possível. Podia 

ser realizado com qualquer dispositivo de auxílio à marcha e com calçados 

habituais. Forneceu-se instrução inicial, bem como uma tentativa de 

familiarização com o teste, mas sem instrução complementar durante a sua 

realização. O cronômetro foi disparado assim que o idoso  desencostou o 

seu tronco da cadeira, sendo a contagem paralisada tão logo ele reencostou 

no retorno à cadeira.  

Foi também utilizado o TUGT com distrator, sob o paradigma da dupla 

tarefa, ou seja, executando-se o TUGT simultaneamente com um distrator 

cognitivo: fluência verbal por meio da evocação de animais.  

Mudanças na performance durante a dupla tarefa são, geralmente, 

interpretadas como interferência da alternância da atenção requerida para 

realizar-se as duas atividades (neste caso, falar e andar) de forma 

concomitante, o que depende, fundamentalmente, da capacidade do 

indivíduo para alternar a sua atenção, adequadamente, entre as duas 

tarefas; frise-se que a dificuldade para executar tal alternância associa-se ao 

aumento do risco de quedas recorrentes em idosos81,82. 

 

 

3.4.1.3.3 Parte C3 – Avaliação do equilíbrio 

 

A avaliação do equilíbrio foi realizado através da Escala de Equilíbrio 

de Berg (BBS)35-37 – que é um teste constituído por 14 tarefas comuns que 

envolvem o equilíbrio estático e dinâmico, tais como alcançar um objeto, 

girar, transferir-se, permanecer em pé e levantar-se.  
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A realização das tarefas foi avaliada por meio de observação, com a 

pontuação variando de 0-4 totalizando um máximo de 56 pontos. Houve 

subtração de pontos quando o tempo ou a distância não foram atingidos, ou 

se o sujeito demandou supervisão para a execução da tarefa, ele precisou 

se apoiar em um suporte externo ou recebeu ajuda do examinador.  

Assim como TUGT, o BBS é utilizado como rastreio para avaliação 

mais aprofundada se o idoso tiver caído, ao menos, uma vez nos últimos 

doze meses1.  

 

 

3.4.1.3.4 Parte C4 – Avaliação de força muscular 

 

A diminuição de força muscular apresenta correlação importante com o 

risco aumentado de quedas em idosos1,14,83-85, razão pela qual o uso do 

teste de sentar e levantar cinco vezes (five times sit-to-stand test)41,55,86,87 é 

utilizado como rastreio deste risco na avaliação de funcionalidade física de 

membros inferiores e força muscular. Primeiramente, realizou-se um pré-

teste: o idoso deveria levantar-se apenas 1 vez da cadeira sem auxílio das 

mãos, caso conseguisse realizar esse movimento, ele era, então, orientado 

a repetir o teste cinco vezes consecutivas o mais rápido que lhe fosse 

possível, com os membros superiores cruzados sobre o tórax.  O tempo 

dispendido na execução desta tarefa foi cronometrado em segundos. 

Quanto mais lenta a execução do teste, i.e., quanto pior o desempenho, 

maior a chance do indivíduo cair41,55,86,87. 

 

 

3.4.1.3.5 Parte C5 – Avaliação velocidade de marcha 

 

A velocidade de marcha (VM) é uma variável que se correlaciona com 

funcionalidade, quedas e mortalidade em idosos39,40,59,78,88. 

O teste de velocidade de marcha foi realizado em espaço plano com 

8,6 metros livres, demarcados com fita crepe em intervalos de 2m, 4,6m e 



3 Metodologia   23 

2m. Os intervalos de 2m foram necessários para aceleração e 

desaceleração da marcha. O intervalo de 4,6m foi o utilizado para medir o 

tempo. O idoso usou calçado usual e dispositivo auxiliar de marcha quando 

necessário. O comando para o idoso foi: “ande no seu ritmo normal até a 

última marca no chão”. O cronômetro era acionado quando o indivíduo 

tocava o calcanhar na segunda marca e, novamente, na terceira marca, 

medindo, assim, o tempo gasto em segundos para caminhar os 4,6m. 

 

 

3.4.1.3.6 Parte C6 – Avaliação do nível de atividade física 

 

O nível de atividade física do idoso se relaciona ao nível em que ele se 

expõe a fatores de risco ambientais e toma atitudes mais arriscadas nas 

suas atividades do cotidiano. Os idosos com alto nível de atividade física são 

aqueles que, em geral, apresentam razoável ou boa funcionalidade física e 

cognitiva, elevado senso de autoeficácia e se expõem com maior frequência. 

Os idosos com nível moderado de atividade física, habitualmente, 

apresentam declínios já identificáveis na funcionalidade física e/ou cognitiva, 

mesmo mantendo atividades fora de casa de forma mais restrita. Os idosos 

com baixo nível de atividade física costumam apresentar alterações 

importantes na mobilidade e no equilíbrio corporal (alto risco fisiológico para 

quedas, incluindo aspectos cognitivos), com multimorbidades; em geral, 

apresentam muito medo de cair, mesmo que não tenham passado por um 

episódio concreto de queda. O Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ)89,90 foi aplicado na versão curta, validada para a Língua 

Portuguesa, para caracterizar os participantes conforme o nível de atividade 

física. Esta classificação é baseada nas atividades de vida diária e físicas 

feitas na semana anterior à aplicação do questionário. As atividades são 

divididas em leve (caminhada), moderada (carregar pesos leves, varrer, 

aspirar, andar de bicicleta ou qualquer atividade que aumente a frequência 

respiratória ou cardíaca, exceto caminhada) e vigorosa (serviços domésticos 

pesados, correr ou qualquer atividade que aumente MUITO a frequência 
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respiratória ou cardíaca). Uma vez determinado o tempo das atividades, os 

participantes são  classificados da forma apresentada abaixo: 

 

 Muito Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a. Atividade VIGOROSA: ≥ 5 dias na semana e ≥ 30 minutos por 

sessão; ou 

b. Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por 

sessão + Atividade MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias 

na semana e ≥ 30 minutos por sessão. 

 Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a. Atividade VIGOROSA: ≥ 3 dias na semana e ≥ 20 minutos por 

sessão; ou 

b. Atividade MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias na semana e 

≥ 30 minutos por sessão; ou 

c. Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias na semana e ≥ 150 

minutos na semana (caminhada + atividade moderada + 

atividade vigorosa). 

 Irregularmente Ativo: aquele que realiza atividade física, porém 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as 

recomendações quanto à frequência ou duração. Para realizar 

essa classificação, soma-se a frequência e a duração dos 

diferentes tipos de atividades (caminhada + atividade moderada + 

atividade vigorosa). Este grupo foi dividido em dois subgrupos de 

acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de 

recomendação: 

 Irregularmente Ativo A: aquele que atinge pelo menos um dos 

critérios da recomendação quanto à frequência ou quanto à 

duração da atividade: 

a. Frequência: 5 dias na semana; ou 

b. Duração: 150 minutos na semana. 
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 Irregularmente Ativo B: aquele que não atingiu nenhum dos 

critérios da recomendação quanto à frequência nem quanto à 

duração; 

 Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por, 

pelo menos, 10 minutos contínuos durante a semana. 

 

 

3.4.1.4 Parte D – Avaliação da autopercepção de saúde e do medo de cair 

 

A autopercepção da saúde, determinada por meio de uma simples 

pergunta: “De uma maneira geral, como você considera a sua saúde?”, ou 

equivalente, é um dos indicadores mais usados em pesquisas 

gerontológicas, porque prediz, de forma consistente, a mortalidade e o 

declínio funcional. Além disso, a autoavalição da saúde é considerado um 

melhor preditor de mortalidade do que medidas objetivas da condição de 

saúde, refletindo uma percepção integrada do indivíduo, que inclui as 

dimensões biológica, psicossocial e social45. 

A autopercepção de saúde foi realizada por meio da seguinte pergunta: 

“Em geral, o (a) senhor (a) diria que a sua saúde é: muito ruim, ruim, regular, 

boa ou muito boa?”. 

Estudos anteriores indicam que há correlação entre queda prévia, 

autoeficácia em queda, mobilidade, depressão e autopercepção de saúde. 

Assim, indivíduos com alta autoeficácia apresentam melhor autopercepção 

em saúde e mobilidade; consequentemente, uma simples pergunta sobre a 

autopercepção da saúde pode identificar idosos com baixa autoeficácia e 

alto risco de quedas91.  

O medo de cair tem elevada prevalência na população idosa e mostra 

forte associação com quedas92. O medo foi avaliado diretamente por meio 

da pergunta “O(a) senhor(a) tem medo de cair novamente?” e, também, 

indiretamente, por meio da aplicação da Falls Efficacy Scale International 

(FES- I)42,93 que avalia o julgamento que um indivíduo faz das suas 

capacidades físicas, sensoriais e cognitivas, e do controle que exerce sobre 
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os fatores psicossociais, emocionais e ambientais para realizar as atividades 

de vida diária sem cair e evitando quedas. A escala tem 16 atividades, por 

meio das quais o idoso julga a sua capacidade de realizar a atividade sem 

preocupação com a possibilidade de cair (1= nenhum um pouco preocupado 

com a possibilidade de cair, 2= um pouco preocupado, 3 = muito 

preocupado e 4= extremamente preocupado), indo de 16 a 64 pontos. Um 

ponto de corte de 23 pontos separa os idosos com alto senso de 

autoeficácia daqueles com baixo senso (93). Sugere-se que o senso de 

autoeficácia seria uma medida indireta do medo de cair, uma vez que o 

medo de cair seria definido como uma preocupação duradoura com a 

possibilidade de cair que pode levar o indivíduo a evitar ou restringir 

atividades; assim, o baixo senso de autoeficácia para quedas coexiste com o 

medo de cair. Em síntese, os estudos apontam  forte correlação entre medo, 

autoconfiança e senso de autoeficácia91-93. 

