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Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada 
propósito debaixo do céu: Tempo de nascer e tempo de morrer, 

tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, (...) tempo 
de chorar e tempo de rir, (...)  tempo de amar e tempo de odiar, 

tempo de lutar e tempo de viver em paz.  

(Bíblia NVI, Eclesiastes 3:1,2,4,8)  
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RESUMO 

 

Viveiro LAP. Evidências de validade de estrutura interna do Brief-Balance 
Evaluation Systems Test em idosos residentes em instituições de longa 
permanência para idosos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: As quedas em idosos podem ocasionar diversas complicações 
e institucionalização. Há diversos instrumentos de avaliação do controle postural, 
no entanto, não há um consenso sobre qual instrumento utilizar como padrão de 
referência, bem como há uma falha sobre as técnicas de análise das evidências 
de validade destes instrumentos. Um deles, rápido e simples para aplicação é o 
Brief-Balance Evaluation Systems Test (Brief-BESTest), com apenas 8 itens, 
porém sem análises de evidências de validade de estrutura interna (EVEI) para 
idosos que residem em instituições de longa permanência para idosos (ILPI) até 
o momento. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar as EVEI do Brief-
BESTest em idosos residentes em ILPI. MÉTODOS: Foi realizado um estudo 
psicométrico, conduzido em 3 ILPI do município de São Paulo, no período de 
2016 a 2020. Foram incluídos idosos com idade igual ou superior a 60 anos; de 
ambos os sexos; capazes de permanecer em pé, com ou sem dispositivo auxiliar 
de marcha; com pelo menos 1 ano de residência na ILPI e que aceitassem 
participar do estudo e assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Foram coletados dados clínicos, antropométricos e sociodemográficos dos 
prontuários médicos dos participantes e foram realizadas avaliações de 
fragilidade, funcionalidade, cognição e equilíbrio, sendo este último avaliado pelo 
Brief-BESTest. Para a análise estatística, realizou-se a caracterização da 
amostra e a análise de EVEI do Brief-BESTest, realizada por meio de três 
técnicas: análise fatorial exploratória (AFE), análise fatorial confirmatória (AFC) 
e teoria de resposta ao item (TRI). RESULTADOS: Participaram do estudo 126 
idosos, sendo 91 (72,2%) do sexo feminino, com mediana de idade de 84,5 
(IIQ=14,8) anos. O modelo do Brief-BESTest com melhor solução fatorial incluiu 
6 itens, com correlações na matriz policórica que variaram de 0,260 a 0,839. A 
análise paralela apontou para unidimensionalidade do modelo, com variância 
total explicada de 73,83%. As cargas fatoriais variaram de 0,613 a 0,878 e, as 
comunalidades, de 0,376 a 0,722. Este modelo apresentou bons índices de 
replicabilidade do construto (índice G-H observado = 0,810), bons indicadores 
de confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,883; ômega de McDonald = 0,886; e GLB 
= 0,942) e bons indicadores de qualidade (FDI = 0,954; EAP = 0,910; SR = 3,177 
e EPTD = 93%). Na TRI, verificou-se variação da capacidade de discriminação 
dos itens de moderada a muito alta (0,777 a 1,833) e dificuldade que variou de -
1,043 a 2,965. Na AFC, verificaram-se valores adequados para os resíduos de 
covariância e bons índices de ajuste do modelo (GFI = 0,995; TLI = 0,996; CFI = 
0,998; NFI = 0,977; RMSEA = 0,028; e SRMR = 0,055). As cargas fatoriais na 
AFC variaram de 0,503 a 0,791 e a capacidade preditiva dos itens, de 0,253 a 
0,626. Decidiu-se nomear o modelo do Brief-BESTest com 6 itens como Brief-
BESTest-6 e a única dimensão avaliada como ‘equilíbrio funcional’. 
CONCLUSÕES: O Brief-BESTest-6 apresentou boas EVEI em idosos residentes 
em ILPI. Ele é unidimensional, explica 73,83% da variável latente, possui boa 



 

estrutura interna, boa confiabilidade, boa discriminação dos itens e ótimo 
ajustamento de modelo. 

 

Descritores: Equilíbrio postural; Acidentes por quedas; Idoso; Instituição de 
longa permanência para idosos; Estudo de validação; Psicometria.  



 

ABSTRACT 

 

Viveiro LAP. Evidence of validity of the internal structure of the Brief-Balance 
Evaluation Systems Test in older adults who live in nursing homes [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

INTRODUCTION: Falls in the older adults can cause several complications and 
lead the individual to live in a nursing home (NH). There are several instruments 
for assessing postural control, however, there is no consensus on which 
instrument to use as a standard of reference, as well as a flaw in the techniques 
for analyzing the evidence of validity of these instruments. One of them, quick 
and simple to apply, is the Brief-Balance Evaluation Systems Test (Brief-
BESTest), with only 8 items, but without analysis of evidence of validity of the 
internal structure (EVIS) for older adults who live in NH so far. Thus, this study 
aimed to analyze the EVIS of the Brief-BESTest in older adults who live in NH. 
METHODS: A psychometric study was carried out in 3 NH in the city of Sao 
Paulo, from 2016 to 2020. Older adults aged over 60 years were included; of both 
sexes; able to remain standing, with or without a walking aid device; with at least 
1 year of residency in the NH; and who accepted to participate in the study and 
signed the informed consent form. Clinical, anthropometric, and 
sociodemographic data were collected from the medical records of the 
participants and assessments of frailty, cognition and balance (evaluated by the 
Brief-BESTest) were carried out. For the statistical analysis, the characterization 
of the sample and the analysis of EVIS of the Brief-BESTest were carried out 
using three techniques: exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor 
analysis (CFA) and item response theory (IRT). RESULTS: One-hundred twenty-
six older adults participated in the study, 91 (72.2%) were female, with a median 
age of 84.5 (IIQ=14.8) years. The Brief-BESTest model with the best factorial 
solution included 6 items, with correlations in the polychoric matrix ranging from 
0.260 to 0.839. Parallel analysis pointed to one-dimensionality of the model, with 
a total explained variance of 73.83%. The factor loadings ranged from 0.613 to 
0.878 and the commonalities from 0.376 to 0.722. This model presented good 
construct replicability indexes (observed GH index = 0.810), good reliability 
indicators (Cronbach's alpha = 0.883; McDonald's omega = 0.886; and GLB = 
0.942) and good quality indicators (FDI = 0.954; EAP = 0.910; SR = 3.177 and 
EPTD = 93%). In the IRT, there was a variation in the ability to discriminate the 
items from moderate to very high (0.777 to 1.833) and difficulty that ranged from 
-1.043 to 2.965. In the CFA, adequate values were found for the residuals of 
covariance and good model fit indices (GFI = 0.995; TLI = 0.996; CFI = 0.998; 
NFI = 0.977; RMSEA = 0.028; and SRMR = 0.055). The factor loadings in the 
CFA ranged from 0.503 to 0.791 and the predictive capacity of the items, from 
0.253 to 0.626. It was decided to name the 6-item Brief-BESTest model as Brief-
BESTest-6 and the only dimension evaluated as 'functional balance'. 
CONCLUSIONS: The Brief-BESTest-6 presented good EVIS in older adults who 
live in NH. It is one-dimensional, explains 73.83% of the latent variable, has good 
internal structure, good reliability, good item discrimination, and excellent model 
fit. 



 

Descriptors: Postural balance; Accidental falls; Aged; Homes for the aged; 
Validation study; Psychometrics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As quedas entre idosos são um fator adverso significativo no mundo todo, 

o qual pode acarretar diversas complicações para o indivíduo como fraturas, 

contusões, traumas de crânio ou até mesmo óbito1-3. Por causa destas 

complicações, é possível ocorrer limitações funcionais e incapacidades, 

internações hospitalares, aumento do tempo de internação (caso o paciente já 

esteja internado) ou admissão em instituições de longa permanência para idosos 

(ILPI)4,5.  

 A institucionalização, além de ser um fator decorrente da queda, pode 

caracterizar um fator de risco para queda, já que os indivíduos se encontram em 

um ambiente diferente do que estão acostumados, com a presença de uma 

equipe de profissionais para assisti-los e em utilização de medicamentos ou 

terapias que podem afetar o equilíbrio6-8. Idosos em ILPI são mais suscetíveis à 

dependência funcional e frequentemente afetados por condições crônicas ou 

agudas, quando comparados aos idosos residentes na comunidade8. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)9, cerca de 28% a 35% 

dos indivíduos com mais de 65 anos de idade sofrem uma queda por ano. Em 

ILPI, essa porcentagem aumenta, de 30% a 50% para a ocorrência de ao menos 

uma queda ao ano, e destas, 40% são quedas recorrentes9. 

Devido ao envelhecimento populacional acentuado nos últimos anos, a 

queda se tornou um problema crescente e de preocupação mundial9. Por este 

motivo, a OMS lançou em 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, 

instituindo a prevenção de quedas como a 6ª Meta Internacional de Segurança1. 
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Da mesma forma, o Ministério da Saúde do Brasil, pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), criou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) em 2013, com o objetivo de melhorar a segurança do paciente 

assistido pelo sistema de saúde do país10. 