 

 

3.4.1.4 Parte E – Posturografia estática (Plataforma de força) 

 

3.4.1.4.1 Parte E1 – Instrumento 

 

A posturografia estática foi realizada em uma plataforma de força 

portátil, ligada na corrente elétrica 30 min de antecedência em relação ao 

início do teste, visando ao aquecimento do equipamento, conforme 

recomendações do fabricante. Antes de efetivar a primeira coleta do dia, era 

realizada uma coleta “teste” para calibração, e verificação de possíveis 

interferências e ruídos indesejáveis na aquisição de dados. 

Para análise do equilíbrio postural, foram medidas as forças de reação 

do solo e número de oscilações do corpo de cada participante durante a 

aquisição. Os idosos permaneciam sobre uma plataforma de força portátil 

(AccuSway
 

Plus, marca Advanced Mechanical Technology Inc., AMTI, 

Watertown, Massachusettes), medindo 50 x 50 cm e altura de 45 mm. A 

principal grandeza física medida foi o centro de pressão (COP). As forças e 
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os momentos registrados pela plataforma nas três direções (médio lateral – 

eixo X, ântero-posterior – eixo Y – e vertical – eixo Z) foram utilizados para 

calcular a posição do COP na direção médio lateral e a velocidade de 

oscilação do COP (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Eixos da plataforma de força e gráfico do deslocamento do COP 
 

Para aquisição dos dados, a plataforma de força foi conectada a uma 

caixa de interface (PJB-101) com objetivo de amplificação dos sinais, e, 

também, conectada com um computador por meio de um cabo RS-232. Os 

dados foram coletados e armazenados pelo software Balance Clinic®, 

configurado para uma frequência de 100 Hz, com um filtro passa baixa de 

quarta ordem tipo Butterworth e frequência de corte de 10 Hz (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Componentes do sistema (frequência de 100 Hz e filtro – corte de 
10 Hz) 
 



3 Metodologia   28 

3.4.1.4.2 Parte E2 – Procedimento 

 

Após orientação inicial sobre o teste, todos os idosos, descalços, 

subiram na plataforma e adotaram uma base de suporte que não passava 

na largura dos quadris e foi utilizada durante todos os testes. Para que a 

mesma base de suporte fosse reproduzida em todas as coletas, os pés 

foram desenhados na posição em que se encontravam na plataforma (em 

uma folha de papel fixada na plataforma), além da marcação de quatro 

pontos específicos de cada pé, que correspondiam: à falange distal do 

hálux, à cabeça do quinto metatarso, e a maléolo medial e lateral. Após a 

marcação, os voluntários desciam da plataforma. O avaliador, com auxílio de 

um bastão próprio para esta finalidade, fornecido pelo fabricante, aplicava 

uma força estimada de 10 Ibs para registrar os 8 pontos demarcados na 

folha de papel, para que o programa pudesse registrar a base de apoio. 

Após a configuração da base de suporte, a plataforma era zerada e os 

voluntários, orientados a subirem na plataforma em apoio bipodálico, 

conforme havia sido demarcado na folha de papel.  

Os idosos foram orientados a permanecerem de forma mais estática 

possível, com os braços relaxados ao longo do corpo e fixando o olhar em 

um ponto predeterminado e demarcado, localizado a 1 m de distância e na 

altura dos olhos (10 cm abaixo da estatura medida). Após o posicionamento, 

era dado o comando verbal de início do teste, entretanto, o teste era iniciado 

somente 5 s após o comando, objetivando descartar as primeiras oscilações 

decorrentes da adaptação postural. Cada medida teve duração de 60 

segundos. Foram realizadas três medidas com os olhos abertos, três com os 

olhos fechados, e três medidas com os olhos abertos e associando dupla 

tarefa verbal. A dupla tarefa verbal solicitada para o paciente realizar durante 

o teste (60 segundos) era fluência verbal: animas; frutas/legumes e 

verduras; enunciar os meses do ano de trás para frente e falar os números 

impares até que fosse solicitado parar. 
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A literatura recomenda que sejam feitas duas a quatro coletas de 

dados do COP. Várias repetições da mesma tarefa podem provocar um 

efeito de aprendizagem, o que leva a uma progressiva redução da oscilação 

corporal. Em casos extremos, um grande número de repetições da mesma 

tarefa pode levar à fadiga e, consequentemente, ao aumento da oscilação 

corporal94. 

 Após realizada cada uma das medidas, os idosos se sentavam para 

evitar fadiga. Ao término de cada teste, os dados foram salvos no programa 

e procedeu-se a uma análise de sinais. Antes de iniciar um novo teste, a 

plataforma era zerada novamente.  

Os resultados finais foram calculados pela média aritmética dos três 

testes realizados em cada condição e processados no programa de análise 

Balance Clinic®.  

 

 

Figura 3 - Plataforma de força com demarcação dos pontos para determinar 
a base de suporte 
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Figura 4 - Posicionamento do idoso para marcação dos quatro pontos da 
base de suporte 
 

 

3.4.1.4.3 Parte E3 – Variáveis da posturografia 

 

Os parâmetros estabilométricos para olhos abertos, fechados e dupla 

tarefa utilizados neste estudo são os que mais se correlacionam com o risco 

de quedas49,52,95,96: 

 

 Amplitude média dos deslocamentos do centro de pressão (COP) 

no plano médio-lateral (XSD) expresso em centímetros; 

 Velocidade média resultante (VAvg), que é a velocidade média 

calculada pelo deslocamento total do COP em todas as direções 

pelo período, expressa em cm/s. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para descrever as características sociodemográficas dos testes de 

perfomance e os dados da posturografia, os participantes foram divididos em 

dois grupos consoante o respectivo número de quedas: (1) única queda ou 

acidental; (2) quedas recorrentes. Os dois grupos foram caracterizados 

separadamente e comparados entre si.  

Todas as variáveis foram submetidas ao teste de normalidade por 

meio do teste D’Agostino-Pearson.                                                                            

Para investigar a associação entre as características das variáveis dos 

dois grupos, o teste T de Student foi usado para analisar as variáveis 

paramétricas quantitativas. O teste do chiquadradro foi usado para variáveis 

paramétricas categóricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis não 

paramétricas incluindo as variáveis da posturografia.   

Um modelo de regressão logística foi ajustado com a ocorrência de 

queda recorrente (sim ou não) como variável resposta, e a categoria não 

como a categoria de referência. As variáveis explicativas foram as seis 

variáveis da posturografia. O método de seleção de variáveis forward foi 

adotado para selecionar as variáveis no modelo final. 

Uma curva ROC foi construída com o objetivo de avaliar o poder 

discriminatório das variáveis selecionadas no ajuste do modelo de regressão 

logística e determinar os valores de corte das variáveis selecionadas que 

permitam classificar um idoso em um dos grupos: com e sem queda 

recorrente. 

Na investigação de variáveis independentes que (em conjunto) são 

capazes de identificar caidores recorrentes, foi realizada regressão logística 

de forma hierárquica na seguinte ordem de introdução das medidas: (1) 

variáveis sociodemográficas; (2) variáveis clínicas; (3) medidas de 

desempenho físico e (4) variáveis da posturografia. 
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As análises foram realizadas com o pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 20. Uma 

probabilidade de erro alfa menor do que 0,05 foi adotada para definir 

resultados estatisticamente significativos. Foram utilizados, ainda, os 

pacotes estatísticos Stata para Windows, versão 12.1 (StataCorp, College 

Station, TX para realizar  regressões logísticas). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Recrutamento dos pacientes 

 

No período de agosto de 2011 a dezembro de 2012, 338 idosos 

provenientes dos ambulatórios do Serviço de Geriatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Centro 

Escola Geraldo de Paula Souza, e com relato de quedas nos últimos doze 

meses, foram encaminhados ao Programa de Prevenção de Quedas. 

No contato telefônico para agendamento da avaliação inicial, 138 

idosos se recusaram a participar ou relataram não ter história de quedas 

naquele período. Não houve sucesso no contato com outros 32 idosos. 

Durante o período do estudo, foram agendados 168 sujeitos elegíveis, sendo 

que 19 não compareceram e 23 não foram incluídos. Dentre os motivos para 

não inclusão, encontrou-se: síndrome demencial (nove), doença aguda ou 

crônica descompensada (três), déficit visual grave (três), incapacidade de 

permanecer em posição ortostática sem auxílio (dois), não tinham história de 

queda nos últimos doze meses (seis). Dois idosos foram excluídos porque 

não completaram a avaliação. Ao final, 124 sujeitos foram incluídos, sendo 

35 com relato de queda única (acidental) e 89 com relato de quedas 

recorrentes (relato de duas ou mais nos últimos doze meses) (Figura 5). 
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Figura 5 - Fluxograma de recrutamento de idosos 
 

 

5.2 Caracterização da amostra 

 

No período de agosto de 2011 a dezembro a 2012, foram incluídos 124 

idosos na amostra, com número médio de 3,18 (± 2,8) quedas nos últimos 

doze meses; desses, 89 eram caidores recorrente (relato de duas ou mais 

quedas nos últimos doze meses) e 35 eram caidores único.  

Os idosos apresentaram média de idade de 72,9 anos (± 7,6), sendo 

25% deles com idade superior a 80 anos, a grande maioria do sexo feminino 

(79%) e branca (66,9%), 40,3% apresentavam escolaridade de até 4 anos, 

24,2% moravam sozinhos e 56,4% relataram renda familiar de até quatro 

salários mínimos. Não houve diferença significativa nas variáveis 

sociodemográficas, ou seja, não houve associação entre estas variáveis e a 

recorrência de quedas (Tabela 1). 

O medo de cair e a restrição das atividades após a queda estavam 

presentes em 84,7% e 40,3%, respectivamente. A autopercepção de saúde 

foi referida como muito ruim, ruim ou regular em 64,5% dos idosos. O local 

da última queda foi referido como dentro de casa por 54,8% dos indivíduos. 

O número médio de doenças crônicas foi de 4,4 (± 1,99), a polifarmácia 
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estava presente em 52,4% e 37,9% dos idosos fazia uso de, pelo menos, 1 

psicotrópico. A média do MEEM foi de 27,1 (± 2,25), EDG 4,5 (± 3,2), FES-I 

30,2 (± 7,8). A presença de TCE ou fratura relacionada à última queda foi 

detectada em 17,7% dos participantes, 46% necessitou de ajuda para se 

levantar após a queda, e apenas 1,6% relataram necessidade de internação 

após o evento; entretanto, 16,1% referiram internação no último ano por 

outro motivo que não a queda (Tabela 1).  

Quando os idosos foram analisados de acordo com o grupo (recorrente 

e único), observou-se que o medo de cair (p=0,010), sintomas depressivos 

(EDG) (p=0,007), FES-I (p=0,010), consequência grave (p=0,002) e 

necessidade de ajuda para se levantar (p=0,007) apresentavam associação 

com a recorrência de quedas, sendo as duas últimas características mais 

prevalentes no grupo caidor único. As demais variáveis clínicas analisadas 

não apresentaram esta associação (Tabela 1). 

O uso de dispositivo auxiliar de marcha (DAM) estava presente em 20 

idosos, sendo 17 deles pertencentes ao grupo de caidor recorrente e 3, no 

grupo de caidor único. Não foi observada associação do uso de DAM com a 

recorrência de quedas (p=0,151). 

A média de intervalo de tempo entre a última queda e a avaliação foi de 

101,7 dias (± 90 dias); 31 idosos foram avaliados no mês seguinte à queda, 

sendo 29 do grupo caidor recorrente e 2 do grupo caidor único. A média de 

intervalo de tempo entre a última queda e avaliação no grupo caidor 

recorrente (n=88) foi de 80,4 dias (± 77,4 dias) e caidor único (n=33) de 

158,1 dias (± 99,3 dias), sendo que a avaliação do primeiro grupo 

apresentava um intervalo mais curto entre a queda e a avaliação, havendo 

diferença significativa entre os grupos: p=0,000.  

No questionamento da renda familiar, 17 idosos se recusaram a 

informar este dado ou não sabiam o valor exato. A variável incapacidade 

para levantar sem auxilio e avaliação de acuidade visual (Snellen) não 

constava no protocolo de um e três idosos, respectivamente. 
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Tabela 1 - Comparação das características dos sujeitos de acordo com a 
história de quedas 

 Geral 

 (N=124) 

Caidor único 

 (N=35) 

Recorrente 

 (N=89) 

Valor 

“p” 

IDADE (ANOS) 

MÉDIA (± DP) 

60-69  

70-79   

≥80 

 

72,9 (± 7,6) 

46 (37,1%) 

47 (37,9%) 

31 (25,0%) 

 

74,4  (± 7,4) 

11 (31,4%) 

13 (37,2%) 

11 (31,4%) 

 

72,3  (± 7,7) 

35 (39,3%) 

34 (38,2%) 

20 (22,4%) 

 

0,173 

GÊNERO 

Feminino  

Masculino  

 

98 (79%) 

26 (21%) 

 

25 (71,4%) 

10 (28,6%) 

 

73 (82,0%) 

16 ( 18,0%) 

 

0,192 

ESTADO CIVIL 

Casado  

Não casado 

 

71 (57,3%) 

53 (42,7%) 

 

20 ( 57,1%) 

15 ( 42,9%) 

 

51 ( 57,3%) 

38 ( 42,7%) 

 

0,987 

RAÇA 

Brancos 

Não brancos 

 

83 (66,9%) 

41 (33,1%) 

 

22 (62,9 %) 

13 (37,1%) 

 

61 (68,5 %) 

28 (31,5%) 

 

0,545 

ESCOLARIDADE (ANOS)  

       0  

     1-4  

    5-8  

    9-11 

    ≥ 12  

 

3 (2,4%) 

47 (37,9%) 

29 (23,4%) 

16 (12,9%) 

29 (23,4%) 

 

2 (5,7%) 

8 (22,9%) 

11 (31,4%) 

6 ( 17,1%) 

8 (22,9%) 

 

1 ( 1,1%) 

39 (43,8%) 

18 (20,2%) 

10 ( 11,2%) 

21 (23,6%) 

 

 

 

0,129 

COM QUEM MORA 

Sozinho 

Não sozinho  

 

30 (24,2%) 

94 (75,8%) 

 

8 (22,9%) 

27 (77,1%) 

 

22 (24,7%) 

67 ( 75,3%) 

 

0,827 

RENDA FAMILIAR 

(salários mínimos) 

0 A 2  

2,1 – 4,0  

4,1 – 6,0 

6,1 – 8,0 

8,1 – 9,9  

>10  

 

 

33 (26,6%) 

37 ( 29,8%) 

18 ( 14,5%) 

5 (24,0%) 

3 (2,4%) 

11 (8,9%) 

 

 

9 (25,7%) 

14 (40,0%) 

1 ( 2,9%) 

0  (0,0%) 

1 (2,9%) 

4 ( 11,4%) 

 

 

24 ( 27,0%) 

23 (25,8%)  

17 (11,1%) 

5 ( 5,6%) 

2 ( 2,2%) 

7 ( 7,9%) 

 

 

 

 

0,202 

NÚMERO MÉDIO DE 

QUEDAS ÚLTIMOS 12 

MESES 

 

 

3,18 (± 2,8) 

 

 

1,0  

 

 

4,043 (± 2,89) 

 

 

-- 

MEDO DE CAIR 

Sim 

Não 

 

105 (84,7%) 

19 ( 15,3%) 

 

25 ( 71,4%) 

10 (28,6%) 

 

80 (89,9%)  

9 (10,1%) 

 

0,010** 

LOCAL DA QUEDA 

Dentro de casa 

Fora de casa 

 

68 (54,8%) 

56 (45,2%) 

 

18 ( 51,4%) 

17 ( 48,6%) 

 

50 (56,2%) 

39 ( 43,8%) 

 

0,632 

RESTRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES APÓS 

QUEDA 

Sim 

Não 

 

 

 

50 (40,3%)  

74 (59,7%) 

 

 

 

14 ( 40,0%) 

21 ( 60,0%) 

 

 

 

36 ( 40,4%) 

53 (59,6%) 

 

 

 

0,963 

continua 



5 Resultados  39 

conclusão 
 Geral 

 (N=124) 

Caidor único 

 (N=35) 

Recorrente 

 (N=89) 

Valor 

“p” 

CONSEQUÊNCIA GRAVE 

(FRATURA OU TCE
1
) 

Sim 

Não 

 

 

22 (17,7%) 

102 (82,3%) 

 

 

12 (34,3%) 

23 ( 65,7%) 

 

 

10 ( 11,2%) 

79 (88,4%) 

 

 

0,002** 

INTERNAÇÃO EM 

VIRTUDE DA QUEDA 

Sim 

Não 

 

 

2 (1,6%) 

122 (98,4%) 

 

 

2 ( 36,4%) 

33 ( 66,6%) 

 

 

0 (0,0%) 

89 (100,0%) 

 

 

0,140 

PRECISOU DE AJUDA 

PARA LEVANTAR 

Sim 

Não 

 

 

57 (46,0%) 

66 (54,0%) 

 

 

23 ( 65,8%) 

12 ( 34,2%) 

 

 

34 ( 38,6%) 

54 ( 61,4%) 

 

 

0,007** 

HOSPITALIZAÇÃO NO 

ÚLTIMO ANO 

Sim 

Não 

 

 

20 (16,1%) 

104 (83,9%) 

 

 

4 (11,4%) 

31 (88,6%) 

 

 

16 (18,0%)  

73 (82,0%) 

 

 

0,372 

NÚMERO DE DOENÇAS 

CRÔNICAS 

 

4,4 (± 1,99) 

 

4,2 (± 1,86) 

 

4,4 (± 2,05) 

 

0,590 

POLIFARMÁCIA (≥ 5 

drogas) 

Sim 

Não 

 

 

65 ( 52,4%) 

59 (47,6%) 

 

 

19 ( 54,3%) 

16 (45,7%) 

 

 

46 (51,7%)  

43 (48,3%) 

 

 

0,794 

MÉDIA DE USO DE 
MEDICAMENTOS (± DP) 

5,1 (± 3,1) 4,8 (± 2,8) 5,2 (± 3,2) 0,510 

USO DE PSICOTRÓPICOS  

Sim 

Não 

 

47 (37,9%) 

77 (62,1%) 

 

13 (37,1%) 

22 (62,9%) 

 

34  (38,2%) 

55 (61,8%) 

 

0,913 

AUTOPERCEPÇÃO DE 

SAÚDE 

Muito ruim/Ruim/ 

Regular 

Boa/Muito boa 

 

 

 

80 (64,5%) 

44 (35,5%) 

 

 

 

21 (60,0%) 

14 (40,0%) 

 

 

 

59 ( 66,3%) 

30 ( 33,7%) 

 

 

 

0,510 

MEEM  (± DP) 27, 1(±2,25) 27,0 (± 2,5) 27,2 (± 2,2) 0,728 

EDG
 2
    

MÉDIA (± DP) 

< 5 pontos 

≥ 5 pontos 

 

4,5 (± 3,2) 

73 (58,9%) 

51 (41,1%) 

 

3,3 (± 2,0) 

26 (74,3%) 

9 (25,7%) 

 

5,0 (± 3,4) 

47 ( 52,8%) 

42 (47,2%) 

 

 

0,007** 

0,029* 

FES- I 
3 
(± DP) 30,2 (± 7,84) 27,4 (± 9,3) 31,3 (±6,9) 0,011* 

Snellen < 0,5 

Sim 

Não 

 

28 (23,1%) 

93 (76,9%) 

 

8 ( 22,9%) 

25 (77,1%) 

 

20 (22,7%) 

68 (77,3%) 

 

0,860 

IMC
4
 (Kg/cm

2
) 

<22: Baixo peso 
22-27: Eutrofico 

             >27: Obeso 

 
14 (11,3%) 
39 (31,5%) 
71 (57,3%) 

 
5 (14,3%) 

11 (31,4%) 
19 (54,3%) 

 
9 (10,1%) 

28 (31,5 %) 
52 (58,4%) 

 
 

0,793 

1
TCE: Traumatismo cranioencefálico/

2
EDG: Escala de Depressão Geriátrica/ 

3
FES- I: Falls 

Efficacy Scale – International- Escala de Eficácia de Quedas- Internacional/ 
4
IMC: Índice de 

Massa Corpórea. * p< 0,05/ ** P<0,01 
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Observou-se, na população estudada, a presença de uma boa 

capacidade funcional expressa pelo Katz (ABVD’s), com média de 5,8 

atividades básicas (±0,38) e Lawton (AIVD’s) 7,5 atividades instrumentais (± 

0,83). Não foi observada associação entre os índices de Katz (p=0,120) e 

Lawton (p=0,267), e a recorrência de quedas. 