 Embora o PNSP10 tenha o foco mais hospitalar, orientando sobre a 

escolha de uma escala adequada para avaliar e acompanhar o risco de quedas 

entre os pacientes, em ILPI também é interessante empregar essa avaliação, 

uma vez que os testes podem proporcionar um meio de identificar idosos que 

necessitam de uma atenção mais ampla em relação ao equilíbrio e à marcha5. 

 Na literatura é possível encontrar escalas para avaliação do risco de 

quedas em pacientes internados e em residentes em ILPI, geralmente indicadas 

para aplicação pela equipe de enfermagem. As escalas mais utilizadas e citadas 

são a St. Thomas’s Risk Assessment Tool in Falling Elderly Inpatients 

(STRATIFY)11,12 e a Morse Fall Scale (MFS)11,13. Estas são escalas adaptadas 

para a língua portuguesa falada no Brasil14,15 e recomendadas para utilização na 

prática clínica, pelo Ministério da Saúde10. As características em comum dessas 

duas escalas estão relacionadas à subjetividade, pois as pontuações de ambas 

dependem do julgamento do profissional que está realizando a avaliação. 

Porém, Oliver et al.16 desencorajam pesquisadores e clínicos sobre a 

utilização de ferramentas como a STRATIFY e a MFS, já que quedas são 

multifatoriais e não podem ser previstas por um único ou poucos fatores. 

A OMS3,9 descreve fatores de risco intrínsecos (relacionados ao próprio 

individuo), extrínsecos (relacionados aos riscos ambientais), comportamentais e 
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sócioeconômicos para a ocorrência de quedas em idosos. E os guidelines17-19 

de prevenção de quedas preconizam a avaliação e intervenção multifatorial. 

Segundo Correa20, protocolos de avaliação de risco de quedas precisam 

envolver a equipe multidisciplinar para possibilitar o desenvolvimento de ações 

em conjunto, que integrem o rastreio de quedas às medidas preventivas e de 

tratamento.  Além disso, por toda a complexidade da queda, faz-se necessário o 

conhecimento amplo sobre os impactos da queda na vida do idoso, bem como 

sobre quais são os fatores de risco para a ocorrência das quedas, como 

identificá-los e como avaliá-los para a escolha da melhor intervenção para a 

prevenção17-19. 

No documento mais atual da OMS3 sobre estratégias de prevenção de 

quedas ao longo da vida, eles destacam o treino de marcha, de equilíbrio e 

funcional, tai chi e modificações ambientais como estratégias fortemente 

recomendadas pelas evidências existentes3. Algumas outras estratégias 

também são recomendadas, porém com menor nível de evidência. 

Dessa forma, uma vez que as evidências3 apontam para o treino de marcha 

e equilíbrio como principais estratégias de prevenção de quedas, saber avaliar o 

equilíbrio e a marcha é essencial para identificar a presença destes fatores de 

risco no idoso. Então, conhecer os instrumentos de avaliação de equilíbrio para 

idosos é importante. 

Instrumentos de avaliação de equilíbrio, mobilidade e marcha em idosos 

analisam o desempenho do indivíduo em tarefas específicas11,18,21-24, diferente 

do que acontece com as escalas subjetivas citadas acima, que dependem do 

julgamento do profissional o qual preenche os itens das escalas. 
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Alguns estudos11,25,26 discutem instrumentos de avaliação do risco de 

quedas, no que se refere à sensibilidade e especificidade dos mesmos. A 

sensibilidade de um teste refere-se à habilidade em classificar um indivíduo 

como “doente”, quando este de fato está doente, resultando em um teste 

verdadeiro positivo27,28. Paralelamente ao tema quedas, a sensibilidade de um 

teste abordará a capacidade em classificar um indivíduo como caidor (quem 

sofreu ao menos uma queda no último ano29) ou em risco de cair, quando ele de 

fato é um caidor. Já a especificidade, refere-se à habilidade de um teste em 

classificar corretamente um indivíduo como “não doente”, quando de fato o 

indivíduo não está doente, sendo este um resultado verdadeiro negativo27,28. 

Semelhantemente à sensibilidade, quando aborda-se o tema quedas, a 

especificidade será a capacidade de um teste em classificar um indivíduo como 

não caidor29 ou sem risco de cair, quando ele de fato não é um caidor.  

No entanto, é um erro discutir sobre a precisão dos instrumentos em 

identificar risco de quedas, por meio da sensibilidade e especificidade, sem antes 

investigar a validade deste teste. A validade é a qualidade mais importante de 

um instrumento, pois por meio dela é que se investiga se o instrumento está 

medindo o que ele se propõe a medir30. 

Segundo Bandalos30, há muitos debates sobre a validade e sobre os 

modelos e definições utilizadas para ela entre estudiosos da psicometria. Apesar 

dos debates, as normas mais recentes para medidas educacionais e 

psicológicas, dos Standards for Educational and Psychological Measurement31 

(a partir de agora chamado de Standars), publicadas em conjunto pela American 

Educational Research Association (AERA), American Psychological Association 
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(APA) e National Council on Measurement in Education (NCME), tornaram-se 

referência e autoridade no assunto, recomendando a utilização do termo 

evidências de validade para se reportar à validade e reforçando sobre a não 

divisão da validade em tipos. 

Na primeira edição dos Standards, em 1954, na época chamado de 

Technical Recommendations for Psychological and Diagnostic Techniques32, a 

validade era dividida em quatro tipos: de conteúdo, construto, concorrente e 

preditiva. Essa divisão ainda é vista até hoje em muitos estudos que reportam a 

validade de um instrumento de avaliação, principalmente quando se fala de 

instrumentos para avaliação do equilíbrio e marcha, mesmo a literatura mais 

recente31 recomendando a utilização da validade como única e em cinco tipos 

de evidências de validade: baseadas no conteúdo, processo de resposta, 

estrutura interna, associação com outras variáveis e consequências do uso, 

como será discutido no próximo capítulo. 

Pensando na avaliação de equilíbrio de idosos residentes em ILPI, em que 

muitas vezes se tem um cenário com um número alto de residentes e número 

reduzido de profissionais na equipe assistencial, um dos instrumentos mais 

recentes publicados é o Brief-Balance Evaluation System Test (Brief-BESTest)33, 

descrito em 2012. O Brief-BESTest contém 6 itens, divididos em 8 tarefas. Para 

obter o Brief-BESTest, Padgett et al.33 verificaram a confiabilidade inter-

avaliador, validade, consistência interna e construção teórica da versão breve do 

Balance Evaluation Systems Test (BESTest). Para cada uma das 6 seções do 

BESTest34, o item que teve maior correlação média foi incluído na versão final 
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do Brief-BESTest, constituindo 6 itens de avaliação, com pontuação máxima de 

28 pontos (melhor desempenho do equilíbrio)33.  

Alguns estudos analisaram a capacidade do Brief-BESTest em identificar 

risco de quedas35,36 (idosos residentes na comunidade e em ILPI) e predizer 

quedas37 (indivíduos com doença de Parkinson), bem como avaliaram a validade 

e confiabilidade do instrumento35,36. Todos eles35-37 concluíram que o Brief-

BESTest é preciso para identificar e predizer quedas e ainda acrescentam que 

a escolha por este instrumento é uma boa opção caso haja limitação de 

equipamentos ou de tempo para a avaliação na prática clínica. 

Apesar dos estudos reportarem conclusões satisfatórias para o Brief-

BESTest, eles se limitam a realizar análises da confiabilidade inter-avaliadores 

e teste-reteste, bem como análise de correlação dos instrumentos com outros 

similares e investigação da capacidade preditiva destes35-37. Traduzindo essas 

análises para o contexto dos Standards31, os estudos não realizaram 

investigação das evidências de validade baseadas na estrutura interna (ou 

antiga validade de construto), que pode ser entendida como a validação dos itens 

do instrumento. Mas, verificaram as evidências de validade de associação com 

outras variáveis (ou antiga validade de critério), que pode ser entendida como a 

validação da pontuação total do instrumento31. 

Validar a pontuação total antes de validar os itens de um teste configura 

equívoco em psicometria, já que existe uma ordem30,31 para que as análises 

aconteçam. 

De modo geral, embora algumas evidências de validade do Brief-BESTest 

tenham sido reportadas em diferentes condições, como na doença de 
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Parkinson37, acidente vascular cerebral (AVC)38, idosos residentes na 

comunidade21,39,40 e em ILPI36,  as propriedades psicométricas deste instrumento 

não foram exploradas no contexto mais atualizado de validade descrito pelos 

Standards31, o que pode gerar interpretações equivocadas do Brief-BESTest e, 

portanto, notas de corte que podem não retratar as populações estudadas.   

Sendo assim, o presente estudo buscou mostrar as evidências de validade 

de estrutura interna do Brief-BESTest em idosos residentes em ILPI, com base 

nas definições mais atualizadas dos Standards31. 