Os testes de performance não apresentaram associação com o grupo de 

caidores recorrentes ou único: TUGT (p=0,783), TUGT com distrator 

(p=0,384), BBS (p=0,087), velocidade de marcha (p=0,245), teste do sentar 

e levantar (p=0,548) e IPAQ (p=0,749) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Comparação das características dos sujeitos de acordo com 
capacidade e performance funcionais 

VARIÁVEL 
GERAL 

(N=124) 

CAIDOR 
ÚNICO 

(N=35) 

RECORRENTE 

(N=89) 

VALOR 
“P” 

KATZ (ABVD
1
) 5,8 ± 0,38 5,9 ±0,22 5,7± 0.43 0,121 

LAWTON (AIVD
2
) 7,5 ± 0,83 7,7±0,63 7,5±0,89 0,267 

TUGT
3
  (segundos) 11,3±4,13 11,1 ±4,47 11,3 ± 4,02 0,783 

TUGT COM DISTRATOR 
(segundos) 

15,08±6,82 15,94 ±7,20 14,75±6,69 0,384 

BBS
3
 49,02±6,57 50,6±5,12 48,4±6,99 0,087 

VELOCIDADE DE MARCHA 
(m/s) 

1,01 ±0,24 1,05 ± 0,25 0,99 ± 0,24 0,245 

TESTE DO SENTAR E 
LEVANTAR (segundos) 

18,37±6,86 17.67±6,84 18,64±6,89 0,548 

IPAQ
5
 versão curta 

Ativo/ Irregularmente 
ativo A 

Irregularmente ativo 
B/Sedentário 

 

86 (70%) 

 

37 (30%) 

 

25 (73%) 

 

9 (27%) 

 

61 (68%) 

 

28 (32%) 

 

0,749 

ABVD
1
: Atividades Básicas da Vida Diária/  AIVD

2
: Atividade Instrumental da Vida Diária/ 

3
TUG: Timed Up an Go test/ 

4
BBS: Berg Balance Scale (Escala de Equilíbrio de Berg)/ 

5
IPAQ – Questionário Internacional de Atividade Física. 

 

Quando os indivíduos foram analisados separadamente entre aqueles 

que têm medo de cair (n=105) e não têm medo de cair (n=19), observou-se 

um maior número médio de quedas (p=0,037), maior EDG (p=0,018), maior 

número de doenças crônicas (p=0,009), pior desempenho no BBS (p=0,041) 
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e tendência de piora no TUGT com distrator (p=0,065) entre aqueles com 

medo de cair (Tabela 3).   

Entretanto, quanto ao Katz (p=0,347) e Lawton (p=0,360), velocidade 

de marcha (p=0,322), TUGT (p=0,092), teste do sentar e levantar (p=0,210), 

assim como nas variáveis da posturografia: X SD OF (p= 0,193), V avg OF X 

SD Dupla (p=0,338), V avg Dupla (p= 0,547), X SD OA (p=0,258) e V avg 

OA (p=0,432), esta diferença entre os grupos com e sem medo não foi 

encontrada.  

 

Tabela 3 - Análise de acordo com a presença ou não do medo de cair 

VARIÁVEL 
GERAL 

(N=124) 

MEDO DE 
CAIR 

(N=105) 

NÃO TER MEDO 
DE CAIR 

(N=19) 

VALOR 
“P” 

NÚMERO DE 
QUEDAS NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 
3,18 (± 2,8) 3,4  (± 2,93) 1,95 (±1,43) 0,037* 

EDG
1
 4,5 (± 3,2) 4,83 (± 2,27) 2,95 (± 2,17) 0,018* 

NÚMERO DE 
DOENÇAS 
CRÔNICAS 

4,4 (± 1,99) 4,55 (± 1,90) 3,26 (± 2,18) 0,009* 

TUGT com  distrator  
(segundos)

2
 

15,08 
(±6,82) 

15,56  (± 7,23) 12,42 (± 2,80) 0,065 

BBS
 3

 
49,02 

(±6,57) 
48,5 (± 6,91) 51,84 (±3,08) 0,041* 

1
EDG: Escala de Depressão Geriátrica/ 

2
 TUGT: Timed Up an Go test com distrator/ 

3
 BBS: 

Berg Balance Scale -Escala de Equilíbrio de Berg/   * p< 0,05, **p<0,001.  

 

Em análise semelhante efetuada de acordo com a presença de 

sintomas depressivos clinicamente significativo (EDG 5), observou-se um 

maior FES-I (p=0,000) e número de doenças crônicas (p=0,056) (Tabela 4). 

Entretanto, quanto ao número de quedas (p=0,478), Katz (p=0,508), 

Lawton (p=0,552), velocidade de marcha (p=0,081), TUGT (p=0,641), TUGT 

com distrator (p= 0,152), BBS (p=0,584),  teste do sentar e levantar 

(p=0,772); assim como nas variáveis da posturografia: X SD OF (p= 0,654), 

V avg OF (p= 0,347),  X SD Dupla (p=0,239), V avg Dupla (p= 0,091), X SD 

OA (p=0,817) e V avg OA (p=0,262), esta diferença entre os grupos EDG  

ou < 5 não foi encontrada. 
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Tabela 4 – Análise de acordo com a presença de sintomas depressivos 
(EDG1: Escala de Depressão Geriátrica) 

VARIÁVEL 
GERAL 

(N=124) 

EDG<5 

(N=73) 

EDG ≥5 

(N=51) 

VALOR 
“P” 

NÚMERO DE QUEDAS NOS 
ÚLTIMOS 12 MESES 

3,18 (± 2,8) 3,03 (±3,12) 3,39 (±2,29) 0,478 

NÚMERO DE DOENÇAS 
CRÔNICAS 

4,4 (± 1,99) 4,07 (± 2,12) 4,76 (± 1,74) 0,056* 

FES-I 
2
 30,2 (± 7,84) 27,6 (±7,34) 33,92 (±7,06) 0,000** 

TUGTcom distrator 
(segundos)

3
 

15,08 (±6,82) 14,34  (± 6,30) 16,13 (± 7,45) 0,152 

BBS
4
 49,02 (±6,57) 49.29 (± 6,90) 48,63  (±6,11) 0,584 

1
EDG: Escala de Depressão Geriátrica/ 

2
FES- I: Falls Efficacy Scale – International- 

Escala de Eficácia de QuedasI Internacional / 
3
TUG: Timed Up an Go test com distrator/ 

4
BBS: Berg Balance Scale -Escala de Equilíbrio de Berg/ *p< 0,05, **p<0,001.  

 

Em relação à análise univariada dos parâmetros estabilométricos 

obtidos por meio da posturografia nas condições olhos abertos e dupla 

tarefa:  a variável XSD não apresentou associação com quedas recorrente: 

XSD OA (p=0,153) e XSD dupla tarefa (p=0,088). A VAvg foi capaz de 

diferenciar os grupos caidores recorrente e único quando realizada na 

condição de olhos abertos (p= 0,014); o que não foi observado durante a 

dupla tarefa (p=0,561) (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 - Estatística descritivo para XSD1 (cm) e VAvg2 (cm/s) nos grupos 
recorrentes e único na condição olhos abertos 

VARIÁVEL 

GERAL 

(N=124) 

MÉDIA (DP) 

CAIDOR ÚNICO 

(N= 35) 

MËDIA (DP) 

RECORRENTE 

(N=89) 

MËDIA (DP) 

VALOR 
“P” 

XSD 0,149  (±0,324) 0,081 (±0,243) 0,176 (±0,349) 0.153 

VAvg 1,238 (±0,676) 1,069 (±0,379) 1,303 (±0,753)  0.014* 
1
XSD: Amplitude média de deslocamento do centro de pressão no plano médio lateral, 

expressa em cm;  
2
VAvg: velocidade média calculada pelo deslocamento total do COP em 

todas as direções, expressa em cm/s; N: Número de sujeitos, Desvio Padrão (DP) /  * p< 
0,05. Os valores de P foram calculados Teste Mann-Whitney 
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Tabela 6 - Estatística descritivo para XSD1 (cm) e VAvg2 (cm/s) nos grupos 
recorrentes e único na condição dupla tarefa 

VARIÁVEL 

GERAL 

(N=124) 

MÉDIA (DP) 

CAIDOR 
ÚNICO 

(N=35) 

MÉDIA (DP) 

RECORRENTE 

(N=89) 

MÉDIA (DP) 

VALOR “P” 

XSD 0,415 (±0,199) 0,398 (±0,237) 0,421 (±0,184) 0.088 

VAvg 1,493 (±0,387) 1,510 (±0,633) 1,470 (±0,575) 0.561 
1
XSD: Amplitude média de deslocamento do centro de pressão no plano médio lateral, 

expressa em cm; 
2
VAvg: velocidade média calculada pelo deslocamento total do COP em 

todas as direções pelo período, expressa em cm/s; N: Número de sujeitos, Desvio Padrão 
(DP)/ *p< 0,05. Os valores de P foram calculados Teste Mann-Whitney 

 

Na condição de olhos fechados, o desempenho na posturografia 

diferenciou o indivíduo pertencente a um dos grupos, de acordo com o XSD 

OF (p=0,022), o que não foi explicado pela VAvg OF (p=0,088) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Estatística descritivo para XSD (cm) e VAvg (cm/s) nos grupos 
recorrentes e únicos na condição olhos fechados 

VARIÁVEL 

GERAL 

(N=124) 

MÉDIA (DP) 

ÚNICO 

(N=35) 

MÉDIA (DP) 

RECORRENTE 

(N=89) 

MÉDIA (DP) 

VALOR “P” 

XSD 0,349 (±0,186) 0,289 (±0,115) 0,373 (±0,203) 0.011* 

VAvg 1,602 (±1,200) 1,326 (±0,541) 1,71 (±1,365) 0.088 

XSD: Amplitude média de deslocamento do centro de pressão no plano médio lateral, 
expressa em cm;  VAvg: velocidade média calculada pelo deslocamento total do COP em 
todas as direções pelo período, expressa em cm/s; N: Número de sujeitos, Desvio Padrão 
(DP)/ * p< 0,05. Os valores de P foram calculados Teste Mann-Whitney 

 

No ajuste do modelo de regressão logística utilizando o método de 

seleção de variáveis forward, a única variável da posturografia selecionada 

para compor o modelo foi a X SD OF (p=0,010; razão de chances para o 

acréscimo de 0,1 na X SD OF=1,44; intervalo de confiança de 95% para a 

razão de chances: [1,04 ; 1,99]), ou seja, a chance de ocorrência de queda 

recorrente aumenta 44% quando o X SD OF aumenta 0,1 unidades. 

As demais variáveis não têm contribuição significativa adicional para 

explicar a chance do indivíduo pertencer a um dos grupos: X SD Dupla 

(p=0,696), V avg Dupla (p=0,738), X SD OA (p=0,901), V avg OA (p=0,801), 

e V avg OF (p=0,649). 
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O teste de Hosmer e Lemeshow indicou um bom ajuste do modelo de 

regressão logística (p=0,522). 

A partir dos dados obtidos na construção da curva ROC para X SD OF, 

obteve-se que o valor de corte dessa variável, ao qual estão associados os 

maiores valores de sensibilidade e especificidade, simultaneamente, é 0,32. 

Assim, a regra de classificação é: classificar um indivíduo no grupo com 

queda recorrente se o valor de X DS OF for maior ou igual a 0,32, e, no 

grupo sem queda recorrente, caso contrário. Este critério de classificação 

tem sensibilidade de 53% e especificidade de 77%. O valor observado da 

área sob a curva é 0,65 (erro padrão = 0,05), o que implica em uma 

habilidade discriminatória fraca do X SD OF. 

Os valores individuais do X SD OF nos dois grupos e o valor de corte 

estão representados na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Valores individuais do X SD OF nos grupos com e sem queda 
recorrente e valor de corte obtido a partir da curva ROC 
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Na investigação de variáveis independentes que (em conjunto) são 

capazes de identificar caidores recorrentes, utilizou-se um modelo de 

regressão logística de forma hierárquica na seguinte ordem de introdução 

das medidas: (1) variáveis sociodemográficas: idade, raça branca, gênero 

feminino; (2) variáveis clínicas: MEEM, EDG, FES-I, número de medicações 

e uso de psicotrópicos; (3) medidas de desempenho físico: TUGT com 

distrator, BBS, e teste do sentar e levantar, e (4) posturografia: XSD olho 

fechado (OF), VAvg Olho fechado (OF) e VAvg Olho aberto (OA). Foram 

excluídos 7 participantes desta análise visto que estes foram incapazes de 

realizar o teste do sentar e levantar, portanto, a regressão hierárquica foi 

realizada com 117 idosos.  

O modelo 1 (variáveis sociodemográficas) não apresentou poder 

preditivo significativo para a predição do desfecho. Já a adição de variáveis 

clínicas (modelo 2) foi capaz de melhorar significativamente (p=0,012) a 

capacidade preditiva. A adição em bloco de testes de performance (modelo 

3) também melhorou significativamente (p=0,003) a acurácia para detecção 

do desfecho. A adição da variável XSD OF não se mostrou capaz de 

promover melhora do poder preditivo de forma significante (p=0,061), e 

apresentou incremento de acurácia discreto (1%), sendo questionável o seu 

significado clínico (Tabela 8). No sentido de confirmar este achado, as 

medidas VAvg OA e VAvg OF também foram testadas como alternativas ao 

modelo 4, sendo encontrados resultados semelhantes (Tabelas 9 e 10). No 

modelo final ajustado, apenas sintomas depressivos, TUGT com distrator e 

BBS apresentaram poder preditivo independente significativo. 
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Tabela 8 – (XSD OF) – Modelo de regressão logística hierárquica utilizando 
quedas recorrentes como variável dependente (N=117) 

Variável 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β 

Idade -0,04 0,03 -0,14 -0,04 0,03 -0,13 -0,07 0,04 -0,21 -0,06 0,04 -0,17 

Gênero 
feminino 

0,80 0,49 0,17 0,91 0,56 0,18 0,88 0,60 0,15 0,97 0,62 0,15 

Raça Branca 0,21 0,46 0,05 0,19 0,51 0,04 -0,13 0,57 -0,03 -0,15 0,59 -0,03 

Número de 
medicações 

   0,11 0,09 0,16 0,05 0,10 0,07 0,05 0,11 0,06 

Uso de 
Psicotrópicos 

   -1,03 0,61 -0,24 -0,82 0,67 -0,16 -0,83 0,69 -0,16 

FES-I 
1
    0,05 0,03 0,19 0,05 0,04 0,15 0,05 0,04 0,16 

MEEM 
2
    0,07 0,10 0,08 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,11 

EDG 
3
    0,21 0,11 0,33* 0,24 0,12 0,32* 0,26 0,12 0,32* 

TUGT com 
distrator 

4
 

      -0,14 0,07 -0,35* -0,15 0,07 -0,36* 

BBS
 5
       -0,31 0,11 -0,61** -0,29 0,12 -0,55* 

Teste do sentar 
e levantar 

      -0,03 0,04 -0,10 -0,05 0,04 -0,12 

X SD OF 
6
          3,70 1,97 -0,27 

Área sob a 
curva ROC 

0,63 0,76 0,82 0,83 

Wald Chi-
Square Test of 
variance† 

Wald chi2(3)=4,40 

P=0,211 

Wald chi2(5)=11,46 

P=0,043 

Wald chi2(3)=8,87 

P=0,031 

Wald chi2(1)=3,51 

P=0,061 

† Indica se a adição das variáveis do bloco correspondente melhora o poder preditivo do 
modelo, com valores de p<0,05 indicando incremento significativo,  
B, coeficiente beta; SE(B), erro padrão do coeficiente beta; β, coeficiente beta padronizado. 
N: número de sujeitos. 
1
FES-I: Falls Efficay Scale International, Escala de Eficácia de Quedas Internacional/ 

2
MEEM: Mini Exame do Estado Mental/ 

3
EDG: Escala de Depressão Geriátrica./ 

4
TUG: 

Timed Up and Go teste/ 
5
BBS: Berg Balance Scale - Escala de Equilíbrio de Berg./ 

6
XSD 

OF: Amplitude média de deslocamento do centro de pressão no plano médio lateral na 
condição olhos fechados. 
* p<0,05;  **p<0,01;   ***p<0,001 
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Tabela 9 - (V Avg OA) – Modelo de regressão logística hierárquica utilizando 
quedas recorrentes como variável dependente (N=117) 

Variável 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β 

Idade -0,04 0,03 -0,14 -0,04 0,03 -0,13 -0,07 0,04 -0,21 -0,05 0,05 -0,14 

Gênero 
feminino 

0,80 0,49 0,17 0,91 0,56 0,18 0,88 0,60 0,15 0,90 0,62 0,14 

Raça Branca 0,21 0,46 0,05 0,19 0,51 0,04 -0,13 0,57 -0,03 -0,27 0,59 -0,05 

Número de 
medicações 

   0,11 0,09 0,16 0,05 0,10 0,07 0,01 0,11 0,02 

Uso de 
Psicotrópicos 

   -1,03 0,61 -0,24 -0,82 0,67 -0,16 -0,62 0,70 -0,12 

FES-I 
1
    0,05 0,03 0,19 0,05 0,04 0,15 0,05 0,04 0,16 

MEEM 
2
    0,07 0,10 0,08 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,11 

EDG 
3
    0,21 0,11 0,33* 0,24 0,12 0,32* 0,28 0,12 0,35* 

TUGT com 
distrator 

4
 

      -0,14 0,07 -0,35* -0,16 0,07 
-

0,39* 

BBS
5
       -0,31 0,11 -0,61** -0,28 0,11 

-
0,53* 

Sentar e 
levantar 

      -0,03 0,04 -0,10 -0,03 0,04 -0,08 

V Avg OA
6
          1,02 0,68 0,27 

Área sob a 
curva ROC 

0,63 0,76 0,82 0,82 

Teste de 
quiquadrado 
de Wald para 
variação† 

Wald chi2(3)=4,40 

p=0,211 

Wald chi2(5)=11,46 

p=0,043 

Wald chi2(3)=8,87 

p=0,0311 

Wald chi2(1)=2,73 

p=0,130 

† Indica se a adição das variáveis do bloco correspondente melhora o poder preditivo do 
modelo, com valores de p<0,05 indicando incremento significativo. 
B, coeficiente beta; SE(B), erro padrão do coeficiente beta; β, coeficiente beta padronizado. 
N: número de sujeitos. 
1
FES-I: Falls Efficay Scale International, Escala de Eficácia de Quedas Internacional/ 