Tem-se como hipótese que o Brief-BESTest terá boas evidências de 

validade de estrutura interna para idosos residentes em ILPI, mas acredita-se 

que algumas adaptações precisarão ser feitas após as análises. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as evidências de validade de estrutura interna do Brief-BESTest 

em idosos residentes em ILPI.  

 

2.2 Objetivo específico 

 

Analisar as evidências de confiabilidade do Brief-BESTest em idosos 

residentes em ILPI. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Quedas em idosos 

 

 Para a OMS9, a queda pode ser definida como um “deslocamento 

desatento para o chão ou outro nível inferior, excluindo-se mudanças 

intencionais de posição para se apoiar em móveis, parede ou outros objetos”. 

 Já para a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)41, que 

usa como base a definição da OMS9 e interpreta adicionando mais detalhes, a 

queda é o “deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à 

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

circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade”. 

 Com essas duas definições pode-se concluir que a queda nem sempre é 

aquela que ocorre ao chão9,41. Desequilíbrios mais importantes que causam o 

deslocamento para um nível inferior e que não foram intencionais, podem 

caracterizar a ocorrência de quedas9,41. 

 No mundo, cerca de 28% a 35% das pessoas com mais de 65 anos caem 

ao menos uma vez por ano, aumentando essa taxa para 32% a 42% para 

aqueles com mais de 70 anos de idade e, chegando a 50%, para quem tem mais 

de 80 anos9. Semelhantemente, no Brasil a taxa de pessoas com 60 anos ou 

mais que caem ao menos uma vez por ano varia de 10% a 35%42, destacando-

se a falta de estudos que reportem o cenário brasileiro em sua totalidade, já que 

não há pesquisas que tenham representativamente estudado todas as regiões e 

estados brasileiros. 
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 Em ILPI, as taxas de quedas tendem a ser maiores, variando de 30% a 

50% para idosos em qualquer faixa etária, sendo 40% destes, idosos que 

apresentam quedas recorrentes (2 ou mais)9. Ainda há dados de que a incidência 

média para idosos que residem em ILPI seja 1,6 quedas por cama disponível na 

instituição, com quase metade dos idosos caindo mais de uma vez por ano, como 

descrito anteriormente3. 

 Além de todos esses dados, os prejuízos da queda podem variar de leves 

a devastadores nos idosos, como a ocorrência de escoriações leves até fraturas, 

contusões, traumas de crânio e óbito2,3,9.  

 Dessa forma, medidas de prevenção de quedas são essenciais e têm sido 

descritas ao longo dos anos. Em 2011, as Associações Americana e Britânica 

de Geriatria19 publicaram um guideline de prática clínica para a prevenção de 

quedas em idosos e recomendaram 10 passos para a abordagem de prevenção, 

que resumem-se a: (1) procura do idoso e/ou entrada em algum serviço de 

saúde; (2) triagem de quedas; (3) análise do risco de quedas; (4) definição da 

queda no último ano; (5) avaliação da marcha e equilíbrio; (6) definição de 

anormalidades na marcha e/ou equilíbrio; (7) avaliação multifatorial de quedas; 

(8) indicação de intervenção adicional; (9) desenvolvimento de um programa de 

intervenção personalizado, de multicomponentes e multifatorial; (10) 

reavaliações periódicas em relação às quedas. 

 Portanto, conhecer os fatores de risco para quedas, saber como identificá-

los e avaliá-los são elementos essenciais para a prevenção de quedas em 

idosos.  

 



36 
 

 

3.1.1 Fatores de risco para quedas 

 

Os fatores de risco para quedas preconizados pela OMS9 são 4: (1) 

intrínsecos ou biológicos; (2) extrínsecos ou ambientais; (3) comportamentais; e 

(4) socioeconômicos. 

 

3.1.1.1 Fatores intrínsecos ou biológicos 

 

 Os fatores intrínsecos ou biológicos são aqueles relacionados ao próprio 

indivíduo, como idade, sexo, alterações no corpo relacionadas ao processo de 

envelhecimento e comorbidades associadas3,9,41. 

 As alterações no equilíbrio e na marcha do idoso são dois desses fatores 

de risco intrínsecos para a ocorrência de quedas41. De modo geral, as mudanças 

fisiológicas, causadas ao longo dos anos no corpo de um indivíduo, faz com que 

o processo complexo do controle postural em integrar informações sensoriais 

com os sistemas motores e realizar o processamento cognitivo43, sofram 

interferências44,45. 

 

3.1.1.2 Fatores extrínsecos ou ambientais 

 

 Os fatores extrínsecos ou ambientais são aqueles relacionados ao 

ambiente em que o indivíduo idoso vive, seja o ambiente domiciliar ou espaços 

públicos3,9,41. A presença de barreiras como degraus, falta de barras de apoio e 
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corrimões, tapetes soltos e iluminação inadequada são exemplos desses fatores 

extrínsecos3,9.  

 

3.1.1.3 Fatores comportamentais 

 

 Já os fatores de risco comportamentais são relacionados às ações 

humanas, emoções e escolhas diárias9. Também podem ser definidos como 

comportamentos que aumentam o grau de exposição ao risco de queda41.  

  

3.1.1.4 Fatores socioeconômicos 

 

 Quanto aos fatores de risco socioeconômicos, estes são relacionados às 

condições sociais e situação econômica em que cada idoso vive9. Baixa renda, 

baixa escolaridade, falta de interação social, moradia inadequada, acesso 

limitado à saúde e à assistência social e falta de recursos na comunidade são 

exemplos destes fatores de risco socioeconômicos para a ocorrência de 

quedas9. 

 

3.2 Controle postural e envelhecimento 

 

 O controle postural tem dois principais objetivos: 1) manter a estabilidade 

do corpo, por meio do equilíbrio e 2) orientar a postura, por meio da relação 

adequada entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente45,46. Sendo assim, o controle 
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postural atua para manter o equilíbrio do corpo durante o desempenho de uma 

tarefa em um determinado ambiente46. Mudanças na tarefa e/ou nas 

características do ambiente são detectadas pelos sistemas de percepção do 

indivíduo e a postura deste é ajustada por meio dos sistemas de ação46. 

Portanto, o controle postural exige uma interação bastante complexa entre 

os sistemas neural e musculoesquelético46. 

Os componentes musculoesqueléticos estão relacionados às amplitudes 

de movimento (ADM) das articulações, flexibilidade da coluna, musculatura e 

relações biomecânicas entre os segmentos corporais46. 

Já os componentes neurais referem-se aos processos motores e sinergias 

musculares; processos sensoriais, envolvendo os sistemas visual, 

somatossensorial e vestibular; e os processos de integração de nível superior, 

usados para mapear a sensação para a ação e garantir que os ajustes 

antecipatórios e compensatórios sejam ativados como adaptação do controle 

postural46. 

Em relação aos componentes musculoesqueléticos, com o processo de 

envelhecimento há mudanças importantes em todos eles44. No geral, aos 40 

anos de idade existe um pico de massas óssea e muscular, fazendo com que a 

partir desse momento, a formação óssea seja estabilizada e o processo de 

reabsorção aumentado, levando à “osteopenia fisiológica”, por conta da perda 

progressiva de massa óssea44, bem como à diminuição lenta e progressiva da 

massa muscular, sendo o seu tecido substituído por colágeno e gordura44,47. 

Essa perda de massa muscular é denominada sarcopenia e é um dos 
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marcadores de fragilidade em idosos, reduzindo cerca de 6% a cada década de 

vida47.  

Além disso, a força muscular também é diminuída (cerca de 10% a cada 

década), principalmente em membros inferiores (MMII)47.  Essa diminuição pode 

levar ao comprometimento do controle postural em diversas situações como 

permanecer em pé com os pés paralelos, em apoio unipodálico, na marcha, em 

situações em que se necessita de resposta dinâmica após uma perturbação 

externa, entre outras47.  

Há relatos na literatura sobre a redução da força muscular de MMII e a 

ocorrência de quedas em idosos48. Em uma revisão sistemática recente, Neville 

et al.48 reforçaram sobre a perda principal de fibras musculares do tipo II, as de 

contração rápida, que geram potência aos músculos. Essas fibras são bastante 

utilizadas para a manutenção do equilíbrio46. Embora haja perda de fibras 

musculares no geral, as do tipo II são perdidas mais rapidamente do que as do 

tipo I, de contração lenta46. 

Quanto às articulações, há também diminuição progressiva da ADM com o 

passar dos anos, devido ao aumento da rigidez do tecido conjuntivo periarticular 

com aumento nos cross-links das moléculas de colágeno e degeneração das 

fibras de elastina, alterando completamente a elasticidade dos tecidos 

conjuntivo, fáscias, tendões e ligamentos47. É importante destacar que há uma 

considerável perda de ADM em tornozelo, que pode ser explicada pelas 

alterações nos tecidos não-contrácteis46. 

A postura da pessoa idosa na posição em pé estática tende a ser mais 

fletida com o aumento progressivo da cifose torácica46. Isso se deve ao fato de 
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as propriedades do tecido conjuntivo do disco vertebral serem alteradas com o 

processo de envelhecimento46. Há degeneração do núcleo pulposo e diminuição 

da elasticidade do disco intervertebral e dos ligamentos da coluna, o que leva à 

uma diminuição na capacidade da coluna vertebral resistir às forças 

compressivas46. 

Como consequência da postura mais fletida em idosos, pode-se destacar 

sobre a diminuição dos limites de estabilidade em todas as direções e sobre a 

diminuição na velocidade de deslocamento do centro de pressão, principalmente 

no sentido ântero-posterior, frente à uma perturbação47.  

Sobre os processos sensoriais, o sistema visual é responsável por 

identificar a relação do corpo com os objetos e a superfície do ambiente onde o 

corpo se encontra45,46; o sistema somatossensorial pela informação da posição 

de cada segmento corporal, um em relação ao outro, bem como pela detecção 

de variações angulares nas articulações e comprimento muscular e percepção 

da distribuição de pressão na região plantar43,45,46; e o sistema vestibular pelo 

controle do movimento ocular e estabilidade do foco visual, bem como 

identificação das acelerações angulares e lineares sofridas pela cabeça e pelo 

corpo43,45,46.  

Em conjunto, os sistemas sensoriais atuam na percepção postural e enviam 

as informações ao sistema nervoso, responsável por integrar todas elas e 

selecionar a informação mais relevante, inibir as conflitantes e enviar o resultado 

para os sistemas de ação, o qual é composto pelos músculos, ossos e 

articulações46,49. 
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Com o envelhecimento, os sistemas sensoriais sofrem mudanças. No 

sistema visual há a diminuição da acuidade e campo visual; diminuição na 

sensibilidade ao contraste; redução na adaptação ao escuro, pelo aumento do 

limiar visual (luz mínima necessária para ver um objeto); e alterações na 

absorção da luz e na percepção de profundidade46,47.  

No sistema somatossensorial, as fibras do fuso são perdidas ao longo dos 

anos, dificultando a detecção das variações no comprimento nos músculos46,47. 

Além disso, também é possível observar perda significativa de receptores como 

um todo (órgão tendinoso de Golgi, receptores articulares e cutâneos) com o 

processo de envelhecimento, o que pode impactar diretamente nas funções 

desses componentes do sistema somatossensorial, fazendo com que o nível de 

tensão nos músculos não seja detectado adequadamente, a informação sobre a 

posição das articulações seja prejudicada e a percepção de tato, dor e 

temperatura na pele sejam perdidas também46,47.  

E, da mesma forma que nos outros sistemas, o sistema vestibular sofre 

influência do envelhecimento com perda de 40% das células ciliares e 

nervosas46, fazendo com que este sistema deixe de ser referência para os 

outros, quando esses falharem, dificultando ainda mais a percepção de 

deslocamento do centro de massa e centro de pressão46. 

Os três sistemas devem se integrar para o bom funcionamento do controle 

postural46. Dessa forma, em uma superfície estável, na posição em pé, com os 

olhos abertos, uma pessoa jovem costuma se orientar 70% pelo sistema 

somatossensorial, 20% pelo vestibular e 10% pelo visual46. Porém, com o 

envelhecimento, essa integração sofre alterações: a pessoa idosa passa a usar 
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muito mais a informação visual para se orientar, o que faz com que ela não fique 

tão estável nas posições que dependam mais das informações 

somatossensoriais e vestibulares46. 

Em contraste aos sistemas sensoriais, os sistemas de ação atuam com o 

objetivo de gerar respostas posturais no sentido oposto ao das oscilações 

corporais46. Estas respostas podem ser compensatórias, quando uma 

perturbação inesperada é aplicada sobre o corpo, ou antecipatórias, quando o 

corpo se prepara, se estabiliza e orienta a postura para a execução de uma 

tarefa46,49.  

As respostas antecipatórias, ou ajustes posturais antecipatórios, como são 

comumente conhecidos, atuam como a primeira linha de defesa frente a um 

desequilíbrio, preparando o corpo para a tarefa que será realizada46. Já os 

ajustes posturais compensatórios (ou respostas compensatórias) ajudam a 

completar o processo de restauração do equilíbrio. Portanto, os ajustes 

antecipatórios reduzem significativamente a necessidade de grandes ajustes 

compensatórios, resultando em maior estabilidade postural46. 

 Em relação aos ajustes posturais compensatórios, algumas estratégias 

foram descritas por Horak e Nashner50, quando se tem uma perturbação ântero-

posterior ou póstero-anterior, como uma resposta motora às percepções de 

deslocamento do centro de massa (CDM). São elas: 1) estratégia do tornozelo; 

2) estratégia do quadril; e 3) estratégia do passo50. Cada uma tem uma 

sequência de ativação muscular específica50.  

 O padrão de ativação muscular na estratégia do tornozelo é no sentido 

distal para proximal, podendo ser ativados músculos anteriores ou posteriores a 



43 
 

 

depender do deslocamento sofrido pelo corpo: tibial anterior, quadríceps e 

abdominais; ou gastrocnêmeo, isquiotibiais e paravertebrais, respectivamente50. 

A estratégia do tornozelo é efetiva para a correção de pequenas oscilações 

posturais em superfícies estáveis e é geralmente utilizada em situações da 

postura não perturbada ou em perturbações de baixa amplitude46. 

 Já a estratégia do quadril é recrutada em circunstâncias de perturbação 

rápida com grande amplitude, no sentido proximal para distal50. Os músculos 

abdominais e quadríceps (anteriores) ou paravertebrais e isquiotibiais 

(posteriores) são ativados nessa ordem, dependendo do deslocamento sofrido 

pelo corpo50. 

Por fim, a estratégia do passo acontece quando as estratégias do tornozelo 

e quadril falham na recuperação da estabilidade46. Com isso, o centro de 

gravidade do corpo se projeta para fora da base de apoio e um passo no sentido 

do deslocamento é necessário para corrigir a base e estabilizar esse corpo46. 

Com o envelhecimento, a pessoa idosa apresenta latências iniciais 

bastante significativas, após sofrer uma perturbação, o que leva a um atraso na 

resposta da estratégia do tornozelo46. Além disso, em alguns idosos a 

organização de resposta muscular está corrompida e os músculos proximais 

acabam sendo ativados antes dos distais, evidenciando um problema na 

ativação de sinergias musculares e dificultando ainda mais acessar a estratégia 

do tornozelo, quando precisam46. Outro fator que influencia essa dificuldade é o 

fato de idosos terem tendência a ativar músculos agonistas e antagonistas de 

uma determinada articulação ao mesmo tempo46. Isso leva ao enrijecimento das 

articulações ao sofrerem uma perturbação, muito comum na articulação do 
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tornozelo, o que torna ainda mais difícil a ativação dos ajustes nessa 

articulação46. 

Resumindo, idosos possuem mais dificuldade para acessar a estratégia do 

tornozelo, dando preferência para as estratégias do quadril e do passo. No 

entanto, dependendo do ambiente e tarefa, as estratégias do quadril e do passo 

podem ser ineficientes e a queda acontecer46. 

Quanto aos ajustes posturais antecipatórios, idosos possuem mais 

dificuldade para acionar a musculatura antecipadamente à uma tarefa, sendo 

estes ajustes mais lentos também46. Uma vez que os ajustes antecipatórios são 

a primeira linha de frente para manter um corpo equilibrado, idosos terão que 

manter os ajustes compensatórios mais presentes46. No entanto, como 

mencionado anteriormente, esses ajustes também estão comprometidos, o que 

pode levar à ocorrência de quedas46. 

Vale a pena destacar que todo o processo do controle postural é complexo 

e requer, além da integridade das informações sensoriais e dos sistemas 

motores (descritos acima), o processamento cognitivo, principalmente das 

funções executivas43. Neste ponto também se tem influência do envelhecimento 

e a modulação dessas funções podem estar prejudicadas quando se tem algum 

nível de comprometimento cognitivo e/ou quadros demenciais já instalados51. 

 

3.3 Instrumentos de avaliação de equilíbrio para idosos 

 

 Uma vez que o controle postural exige a interação complexa de diversos 

sistemas, ter instrumentos de avaliação de equilíbrio desenvolvidos para serem 
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aplicados com facilidade, agilidade, poucos recursos e de modo confiável é 

interessante para contribuir para a identificação dos possíveis problemas 

relacionados ao controle postural de idosos. 

De modo geral, instrumentos são utilizados para medir variáveis 

indiretamente observáveis, ou seja, variáveis latentes52. No caso da avaliação 

de equilíbrio em idosos, a variável latente é o equilíbrio, sendo esta medida 

avaliada por diversos instrumentos descritos na literatura. 

Soubra et al.53 investigaram em uma revisão sistemática 31 testes de 

avaliação da mobilidade em idosos e encontraram alguns instrumentos de 

avaliação de equilíbrio como a Short Physical Performance Battery (SPPB), 

Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment (Tinetti-POMA), Berg Balance 

Scale (BBS), Dynamic Gait Index (DGI), BESTest e Functional Gait Assessment 

(FGA). 