2 

MEEM: Mini Exame do Estado Mental/ 
3
 EDG– Escala de Depressão Geriátrica./ 

4
TUG: 

Timed Up and Go teste/ 
5 
 BBS: Berg Balance Scale - Escala de Equilíbrio de Berg./ 

6
V Avg 

OA: velocidade média calculada pelo deslocamento total do COP em todas as direções pelo 
período na condição olhos abertos, expressa em cm/s 
* p<0,05;   **p<0,01;   ***p<0,001 

 

 



5 Resultados  48 

Tabela 10 - (V Avg OF) – Modelo de regressão logística hierárquica 
utilizando quedas recorrentes como variável dependente (N=117) 

Variável 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β B SE(B) Β 

Idade -0,04 0,03 -0,14 -0,04 0,03 -0,13 -0,07 0,04 -0,21 -0,05 0,05 -0,14 

Gênero 
feminino 

0,80 0,49 0,17 0,91 0,56 0,18 0,88 0,60 0,15 0,97 0,61 0,15 

Raça Branca 0,21 0,46 0,05 0,19 0,51 0,04 -0,13 0,57 -0,03 -0,30 0,60 -0,05 

Número de 
medicações 

   0,11 0,09 0,16 0,05 0,10 0,07 0,02 0,11 0,02 

Uso de 
Psicotrópicos 

   -1,03 0,61 -0,24 -0,82 0,67 -0,16 -0,63 0,69 -0,12 

FES-I 
1
    0,05 0,03 0,19 0,05 0,04 0,15 0,05 0,04 0,16 

MEEM 
2
    0,07 0,10 0,08 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 

EDG 
3
    0,21 0,11 0,33* 0,24 0,12 0,32* 0,26 0,12 0,32* 

TUGT com 
distrator 

4
 

      -0,14 0,07 -0,35* -0,15 0,07 -0,38* 

BBS 
5
       -0,31 0,11 -0,61** -0,29 0,11 -0,56** 

Sentar e 
levantar 

      -0,03 0,04 -0,10 -0,03 0,04 -0,09 

V Avg OF 
6
          0,54 0,45 0,25 

Área sob a 
curva ROC 

0,63 0,76 0,82 0,82 

Teste de 
quiquadrado 
de Wald para 
variação† 

Wald chi2(3)=4,40 

p=0,211 

Wald chi2(5)=11,46 

p=0,043 

Wald chi2(3)=8,87 

p=0,0311 

Wald chi2(1)=1,42 

p=0,234 

† Indica se a adição das variáveis do bloco correspondente melhora o poder preditivo do 
modelo, com valores de p<0,05 indicando incremento significativo. 
1
FES-I: Falls Efficay Scale International, Escala de Eficácia de Quedas Internacional/ 

2
MEEM: Mini Exame do Estado Mental/ 

3
EDG: Escala de Depressão Geriátrica./ 

4
TUG: 

Timed Up and Go teste/ 
5
 BBS: Berg Balance Scale - Escala de Equilíbrio de Berg./ 

6
V Avg 

OF: velocidade média calculada pelo deslocamento total do COP em todas as direções pelo 
período na condição olhos fechados, expressa em cm/s 
B, coeficiente beta; SE(B), erro padrão do coeficiente beta; β, coeficiente beta padronizado. 
N: número de sujeitos 
* p<0,05;   **p<0,01;   ***p<0,001 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Influência dos fatores sociodemográficos e capacidade funcional 
no risco de quedas 

 

A avaliação do risco de quedas em idosos da comunidade é um tema 

ainda controverso em Geriatria. Trata-se de análise complexa, envolvendo 

interdependência entre vários sistemas do controle postural. Este estudo se 

propôs a analisar o uso da posturografia na avaliação de risco de quedas 

recorrentes. Os fatores de risco para queda recorrente se diferenciam da 

queda isolada ou única, visto que o evento isolado é menos previsível97. 

A população deste estudo foi composta por idosos da comunidade sem 

déficit cognitivo, na maioria, mulheres com baixa renda, baixo nível 

educacional (>60% com menos de 8 anos de escolaridade), acompanhada 

em serviços de atendimento geriátrico. Os fatores sociodemográficos 

avaliados não foram capazes de diferenciar os grupos quanto à recorrência 

do evento, mas se revelaram concordantes com a literatura na descrição de 

riscos para quedas em idosos14,26,59. 

Pelo fato de ser uma pesquisa de participação voluntária,  

possivelmente, o recrutamento trouxe idosos com boa capacidade funcional 

e nível regular de atividade física, analisado pelo IPAQ. Provavelmente, 

aqueles com maior nível de comprometimento funcional – por terem maior 

dificuldade em comparecer à avaliação – deveriam integrar o contingente de 

138 sujeitos que, quando da convocação telefônica, se recusaram a 

participar.  

É de conhecimento atual que o comprometimento da capacidade 

funcional do idoso é um fator de risco bem definido para quedas 

recorrentes13,14,28,30,78. Entretanto, a capacidade funcional, avaliada por meio 

dos índices de Katz e Lawton – escalas que avaliam atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, não foi  capaz de predizer queda recorrente. 

Uma possibilidade para justificar este achado é que os índices de Katz e 
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Lawton não conseguem identificar adequadamente algum déficit na 

funcionalidade desta população; como, por exemplo, a realização de 

atividades avançadas da vida diária, visto que cerca de 40% da amostra 

referia restrição de atividades após a queda, mas continuava a executar os 

itens analisados por estes índices. 

 

 

6.2 Depressão, medo de cair, autopercepção de saúde: fatores de 
risco para quedas recorrentes 

 

O medo de cair é um fenômeno comum e se constitui em problema 

sério entre idosos pelo seu potencial para gerar consequências danosas. 

Nesta população, encontrou-se uma alta prevalência de medo de cair 

(84,7%), dado concordante com Jørstad et al. (2005), que estimou a 

prevalência de medo de cair entre 29% e 92% entre idosos com história de 

queda anterior98. Adicionalmente, houve uma diferença significativa de maior 

relato de medo de cair e, consequentemente, valores mais elevados na 

FES-I, entre os caidores recorrentes, corroborando o achado de Jørstad et 

al. e Murphy et al.92 de que a recorrência do evento queda também aumenta 

o medo de cair.   

Atualmente, acredita-se que estados de ansiedade, depressão e medo 

de cair impactam no equilíbrio corporal, tornando-se fatores contributivos 

para o aumento do risco de quedas26,44,92,93. Além de aumentar o risco de 

novas quedas, as consequências psicológicas a elas relacionadas podem 

ser tão incapacitantes quanto a queda em si. Desta forma, para qualquer 

avaliação do risco de cair, ou avaliação clínica do idoso caidor, recomendar-

se-ia o uso de, ao menos, uma fonte de informação relacionada aos 

aspectos psicológicos.  

Em algumas situações, pode haver uma disparidade entre o que o 

idoso percebe da sua competência para evitar uma queda, e a sua real 

competência física e funcional para evitá-la, levando-o a negligenciar sua 

condição física e colocando-se em situações arriscadas44. Observou-se, 

entre os grupos de caidores recorrentes e único, uma concordância entre a 
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autopercepção de saúde com as suas reais capacidades físicas, sensoriais 

e cognitivas.  

Adicionalmente, constatou-se, no grupo de caidores único, uma 

presença maior de consequências graves (TCE e fraturas) e necessidade de 

ajuda para se levantar após a queda. Este achado pode ser resultante do 

fato de que a anamnese da queda foi realizada em relação ao último evento. 

Desta forma, a menor presença de consequências graves no grupo de 

caidor recorrente pode não refletir a presença de consequências nos outros 

eventos quedas não questionados. 

No grupo caidor único, a autopercepção de saúde foi concordante com 

a capacidade física do indivíduo, bem como demonstrou menos medo de 

cair. Uma hipótese que poderia justificar a maior prevalência de 

consequências graves é que a boa capacidade física juntamente com um 

menor medo de cair estariam colocando o grupo de caidores único em 

situações mais arriscadas.  

O medo de cair costuma ter um espectro de consequências na vida do 

idoso que vai desde um maior cuidado na realização de atividades do dia a 

dia – exercendo aí um papel positivo, protetor contra quedas – até a uma 

excessiva restrição de atividades, configurando-se em real ameaça ao bem-

estar físico e mental da pessoa. Nessa população, além da alta prevalência 

de medo de cair (84,7%), observamos uma alta prevalência de relato de 

restrição de atividades após a queda, cerca de 40%, contra cerca de 25% 

previamente descrito em outro estudo similar92. Mas não observamos 

diferença significativa entre os dois grupos analisados no relato restrição de 

atividades.  

Assim como observado por Murphy et al.92, exceto pela restrição de 

atividades após a última queda, nosso estudo também constatou que idosos 

com medo de cair apresentaram maior número de quedas nos últimos 12 

meses, bem como, um maior número de comorbidades, maior presença de 

sintomas depressivos e pior desempenho físico, conforme analisado por 

meio do BBS e TUGT com distrator. 
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Corroborando com os achados de Baloh et al.99 e Nardone et al.95, 

nesta pesquisa, não foi observada a influência do medo de cair na oscilação 

do COP, nas diferentes condições da posturografia. Uma possível 

explicação para estes resultados seria que o medo de cair influenciaria o 

controle postural durante atividades da vida diária – simuladas durante a 

avaliação realizada por meio do BBS e TUGT, mas não teria o mesmo nível 

de influência no equilíbrio postural quando avaliado na posição estática 

durante a posturografia. Uma hipótese que podemos assumir é que tenha 

sido um teste pouco desafiador para o grupo avaliado. 

A depressão é uma comorbidade comum entre idosos e duas vezes 

mais frequente entre aqueles com história de quedas; associa-se com pior 

capacidade funcional e risco de fraturas100,101. Alguns estudos sugerem que 

a piora da marcha, diminuição do estado de atenção, o uso de 

medicamentos antidepressivos, a presença e a gravidade dos sintomas 

depressivos são fatores que se correlacionam para explicar este risco102. 