 Em ordem cronológica se tem a Tinetti-POMA54 (1986), BBS55 (1989), 

SPPB56 (1994), DGI57 (1995), FGA58 (2004) e BESTest34 (2009). Duas outras 

versões do BESTest também foram descritas em 2010 e 2012, o Mini-BESTest59 

e o Brief-BESTest33, respectivamente. 

A Tinetti-POMA54 é uma avaliação das habilidades da marcha e equilíbrio 

de idosos, com o objetivo de identificar déficits nessas duas variáveis. A BBS55 

é uma escala para avaliação do equilíbrio funcional de idosos, considerada uma 

medida de performance (desempenho). A SPPB56, uma bateria de testes 

descrita para avaliar o desempenho funcional dos membros inferiores de idosos. 

O DGI57, um instrumento para avaliar a habilidade individual de um idoso em 

modificar o equilíbrio enquanto anda, na presença de demandas externas. A 
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FGA58, avaliação da estabilidade postural durante a marcha e da habilidade 

individual de realizar múltiplas tarefas motoras enquanto anda. O BESTest34, um 

teste para avaliar prejuízos no equilíbrio em 6 subcomponentes do controle 

postural: restrições biomecânicas, limites de estabilidade, transições e ajustes 

antecipatórios, respostas posturais reativas (ajustes compensatórios), 

orientação sensorial e estabilidade na marcha; com 2 versões reduzidas 

descritas na literatura: o Mini-BESTest59 e o Brief-BESTest33. 

O Mini-BESTest34 foi descrito para avaliar um único domínio: o equilíbrio 

dinâmico, incluindo itens de 4, dos 6 subcomponentes do controle postural 

descritos no BESTest: transições e ajustes antecipatórios, respostas posturais 

reativas, orientação sensorial e estabilidade na marcha. 

E o Brief-BESTest33 foi proposto com o objetivo de avaliar clinicamente o 

equilíbrio de um indivíduo. Este instrumento mantém a característica de ser uma 

medida de performance (desempenho), constituída de 6 itens, divididos em 8 

tarefas. Cada item representa um subcomponente do controle postural, descrito 

no BESTest34. Para restrições biomecânicas o item é a força lateral de quadril/ 

tronco (bilateral); para limites de estabilidade, alcance funcional para frente; para 

transições e ajustes antecipatórios, de pé em uma perna (bilateral); para 

respostas posturais reativas, correção com passo compensatório lateral; para 

orientação sensorial, olhos fechados em superfície de espuma; e para 

estabilidade na marcha, teste Timed Up and Go (TUG)33. 

Diante da apresentação dos principais instrumentos de avaliação de 

equilíbrio, descritos para avaliar idosos, é importante destacar que estes 

instrumentos precisam ser completos no que se refere aos diferentes sistemas 
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envolvidos no controle postural. Porém, somente contemplar os diferentes 

sistemas não é suficiente. Instrumentos de avaliação de equilíbrio para idosos 

necessitam de boas evidências de validade, como será descrito a seguir.  

 

3.4 Evidências de validade de instrumentos de avaliação 

 

 A validade de um instrumento de avaliação refere-se ao grau em que uma 

evidência e teoria embasam as interpretações de pontuações deste instrumento, 

para que ele meça o que de fato foi proposto a medir31,52. 

 Ela deve ser entendida como um conceito único e não dividida em tipos 

de validade. A recomendação para isso vem das normas para testes 

educacionais e psicológicos31. Desde 1999 a orientação é que se utilize o termo 

“tipos de evidências de validade”, já que a evidência acumulada de validade dará 

embasamento para interpretar a pontuação do instrumento, de acordo com a 

utilização proposta para ele31,52. 

 No entanto, na maioria dos casos, para interpretar o resultado de um teste, 

é necessário conhecer todos os detalhes teóricos que envolvem a teoria por trás 

deste teste30. Também é necessário compreender que, dependendo do 

instrumento de avaliação, há a necessidade de se obter embasamento em todos 

os tipos de evidência de validade, mas em alguns casos, somente em um ou 

dois tipos de evidência, por exemplo31. Tudo dependerá do instrumento que está 

sendo analisado, somado ao construto no qual ele está pautado31. Entende-se 

por construto o conceito ou característica que um teste é desenvolvido para 

medir31. Fazendo um paralelo com o que foi mencionado anteriormente sobre 
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variável latente, o construto nada mais é do que o conceito e teoria que embasa 

um instrumento de avaliação e, a variável latente, a variável que representa esse 

conceito em termos estatísticos60. 

 É importante ressaltar que Zumbo61 diz que o processo de validade não é 

dicotômico, reforçando a conceitualização da validade como única e não divisível 

em tipos. Além disso, Shepard62, em 1993, destaca que a validade não é uma 

atividade de um único tempo, ou seja, considerar que um instrumento de 

avaliação passou por análises de validade há 20 anos atrás e não revisitar esse 

instrumento hoje, é um equívoco. 

 Segundo Furr e Bacharach52, a validade influencia o processo científico 

em um sentido bastante abstrato na medida em que afeta como compreendemos 

o mundo, porém, em um sentido bastante concreto quando analisamos 

resultados do processo científico. A pesquisa científica tem como um dos 

objetivos orientar a tomada de decisões e a validade de um instrumento de 

avaliação influencia diretamente nisso52. 

 Portanto, a seguir serão apresentados os tipos de evidências de validade, 

segundo os Standards31 de 2014. 

 

3.4.1 Evidências de validade de conteúdo do teste 

 

 O conteúdo do teste está relacionado aos temas, redação e formato dos 

itens, tarefas, ou perguntas dentro de um instrumento de avaliação, bem como 

à forma de administração deste instrumento e à pontuação de cada item31. 
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As evidências de validade de conteúdo do teste, por sua vez, referem-se 

ao grau em que o conteúdo de um teste reflete adequadamente o construto a 

ser medido30,31. Em outras palavras, essa evidência de validade avalia o quanto 

o conjunto de itens de um instrumento representa o domínio de um conteúdo30. 

 Esse tipo de evidência frequentemente é obtido no momento de 

desenvolvimento de um novo instrumento de avaliação, pois os pesquisadores 

desenvolvem um teste a partir da especificação do conteúdo de um construto31. 

As evidências baseadas no conteúdo do teste podem ser obtidas por 

tabelas de especificações do(s) domínio(s) do conteúdo; pela revisão do 

conteúdo por especialistas, que julgarão a relação entre os itens do instrumento 

e o construto; pela identificação das possíveis variâncias irrelevantes do 

construto; e pela identificação das possíveis sub-representações do construto30.  

 

3.4.2 Evidências de validade de processo de resposta 

 

 Para entender as evidências de validade de processo de resposta é 

importante entender que, para interpretar alguns construtos, há a necessidade 

de mais ou menos processos cognitivos30. Ou seja, o processo de resposta 

envolve a compreensão da veracidade ou não das respostas obtidas com um 

instrumento de avaliação30. 

 Por exemplo: como saber se uma pessoa respondeu um item de um teste 

lendo exatamente o que o item perguntava ou pedia, ou se a pessoa respondeu 

sem ao menos ler e compreender o que o item propunha?30  
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 Bandalos30 destaca que é nesse tipo de evidência de validade que se 

verifica se os itens de um instrumento acessam os processos cognitivos 

pretendidos para respondê-los. As evidências de validade de processo de 

resposta geralmente vêm das análises das respostas individuais31 e podem ser 

obtidas pela especificação do raciocínio, a partir das respostas do item às 

inferências desejadas; por protocolos de pensamento em voz alta; rastreamento 

ocular; tempo de resposta; estudos dos respondentes experientes versus 

novatos; mapas conceituais; e manipulação das características do item e outros 

estudos experimentais30. 

 

3.4.3 Evidências de validade de estrutura interna 

 

 A evidência de validade de estrutura interna, de um instrumento de 

avaliação, indica o grau em que as relações entre os itens deste instrumento e 

os componentes dele estão de acordo com o construto, no qual as interpretações 

propostas de pontuação do instrumento se baseiam31. Em outras palavras, esta 

evidência refere-se ao grau em que os itens de um instrumento representam o 

construto de interesse63. Esse tipo de evidência de validade pode ser ainda 

denominado na literatura como validade de construto30. 

 Dependendo da estrutura conceitual do instrumento, este pode ser 

composto por uma única dimensão ou por mais de uma dimensão, apresentando 

vários componentes que devem ser homogêneos, mas ao mesmo tempo, 

distintos entre si31. 
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 Bandalos30 cita que os instrumentos de avaliação são baseados na teoria, 

implícita ou explícita, sobre a dimensionalidade do construto que está sendo 

medido e, que as interpretações dos resultados dos instrumentos (pontuações) 

são baseadas na dimensionalidade assumida. 