Neste estudo, não encontramos diferença entre o uso de drogas 

psicotrópicas, entre os grupos caidor recorrente e único, mas encontramos 

uma maior prevalência de sintomas depressivos entre aqueles com histórico 

de quedas recorrentes. A presença de sintomas depressivos também entrou 

no modelo de risco de quedas recorrentes estudado por Stalenhoef et al.103. 

Comparando-se os indivíduos com sintomas depressivos significativos 

(EDG>5) com aqueles sem tais sintomas, observou-se maior número de 

comorbidades autorrelatadas e FES-I entre os indivíduos com EDG >5. 

Entretanto, não se observou pior desempenho no BBS e TUGT com distrator 

entre os dois grupos, como havia sido observado entre aqueles com maior 

medo de cair. Estes achados confirmam a associação entre medo, 

alterações do humor e risco de quedas recorrentes, já descrita 

anteriormente24. 
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6.3 Local da queda e fatores antropométricos na avaliação do idoso 
caidor da comunidade 

 

Na análise comparativa entre os grupos caidor recorrente e único, o 

local da queda não se apresentou como fator com diferença significativa 

entre os grupos. As características clínicas e funcionais de idosos podem 

variar conforme o local da queda, dentro ou fora de casa. Aqueles que caem 

dentro de casa, habitualmente, são idosos mais comprometidos 

funcionalmente e com pior estado de saúde, razão pela qual passam mais 

tempo dentro dos seus domicílios; daí, a residência se torna o local em que 

as quedas acontecem mais amiúde25,104,105. Entretanto, neste estudo, não 

encontramos esta correlação. Este achado pode ser justificado por dois 

motivos: por se tratar de estudo de avaliação transversal da última queda, 

este relato pode não refletir a maioria dos locais dos eventos no grupo dos 

caidores recorrentes; em segundo lugar, porque ambos os grupos, caidores 

recorrentes e  único, apresentam boa capacidade funcional e bom nível de 

atividade física avaliado pelo IPAQ. 

Neste estudo, observou-se elevada prevalência de indivíduos obesos 

(57,3%); entretanto, não se apurou diferença de frequência de obesos entre 

os grupos de caidores recorrentes e único. O aumento da massa corpórea 

amplia a necessidade de ajustes para manutenção da postura e aumenta o 

risco de quedas106. Os parâmetros antropométricos (peso e estatura) podem 

ter influência na manutenção do equilíbrio postural em idosos107, mas não 

conseguimos observar este resultado na população em questão. 

 

 

6.4 Testes de performance na avaliação do idoso caidor da 
comunidade 

 

O déficit de equilíbrio é um dos principais fatores de risco para quedas 

recorrentes24,26. Nesse contexto, as medidas de performance física são 

especialmente úteis para avaliar o risco de quedas em idosos, e são 

recomendadas pelas sociedades americana e britânica de Geriatria.  
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Nessa população, os idosos apresentaram bom desempenho no teste 

de velocidade de marcha e, segundo classificação proposta por Abellan Van 

Kan et al.39,40, foram considerados velozes (VM> 1 m/s); no entanto, o teste 

não foi capaz de diferenciar caidores recorrentes e  único. Na literatura, 

tanto a velocidade de marcha quanto o TUGT têm-se mostrado úteis como 

preditores de hospitalização, declínio funcional, quedas recorrentes e 

sobrevida em idosos108,109. Mas, no presente estudo, tanto a velocidade de 

marcha quanto o TUGT não se mostraram bons parâmetros para discriminar 

a recorrência de quedas em idosos da comunidade.  

Segundo Sai et al., o TUGT é um teste capaz de predizer caidores 

recorrentes109, apresenta elementos qualitativos na análise do levantar, dar 

a volta e sentar, os quais podem adicionar informações importantes na 

análise individual do sujeito. Entretanto, no presente estudo, esse teste só 

foi capaz de diferenciar os dois grupos quando realizado sob o paradigma da 

dupla tarefa. 

A dupla tarefa tem por princípio comparar a performance do idoso 

enquanto, simultaneamente, caminha e executa uma tarefa que exija dele 

uma atenção alternada. Esta mudança na performance, durante a dupla 

tarefa, é, geralmente, interpretada como interferência da alternância da 

atenção requerida para realizar duas atividades concomitantes, neste caso, 

falar e andar. Não observamos diferença entre os grupos de caidores 

recorrentes e único na performance da marcha com dupla tarefa. Entretanto, 

na regressão logística hierárquica, o TUGT com distrator cognitivo foi uma 

variável independente capaz de predizer queda recorrente. A baixa 

capacidade para alocar adequadamente a atenção entre as duas tarefas 

também foi associada ao aumento do risco de quedas recorrentes82. 

Beauchet et al. não encontraram esta influência do distrator cognitivo em 

revisão sistemática a respeito da relação entre incidência de quedas e 

mudanças na performance na marcha com dupla tarefa entre idosos.81 

A avaliação do risco de quedas é complexa e requer o entendimento de 

múltiplos sistemas; portanto, não se espera que um teste, isoladamente, 

identifique um grupo de risco. Por meio de testes que incluíram mobilidade 
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com dupla tarefa (TUGT com distrator), equilíbrio dinâmico (BBS), e a 

avaliação de sintomas depressivos, nossa avaliação clínica foi capaz de 

identificar diferenças entre os grupos de caidores recorrentes e  único com 

poder preditivo independente significativo. 

 

 

6.5 Posturografia estática na condição de olhos abertos, e olhos e 
fechados 

 

Este estudo encontrou na análise univariada uma maior velocidade de 

deslocamento do COP em todas as direções (VAvg OA) na condição de 

olhos abertos entre os idosos caidores recorrentes quando comparados ao 

caidor único. Este achado reflete um maior esforço do sistema de controle 

postural para manutenção do equilíbrio entre os idosos com histórico de 

múltiplas quedas. Entretanto, durante a análise de regressão logística, esta 

variável não foi capaz de explicar a chance do indivíduo pertencer a um dos 

grupos. Assim como também observado na regressão logística hierárquica 

em blocos: o modelo de avaliação de risco de predição de quedas 

recorrentes que utilizou V Avg OA não apresentou poder preditivo 

significativo. A VAvg na condição de olhos fechados não foi capaz de 

diferenciar os dois grupos em nenhuma das análises. 

Maki et al.52, Melzer et al.110 e Lord et al.111 mostraram que um 

aumento no deslocamento do COP médio lateral (XSD) foi associado com 

quedas recorrentes e piores consequências. Esta associação pode ser 

explicada pelos efeitos do envelhecimento no equilíbrio estarem mais 

acentuados na direção médio-lateral. Consequentemente, ocorre um 

aumento da tendência de idosos com déficit de equilíbrio caírem para o lado 

e as quedas no plano médio lateral resultarem em piores consequências que 

quedas em outras direções. Essas evidências também foram observadas em 

outros estudos anteriores50,54.  

Nesse estudo, observamos que a privação visual (condição olho 

fechado) durante a análise do deslocamento do COP médio lateral (XSD) foi 

a melhor variável da posturografia para diferenciar caidores único e 
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recorrente, assim como também observado por Bigelow et al.50 e Buatois et 

al.54. E que nenhuma outra variável apresentou contribuição adicional. 

Entretanto, esse critério de classificação apresenta uma baixa sensibilidade 

(53%) e razoável especificidade (77%) para valores de XSD> 0,32 unidades. 

Quando realizada a regressão logística hierárquica, XSD OF compôs o 

melhor modelo 4 para diferenciar caidores recorrentes, apesar da 

contribuição adicional marginal (p=0,061) e do discreto incremento de 

acurácia (1%) sem significado clínico. 

Uma hipótese para justificar este achado é a dependência da 

participação da visão como fonte de informação sensorial entre os caidores 

recorrentes; como forma de compensar déficits em outros componentes do 

sistema de controle postural.  E, quando é retirado o componente sensorial 

visual do controle postural, a presença de outros déficits sensoriais é 

percebida pela maior instabilidade postural entre os idosos caidores 

recorrentes e, consequentemente, por maior deslocamento do COP médio 

lateral (XSD). 

A informação sensorial dos sistemas visual, vestibular e 

somatossensorial é integrativa e o peso relativo de cada um dos fatores 

depende do objetivo do movimento e do contexto ambiental. A habilidade de 

redirecionar a principal fonte de informação sensorial, dependendo do 

contexto em que o idoso se encontra, é importante para manutenção da 

estabilidade quando ele sai de um contexto para outro112. 

A privação visual (ou o escuro) é um contexto desafiador para 

manutenção do equilíbrio. Stel et al.113 encontraram resultados contrários a 

estes, em que os valores do deslocamento médio lateral de olhos abertos, e 

não a condição olhos fechados, foi o que diferenciou caidores recorrentes e 

único.  

A perda de visão funcional, composta pela acuidade visual, 

sensibilidade ao contraste e perda de visão de profundidade, é, 

sabidamente, conhecida como fator de risco para quedas recorrentes74,76, 

entretanto, neste estudo, apenas a acuidade visual (teste de Snellen) foi 

avaliada e não mostrou diferenças entre os caidores recorrentes e único. 
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Talvez alguma diferença na dependência visual para manutenção do 

controle postural pudesse ter sido percebida com a adição de testes que 

avaliassem outros componentes da visão funcional. 

 

 

6.6 Posturografia estática na condição dupla tarefa 

 

No presente estudo, a posturografia estática realizada na condição de 

dupla tarefa não foi capaz de identificar idosos caidores recorrentes. A 

literatura apresenta resultados conflitantes a este respeito. Pajala et al.96 não 

observaram esta associação, no entanto, outro estudo prévio encontrou um 

aumento do deslocamento COP no plano médio lateral (XSD) na condição 

de dupla tarefa, predizendo aumento do risco de quedas em idosos27. Uma 

possível explicação para este resultado é que a tarefa cognitiva realizada 

enquanto os indivíduos se mantêm em equilíbrio sobre a plataforma de força 

foi insuficientemente desafiadora para o controle postural dessa população 

estudada. Ou seja, não teria sido uma tarefa complexa o suficiente para 

revelar diferenças entre idosos caidores recorrente e  único, e um possível 

déficit de equilíbrio devido à deterioração do controle postural induzido pela 

priorização entre duas tarefas, e dependente de processamento cognitivo.   