 Portanto, a evidência de validade de estrutura interna investiga como os 

itens de um instrumento relacionam-se entre si30,63 e, dependendo de como o 

instrumento é utilizado, o método estatístico mais apropriado deve ser 

escolhido31. As principais técnicas de análise são: intercorrelações de item e 

subescala30; análise fatorial exploratória (AFE)30,63 e análise fatorial confirmatória 

(AFC)30,63; teoria de resposta ao item (TRI)30,63; teoria da generalização30; 

estudos de funcionamento diferencial de itens30; e análise de rede (ou, como o 

termo é conhecido em inglês: network analysis64,65). 

 A seguir serão apresentadas em detalhes as técnicas de AFE, AFC e TRI. 

 

3.4.3.1 Análise fatorial 

 

 Um nível de evidência de validade de estrutura interna é o obtido pela 

análise fatorial. Nessa análise, o objetivo é justificar o modo com que as 

pontuações dos itens se correlacionam entre si30. Isso é conseguido ao se buscar 

uma causa comum para a correlação entre os itens, que são os fatores ou 

características que estão sendo medidas30. 

 A análise fatorial pode ser de dois tipos: exploratória (AFE) ou 

confirmatória (AFC).  Esses dois tipos de análise devem ser usados para auxiliar 
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o pesquisador na escolha da estrutura de um instrumento de avaliação que seja 

mais plausível para a amostra estudada66,67. As duas análises têm como objetivo 

agrupar uma grande quantidade de variáveis observadas a um número reduzido 

de fatores66,67. 

 

3.4.3.1.1 Análise fatorial exploratória (AFE) 

 

A AFE, também conhecida como análise fatorial irrestrita, é uma técnica 

que explora os fatores necessários para representar a variável latente que um 

instrumento está medindo, ou seja, é com essa técnica que se explora a 

dimensionalidade de um conjunto de itens e se verifica se esses itens podem ser 

agrupados ou resumidos em um conjunto menor de fatores67. 

Segundo Thompson68, há 5 decisões preliminares para a condução da 

AFE: 1) analisar qual a matriz de coeficientes de associação deve ser analisada; 

2) verificar quantos fatores devem ser extraídos; 3) verificar qual o método deve 

ser usado para extrair os fatores; 4) decidir como os fatores devem ser 

rotacionados; e 5) analisar como as pontuações dos fatores devem ser 

calculadas, se as pontuações dos fatores são de interesse. 

Para a primeira decisão descrita acima, há a necessidade de se verificar 

qual o tipo de matriz de correlação deve ser empregada na análise, bem como 

verificar a adequação da amostra, a fim de decidir se o conjunto de dados é 

passível de uma análise fatorial67,68.  
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Para isso, deve-se analisar como são as possibilidades de respostas dos 

itens do instrumento e a natureza destes dados para escolher a matriz de 

correlação mais adequada. Itens com respostas dicotômicas devem ser 

analisados pela matriz de correlação tetracórica69. Itens com respostas ordinais, 

em escala do tipo Likert, pela matriz de correlação policórica70. Já os itens com 

respostas numéricas (contínuas) e distribuição normal, matriz de correlação de 

Pearson71 e respostas numéricas (contínuas) sem distribuição normal, matriz de 

correlação de Spearman71. 

Deve-se também utilizar medidas de adequação da amostra, descritas a 

seguir:  

• Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)67, que mede precisamente a adequação 

da solução fatorial. As referências de medida dizem que valores de 

KMO entre 1 – 0,90 têm grau de ajuste à análise fatorial muito bom; 

entre 0,80 – 0,90, bom; entre 0,70 – 0,80, médio; entre 0,60 – 0,70, 

razoável; entre 0,50 – 0,60, ruim; e abaixo de 0,50, inaceitável67; 

• Teste de esfericidade de Bartlett67, que indica a presença de 

correlação entre as variáveis. Ele fornece indicação estatística de 

que a matriz tem correlações que violam a hipótese nula entre pelo 

menos algumas das variáveis (neste caso, espera-se o valor de p < 

0,05 para o teste)67; 

• Determinante da matriz, que indica se há problemas de 

colinearidade na matriz de correlação. Segundo Field71, o valor da 

determinante deve ser menor que 0,00001. Se o valor for maior que 

o indicado, pode-se desconfiar de problemas de multicolinearidade 
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(altas correlações que podem indicar que vários itens estão medindo 

o mesmo fenômeno). 

 

Na segunda decisão descrita por Thompson68 é necessário determinar 

quantos fatores devem ser extraídos na análise. Portanto, o que se está 

analisando nesse momento é a dimensionalidade do instrumento de avaliação, 

definida como o número de dimensões que um instrumento tem para representar 

os seus itens. É na EFA que modelos são testados e a dimensionalidade 

explorada. Para Bandalos30, o número de fatores, que deve ser retido em um 

instrumento, não deve ser baseado apenas em um único critério. A AFE permite 

ao pesquisador explorar soluções em diferentes modelos, relacionando-os com 

a teoria que embasa o instrumento30. 

Algumas das principais técnicas para reter fatores na AFE e, portanto, 

definir a dimensionalidade de um instrumento de avaliação são: autovalor 

(critério Guttman-Kaiser)72; scree test73; análise paralela (clássica, de Horn)74; 

análise paralela (implementação ótima, baseada no minimun rank factor analysis 

– MRFA)75, MAP (minimum average partial test)76, Hull Method77 e BIC (bayesian 

information criterion)78. 

O critério Guttman-Kaiser72 ou autovalor indica que se este valor for maior 

que 1, o fator deve ser extraído. Auerswald e Moshagen79 afirmam que o 

autovalor superestima severamente o número de dimensões. Porém, apesar 

desse viés considerável, o autovalor é uma das técnicas mais usadas hoje em 

dia para dimensionalidade de um instrumento de avaliação. Fabrigar e 
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Wegener80 complementam dizendo que o autovalor é uma técnica com falhas 

graves. 

O scree test73 é uma representação gráfica do autovalor, em um gráfico de 

sedimentação. Foi proposto por Cattell73 para tentar resolver o problema da 

arbitrariedade do autovalor sendo representado pelo número 1. No entanto, é 

também uma técnica bastante subjetiva em que se analisa a inclinação da curva 

no gráfico. Se a inclinação for aguda, isso configura uma dimensão no 

instrumento analisado.  

A análise paralela, descrita por Horn74 em 1965, foi proposta para tentar 

fornecer um critério mais objetivo do que o gráfico do scree test73 e, menos 

arbitrário, do que o autovalor72. Essa análise é baseada na comparação de 

autovalores obtidos de dados de amostra com autovalores obtidos de dados 

completamente aleatórios80. Na análise paralela há a construção aleatória de um 

conjunto hipotético de matrizes de correlação de variáveis, utilizando como base 

a mesma dimensionalidade do conjunto de dados reais. Essa matriz hipotética é 

fatorada centenas ou milhares de vezes e a média dos autovalores dentro dessa 

simulação é calculada81. Desde a década de 1970 a análise paralela é 

considerada a técnica mais robusta para a retenção de fatores na AFE81. Em 

2011, Timmerman e Lorenzo-Seva75 descrevem a análise paralela baseada no 

MRFA, o que sugere uma técnica ainda mais robusta para a dimensionalidade. 

O MAP76 é baseado na média das correlações parciais. Quando o valor 

mínimo das correlações parciais elevado ao quadrado é encontrado, nenhum 

componente mais é extraído. É uma técnica utilizada para qualquer matriz de 



56 
 

 

correlação ou covariância81. No entanto, no software Factor 10.10.0382-84, só é 

possível escolher essa técnica na matriz de correlação policórica. 

O BIC78 é baseado na estatística bayesiana, com o objetivo de aproximação 

de modelos. Ao utilizar o BIC é possível testar o modelo em várias técnicas 

multivariadas e comparar com modelos hipotéticos. Quanto menor o valor, mais 

próximo o modelo será do real, o que indica o número de dimensões. 

Já o Hull Method77 foi proposto para encontrar um equilíbrio ótimo entre 

ajuste e graus de liberdade, a fim de evitar superextrações no modelo. Nessa 

técnica trabalha-se com 4 índices de adequação de modelo: CFI (comparative fit 

index), RMSEA (root mean square error of aproximation), SRMR (standardized 

root mean square residual) e CAF (common part accounted for). 

Além das técnicas de dimensionalidade, há três índices utilizados para 

indicar a unidimensionalidade de um instrumento: unidimensional congruence 

(UniCo), explained variance (ECV) e mean of item residual loadings (MIREAL)67.  

Retomando as decisões para a AFE, descritas por Thompson68, a terceira 

delas é a necessidade de se verificar qual o método deve ser usado para extrair 

os fatores. Assim como foi possível observar acima em relação à 

dimensionalidade, para extrair os fatores também tem-se diversas técnicas 

disponíveis para utilização, como a principal axis factor (PAF)30,85, análise de 

componentes principais (ACP)30, alpha extraction (AE)85,86, maximum likelihood 

(ML)30,85,86, unweighted least squares (ULS)30,85,86, diagonally weighted least 

square (DWLS)85,86 e MRFA87. 