O processamento cognitivo necessário para o controle postural 

depende tanto da complexidade da tarefa realizada quanto da capacidade 

do sistema de controle postural do idoso, que envolve diferentes sistemas 

que podem ser afetados por processos patológicos ou psicológicos. Quedas 

podem resultar de insuficiente processamento cognitivo para manutenção do 

controle postural enquanto uma segunda tarefa cognitiva é realizada112. 

 

 

6.7 Uso clínico da posturografia estática na avaliação do idoso caidor 

 

Nesse estudo, foram utilizados os mesmos parâmetros posturográficos 

descritos nos principais estudos prévios identificados, que incluem a 
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velocidade de deslocamento do COP em todas as direções (VAvg) e 

deslocamento do COP no plano médio lateral (XSD)49,52,95,96.  

Diante do nosso objetivo de investigar o uso clínico da posturografia 

estática realizada em uma plataforma de força portátil na avaliação de 

idosos caidores da comunidade, encontramos como principal resultado que 

a posturografia estática para análise do controle postural não se mostrou 

apta em adicionar à avaliação clínica a capacidade de diferenciar caidores 

recorrente e único em idosos da comunidade. A análise da VAvg – 

considerada a medida mais precisa para avaliação do equilíbrio postural114, 

como descrito por Baloh et al.33,99 – realizada em diferentes condições (OA, 

OF e dupla tarefa), não apresentou incremento de acurácia em diferenciar 

estas populações. E, ao contrário destes autores, encontramos que a XSD, 

na condição OF, que foi considerada a melhor variável da posturografia para 

diferenciar estas populações. Entretanto, a capacidade discriminatória desta 

variável foi baixa (área sob a curva 0,65) e nem a adição de outras variáveis 

da posturografia teve contribuição adicional para esta discriminação. 

Os resultados encontrados no modelo 3 da regressão logística 

hierárquica para predizer queda recorrente situaram-se dentro do esperado, 

visto que a etiologia das quedas é multifatorial78. Este modelo utilizou 

variáveis sociodemográficas, dados clínicos e testes de performance. Esse 

achado corrobora o conhecimento atual de que não existe um teste único 

capaz de predizer o evento queda30 e que a avaliação clínica de fatores de 

risco permanece como a melhor forma de avaliação do risco de novas 

quedas.  

O modelo 4 da regressão logística hierárquica que consistiu em 

adicionar à avaliação clínica detalhada as variáveis obtidas por meio da 

posturografia, em diferentes condições, como olho aberto e olho fechado, 

não mostrou aumento da capacidade de predizer os idosos caidores 

recorrente.  Este achado aponta para um significado clínico questionável do 

uso da posturografia na identificação de idosos caidores recorrente, 

principalmente quando consideramos tratar-se de uma avaliação de acesso 

limitado em serviços de saúde e de custo elevado. O modelo 4 mostra que 
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uma avaliação clínica bem realizada, com identificação de diferentes fatores 

de risco, é útil em identificar os indivíduos idosos caidores recorrentes, e não 

necessitaria da complementação de uma metodologia de avaliação 

sofisticada e cara como a posturografia. 

Nosso estudo mostrou que, apesar da posturografia ser a técnica mais 

utilizada para medir variáveis de oscilação do corpo, o seu uso, na prática 

clínica, apresenta valor limitado. Uma possível explicação para este 

resultado é que o indivíduo habitualmente cai durante a realização de 

atividades rotineiras da vida diária. Possivelmente, estudos que 

evidenciassem o deslocamento do centro de pressão durante situações 

similares à vida cotidiana acrescentariam informações relevantes à 

avaliação a que nos propusemos inicialmente. 
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7  LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dentre as limitações deste trabalho, cumpre citar que inquéritos desta 

natureza dependem de autorrelato da ocorrência do evento, e este pode 

conter imprecisões relevantes no grupo etário em questão.  

Outro fator limitante refere-se à ausência de um grupo de indivíduos 

não caidores, que, se presente, poderia aumentar o contraste entre os 

grupos. Embora, em outros estudos57,58,97, os idosos caidores único e não 

caidores tenham sido analisados como pertencentes a um único grupo, já 

que apresentam características semelhantes entre si. A partir desta 

limitação, existe a intenção de ampliação da linha de pesquisa atual com a 

introdução de idosos não caidores. 

Assim como também existe a necessidade de novas pesquisas para se 

ampliar esta avaliação com a análise do COP, por meio da posturografia 

dinâmica, durante atividades que simulem a vida diária. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

A posturografia realizada em diferentes situações (olhos abertos, olhos 

fechados e dupla tarefa) não adiciona valor à avaliação clínica – composta 

por dados sociodemográficos, variáveis clínicas e teste funcionais – para 

discriminar a recorrência de quedas em idosos da comunidade. 

Após regressão logística, X SD OF é a variável da posturografia que 

melhor discrimina os grupos caidor único e caidor recorrente, porém, a 

capacidade discriminatória é fraca. Nenhuma das demais variáveis da 

posturografia tem contribuição adicional a X SD OF para prever a chance de 

queda recorrente. 

Após regressão logística, os sintomas depressivos, TUGT com distrator 

e BBS apresentam poder preditivo independente significativo na 

diferenciação dos grupos caidores recorrente e único. 

Não há diferença entre o local da queda e a autopercepção de saúde 

entre idosos caidores único e recorrente. 

O medo de cair e sintomas depressivos são mais frequentes dentre os 

caidores recorrente, mas consequências graves (fraturas e TCE)  predomina 

no grupo caidor único. 
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9  ANEXOS 

 

 

9.1 Anexo A - Aprovação da CAPPESQ  0145/11 
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9.2 Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________

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

LEGAL 

NOME DO 

PARTICIPANTE,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

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 

(,,,,,,,,,,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

__________________________________________________________________________________
________________________ 
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:  

EFICÁCIA DE UM PROGRAMA MULTIDIMENSIONAL DE PREVENÇÃO DE QUEDAS 

EM PESSOAS IDOSAS COMPARADO AO CUIDADO USUAL: ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO 

PESQUISADOR PRINCIPAL: PROF, DR, WILSON JACOB FILHO     CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR 
DO SERVIÇO DE GERIATRIA FMUSP 
UNIDADE DO ICHCFMUSP: SERVIÇO DE GERIATRIA DO ICHC- DEPTO, CLÍNICA MÉDICA DA 
FMUSP  
 AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:      RISCO MÍNIMO   

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

Gostaríamos de convidar o(a) senhor(a) a participar deste projeto de pesquisa, que tem 

como objetivo comprovar  se um programa multidimensional de prevenção de quedas em 

idosos é capaz de reduzir o número de quedas e suas conseqüências, Os participantes 

serão avaliados através do preenchimento de uma ficha de avaliação geral e específica  por 

uma equipe multiprofissional que compõe o programa, Serão obtidos dados sobre aspectos 

individuais, sociais, psicológicos, clínicos, funcionais e nutricionais, Os idosos serão 

divididos ao acaso entre dois grupos: um grupo receberá intervenção (participará de um 

programa de educação em quedas, visando prevenção através de aulas teórico-práticas e 

exercícios supervisionados pela equipe de fisioterapia, uma vez por semana, durante doze 

semanas consecutivas), O outro grupo será o controle e receberá orientações sobre 

medidas gerais para prevenção de quedas e um manual escrito com tais instruções, O 

grupo que participará da intervenção não terá benefício direto, a não ser que seja 

comprovada a eficácia do estudo, O idoso que aceitar participar do estudo deve saber que 

poderá fazer parte do grupo que receberá a intervenção ou do grupo controle e que será 

acompanhado quanto ao número de quedas e suas consequências durante 12 meses (1 

ano), sendo necessário o comparecimento ao hospital, semanalmente, nos 3 primeiros 

meses (apenas o grupo intervenção) e, a seguir, a cada 3 meses (o grupo intervenção e o 

grupo controle) durante 1 ano,  

Não há desconfortos e/ou riscos em participar do programa, pois contaremos com mais de 

um profissional para a realização das atividades propostas, para garantir a segurança 

durante a realização das mesmas, Trata-se de um estudo que busca reduzir o número de 

quedas em idosos, oferecendo a oportunidade aos participantes e acompanhantes de 

aprenderem formas de prevenção, O programa busca promover a saúde através da 

prevenção, Os pacientes e seus acompanhantes terão pleno acesso aos dados disponiveis 

e terão plena liberdade, para retirar-se do presente estudo a qualquer momento, Os 

pacientes e seus acompanhantes terão seu sigilo garantido, 

Os pesquisadores poderão ser contatados através do seguinte endereço Rua Dr, Eneas de 

Carvalho Aguiar,155, Predios dos Ambulatorios, 8 andar, bloco 8, Serviço de Geriatria 

CEP:05403-000 ou pelos seguintes telefones: 3069-6639 ou 3069-6236, 
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Consentimento pós-esclarecido 

Declaro que, após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

aceito participar do presente protocolo de pesquisa, Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes, Entendi que terei a responsabilidade 

de comparecer ao hospital uma vez a cada 3 meses para avaliação durante 1 ano 

(totalizando 4 avaliações) e, se for sorteado para fazer a intervenção semanal, deverei 

comparecer uma vez por semana, durante doze (12) semanas consecutivas, nos primeiros 

3 meses do estudo, Ficou claro, também, que minha participação é isenta de despesas, 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,  

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal                      data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha                      data         /       /        

---------------------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo 
                     data         /       /        
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9.3 Anexo C - Programa de Prevenção de Quedas 
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