A PAF30,85, extração do fator de eixo princial, em portugês, é uma técnica 

baseada na autoanálise da correlação reduzida, que divide a matriz de 
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correlação em conjuntos de autovalores e autovetores30. É considerada uma 

variação da ACP85. 

Semelhantemente à PAF, a ACP30 é uma solução principal, que extrae a 

variância máxima comum possível de uma matriz de correlação. No entanto, a 

ACP é uma solução de componente e não de fator, como a PAF. Nas soluções 

de fatores a diagonal da matriz é substituída por comunalidades e, nas de 

componentes, isso não acontece, a matriz é analisada na sua forma original30. 

Diferente da análise fatorial, a ACP não produz resultados da variável latente, 

mas apenas serve para medir a variâncias das variáveis medidas80,88. Gorsuch89 

diz que quando os fatores não se correlacionam e as comunalidades são 

moderadas, a ACP pode inflar os valores das variâncias dos componentes. Ele 

também afirma que a ACP se tornou uma técnica comum entre os 

pesquisadores, pois os computadores eram lentos e caros e, a ACP, um método 

alterativo rápido e barato, comparado à análise fatorial89. 

Já a AE85,86, ou extração alfa, em português, é uma estimativa baseada no 

coeficiente alfa de Cronbach. 

Outra opção para extração dos fatores é a ML30,85,86, ou extração de 

máxima verossimilhança, em português. É um processo que busca extrair fatores 

e parâmetros da matriz de correlação, que começa com a suposição de que as 

variáveis individuais obedecem a uma distribuição normal. 

A ULS30,85,86, ou extração de mínimos quadrados não ponderados, em 

português, é uma variação da ML, só que sem a suposição de normalidade dos 

dados. Com a ULS busca-se minimizar o erro de medida, sendo realizada sobre 



58 
 

 

a soma dos resíduos dos quadrados. Esta é considerada uma das técnicas mais 

robustas na AFE para dados não normais90. 

Ainda se tem a DWLS85,86, ou extração de mínimos quadrados ponderados 

diagonalmente, em português, uma técnica similar à ULS. Esta técnica também 

trabalha a matriz de correlação, porém, é baseada na matriz de correlação 

policúrtica e é mais precisa quando a suposição de distribuição normal é violada, 

principalmente quando se tem dados ordinais. 

E, por fim, a MRFA87, ou análise de fator de classificação mínima, em 

português, é uma técnica que foi desenvolvida para minimizar a variância comum 

inexplicada para qualquer número fixo de fatores. 

Seguindo as recomendações de Thompson68, o quarto passo para a AFE 

é decidir como os fatores devem ser rotacionados. Neste momento faz-se 

necessária a escolha da rotação do modelo, que é considerada crítica por Sass 

e Schmitt91, pois pode influenciar substancialmente na interpretação das 

correlações interfatores e das cargas fatoriais. As rotações são importantes para 

simplificar as linhas e colunas da matriz fatorial e, assim, facilitar a interpretação 

da análise da matriz30,67. Elas devem ser empregadas em modelos com mais de 

uma dimensão30,67. 

As rotações podem ser ortogonais ou não-ortogonais (oblíquas)30,67. As 

ortogonais mantêm a independência entre os fatores e a análise é feita com os 

eixos rotacionados em 90º, ou seja, cada item do instrumento se mantém 

independente e não é correlacionado com nenhum outro30,67. A rotação ortogonal 

mais comum é a Varimax30,67. Já, as não-ortogonais ou oblíquas, permitem a 

correlação entre os fatores30,67. Para Fabrigar et al.92, essas rotações retratam 
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de forma mais precisa e realista a “verdadeira estrutura fatorial”. Exemplos de 

rotações oblíquas são a Promax e Promin30,67. 

Por fim, Thompson68 orienta como quinto passo para a AFE a análise de 

como as pontuações dos fatores devem ser calculadas se as pontuações dos 

fatores são de interesse. Neste ponto, deve-se analisar as comunalidades (h2), 

que podem ser definidas como a quantia total da variância que uma variável 

original compartilha com todas as outras variáveis incluídas na análise30. A 

comunalidade deve ser superior a 0,40, de acordo com as recomendações de 

Hair et al.67. Já Tabachnick e Fidell93 recomendam que a comunalidade fique 

entre 0,40 a 0,70. 

Quanto maior a comunalidade, maior o poder de explicação de uma 

variável pelo fator67. É por meio da comunalidade que se calcula a variância total 

explicada (VTE), que é, portanto, a soma da variância de cada variável. O valor 

da VTE determina o quanto o modelo analisado explica a variável latente e deve 

ser de pelo menos 60%, segundo Hair et al.67 e Tabachnick e Fidell93. 

Outro detalhe importante a ser analisado são as cargas fatoriais. A 

sugestão do Hair et al.67 é ajustar a carga fatorial de acordo com o número de 

pessoas no estudo (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Valores adequados para cargas fatoriais, baseados no tamanho da 
amostra, de acordo com as recomendações de Hair et al. 67 

 

CARGA FATORIAL 
TAMANHO DA AMOSTRA 

NECESSÁRIO 

0,30 350 
0,35 250 
0,40 200 
0,45 150 
0,50 120 
0,55 100 
0,60 85 
0,65 70 
0,70 60 
0,75 50 

 

  

Cargas fatoriais entre 0,30 e 0,40 são consideradas mínimas para 

interpretação; 0,50 ou mais são cargas fatoriais consideradas significantes; e 

acima de 0,70 são consideradas estruturas bem definidas67. No entanto, cargas 

extremamente altas (acima de 0,85) podem indicar colinearidade ou 

multicolinearidade93. 

 Há outros dois problemas ligados às cargas fatoriais que devem ser 

analisados: a dupla saturação e o heywood case67. A dupla saturação é quando 

se tem cargas fatoriais acima de 0,30 para mais de um fator, sendo evidência de 

falta de validade na estrutura interna do instrumento analisado67. Já o heywood 

case é quando o resultado da carga fatorial fica acima do limite teórico esperado. 

Nestes casos, há um problema sério, já que nas correlações e cargas não há a 

possibilidade de gerar números além dos limites esperados de -1 a +167. A 

extração ULS, mencionada anteriormente, tenta controlar esse problema de 

heywood case67. 
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Na AFE também é possível analisar o Índice G-H94, uma forma de avaliar 

a replicabilidade do construto de um instrumento e, portanto, medir o quão 

estável é o modelo, por meio do conjunto de itens representando um fator 

comum. Os valores do índice G-H acima de 0,80 sugerem uma variável latente 

bem definida do instrumento, o que representa a probabilidade desse 

instrumento permanecer estável em outros estudos94.  

 Após citar todos esses passos para a AFE e as análises a serem 

consideradas, é necessário ressaltar dois critérios predominantes para a escolha 

do número de fatores dentro da AFE: a interpretabilidade e relevância teórica. 

Para Bandalos30, uma solução fatorial só é útil se puder ser interpretada de uma 

forma significativa, ou seja, os resultados da análise fatorial só fazem sentido se 

houver relação desses resultados com a teoria existente. 

 

3.4.3.1.2 Análise fatorial confirmatória (AFC) 

 

A AFC, também conhecida como análise fatorial restrita, é um tipo de 

modelagem de equação estrutural, baseada na covariância, diferente da AFE, 

que é baseada na variância66. No modelo restrito da AFC, define-se por 

testagens anteriores a estrutura interna dos itens e em cima dessa estrutura é 

que a análise de covariância dos itens é realizada. Neste tipo de modelo, o 

pesquisador não explora, ele confirma uma estrutura já explorada 

anteriormente66. O objetivo da AFC é confirmar o quão bem as variáveis medidas 

representam um construto, bem como confirmar o modelo estrutural de um 

instrumento de avaliação66,67.  
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 Para a AFC é requerido que o pesquisador pré-especifique todos os 

aspectos do modelo a ser analisado66. Na AFC não há análise de teoria, pois na 

AFE é que essa análise deve ser realizada. Para chegar na AFC, é necessário 

garantir que os itens avaliem de fato a variável latente, sendo o objetivo principal 

desta análise testar se o modelo encontrado é replicável66. 

 Na AFC é necessário escolher o método de extração, analisar as 

comunalidades e cargas fatoriais e avaliar globalmente o modelo por meio de 

índices de ajuste (goodness of it – GOF), que indicam o quão bem uma estrutura 

de modelo específica reproduz a matriz de covariância entre as variáveis 

indicadas (precisão de uma teoria proposta)66. A recomendação é que se 

apresente de 5 a 6 índices de ajuste do modelo na análise67. 

Entre esses índices, têm-se os índices de ajuste absoluto (medida de 

adequação geral dos modelos estrutural e de medição coletiva), índices de ajuste 

incrementais (medida do quão bem um modelo se ajusta em relação à alguma 

linha de base) e índices de ajuste de parcimônia (medida de adequação geral do 

ajuste que representa o grau de ajuste do modelo por um coeficiente 

estimado)66,67. 

Entre os índices de ajuste absoluto tem-se: qui-quadrado (x2) ajustado 

pelos graus de liberdade (df), goodness of fit index (GFI), root mean square 

residual (RMR) e SRMR66,67. Para o x2, valores acima de 3,84 e, portanto, com 

valor de p que viola a hipótese nula (p < 0,05), indicam ajustes ruins do 

modelo66,67. Para os graus de liberdade (df), quanto menos graus, os dados não 

são generalizáveis e o modelo, com ajuste ruim66,67. Já para o GFI os valores 

devem ser pelo menos 0,90 e, para o RMR e SRMR, os valores precisam ser 

baixos, quanto mais próximo de 0, melhor66,67. 
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Em relação aos índices de ajuste incrementais, tem-se: normed fit index 

(NFI), Tucker Lewis index (TLI) e CFI66,67. Para esses índices, os valores devem 

ficar próximos de 1 para indicar ajuste do modelo. Valores de pelo menos 0,90 

são aceitáveis66,67. 

Quanto aos índices de ajuste de parcimônia, tem-se: RMSEA, adjusted 

goodness of fit index (AGFI) e parsimony normed fit index (PNFI) 66,67. O valor 

mínimo do AGFI e PNFI para indicar adequação do modelo é 0,9066,67. Já para 

o RMSEA, quanto mais próximo de 0, melhor66,67. 

Na AFC, caso as cargas fatoriais dos itens fiquem abaixo de 0,50, estes 

itens são candidatos à exclusão67. Comrey e Lee95 sugerem que as cargas na 

AFC com valores de 0,32 são ruins; 0,45, razoáveis; 0,55, boas; 0,63, muito 

boas; e as superiores a 0,71, excelentes. É importante lembrar que cargas muito 

elevadas, acima de 0,85, podem indicar problemas de colinearidade93. 

 

3.4.3.2 Teoria de resposta ao item (TRI) 

 

Outra forma de avaliar a estabilidade do modelo, assim como na AFC, é 

por meio da TRI.  A TRI é usada para, por meio de uma modelagem, analisar a 

probabilidade de a resposta de um item ser correta, de acordo com o construto 

medido30. Neste tipo de análise, cada item é caracterizado por uma função de 

reposta do item (FRI) ou curva característica do item, como também é conhecida 

a função30. A FRI tem o objetivo de modelar a relação entre a habilidade e a 

probabilidade de uma resposta ser correta ao item analisado30. 
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Três modelos de TRI são geralmente utilizados para modelar instrumentos 

unidimensionais e itens dicotômicos30:  

• modelo logístico de um parâmetro (ou Rasch) – 1PL; 

• modelo logístico de dois parâmetros – 2PL; 

• modelo logístico de três parâmetros – 3PL. 

 

A diferença entre os três modelos é o número de parâmetros incluídos em 

cada um deles. O mais simples é o modelo 1PL/ Rasch, que inclui somente o 

parâmetro do grau de dificuldade do item (b)30. Já no modelo 2PL, é adicionado 

o parâmetro (a) de discriminação do item, que permite que os itens sejam 

diferenciados por examinadores com diferentes níveis de habilidade30. E no 

modelo 3PL, há a adição do parâmetro de pseudo-suposição (c), que permite 

verificar se a resposta correta foi dada ao acaso ou não30. 

Segundo Bandalos30, para os itens em que é provável que ocorra 

suposição, como por exemplo, em itens verdadeiro ou falso ou itens com múltipla 

escolha, o modelo 3PL pode modelar melhor a probabilidade de respostas do 

que nos modelos 1PL ou 2PL. 

 Como mencionado acima, os modelos 1PL/ Rasch, 2PL e 3PL são 

aplicáveis aos itens dicotômicos. Porém, os 2PL e Rasch também podem ser 

aplicados para instrumentos de avaliação com itens politômicos (aqueles com 

mais de duas categorias de resposta por item)30. 

 Outros modelos bastante utilizados para itens politômicos são os modelos 

de resposta graduada (RG), crédito parcial (CP) e crédito parcial generalizado 
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(CPG)30. Esses modelos possuem uma característica importante: não há apenas 

uma resposta correta, portanto, os modelos politômicos possuem vários 

parâmetros (b), que indicam a dificuldade associada a um número diferente de 

pontos dentro do item30. Em alguns modelos, esses vários parâmetros (b) são 

conhecidos como limites, pois indicam o ponto em que a probabilidade de 

pontuação é igual ou maior a 50%. Já em outros modelos, os vários parâmetros 

(b) são conhecidos como dificuldades de etapa, pois representam o ponto em 

que as probabilidades de escolher duas categorias adjacentes são iguais30. 

 Por fim, para instrumentos multidimensionais, têm-se os modelos 

multidimensionais de TRI (MTRI)30. 

  

3.4.4 Evidências de validade de associação com outras variáveis 

 

 A evidência de validade de associação com outras variáveis implica em 

associar o construto medido por um instrumento específico com outras variáveis, 

a fim de gerar a interpretação pretendida para determinado uso30,31. É com ela 

que se analisa o grau em que as associações são consistentes com o construto 

subjacente às interpretações de pontuação do instrumento31. Em outras 

palavras, esse tipo de evidência de validade busca analisar a relação das 

pontuações do instrumento com variáveis externas a ele, fornecendo assim, uma 

fonte importante de evidência31. A evidência de validade de associação com 

outras variáveis pode ser denominada na literatura ainda como validade de 

critério30. 
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 Segundo os Standards31, têm-se as seguintes possibilidades de análises 

para associação com outras variáveis: 1) evidência convergente e discriminante; 

2) relações de teste-critério; e 3) generalização da validade. 

A evidência convergente diz respeito às relações entre pontuações de um 

instrumento específico, com outro instrumento que avalia o mesmo construto ou 

um construto similar31. Para essa evidência é esperada correlação forte e 

positiva96. Por outro lado, a evidência discriminante refere-se às relações entre 

pontuações de um instrumento específico com outro instrumento supostamente 

de diferente construto, geralmente antagônico ao construto do instrumento 

específico31. Para essa evidência é esperada correlação negativa ou fraca96. 

A evidência de relações de teste-critério pode ser expressa de várias 

formas, mas a questão fundamental é sempre relacionada ao quão precisa é a 

pontuação do instrumento para predizer um critério31. Para essa evidência, pode-

se coletar evidências de correlações com outras escalas ou variáveis30; 

evidências preditivas, que são o grau em que as pontuações de um 

procedimento de seleção predizem o desempenho futuro relacionado à 

variável30; concorrentes, que são dados de previsão e critério coletados ao 

mesmo tempo30 e se referem ao grau em que uma pontuação de instrumento 

está correlacionada com outra variável de interesse52; ou de sensibilidade e 

especificidade, para diferenciar grupos30.  

Os Standards31 reforçam que uma questão importante na evidência de 

validade de associação com outras variáveis é o grau em que a evidência de 

relações de teste-critério pode ser generalizada para uma nova situação sem um 

estudo adicional de validade para essa nova situação. 
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3.4.5 Evidências de validade de consequências do uso 

 

 Como o próprio nome já diz, nesse tipo de evidência de validade, as 

consequências de utilização do teste são verificadas31. Em alguns momentos, as 

consequências do uso referem-se diretamente à interpretação das pontuações 

do instrumento para o uso no qual este foi desenvolvido (consequências de uso 

intencionais)30. Em outros, as consequências se estenderão para além das 

interpretações das pontuações pretendidas pelo desenvolvedor do instrumento 

(consequências de uso não intencionais)30. 

 Há muitas discussões ainda sobre este tema e sobre a inclusão desse tipo 

de evidência de validade nos Standards30. No entanto, é o tipo de evidência mais 

recente e, portanto, com pouca literatura.  

 

3.4.6 Confiabilidade 

 

 O termo confiabilidade tem sido usado na literatura de duas formas: 1) 

para se referir aos coeficientes de confiabilidade da teoria clássica do teste 

(TCT); 2) para se referir à consistência das pontuações nas replicações do 

teste31.  

 Nos Standards31, a recomendação é referir confiabilidade/precisão, no 

sentido mais geral da consistência das pontuações do teste e, coeficiente de 

confiabilidade, para os coeficientes de confiabilidade da TCT. 
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 A confiabilidade/precisão das pontuações de um instrumento depende do 

quanto essas pontuações variam entre as replicações dos procedimentos do 

instrumento e as análises de confiabilidade/precisão dependem dos tipos de 

variabilidade permitidas nos procedimentos do instrumento (tarefas, contextos, 

avaliadores) e na interpretação proposta das pontuações do instrumento30,31. 

 Alguns indicadores de confiabilidade são o coeficiente alpha de Cronbach 

(α), em que o seu grau reflete a covariância entre os itens de um instrumento, 

mas que tende a sofrer influência do número de itens e dimensionalidade 

deste67,85; o ômega de McDonald (ω), em que o seu grau reflete a proporção da 

variância comum em um teste67; e o greatest lower bound (GLB) to reliability, ou 

maior limite inferior para confiabilidade, em português, considerado um poderoso 

estimador de confiabilidade dentro das suposições da TCT97,98. Valores para boa 

confiabilidade são observados para α67, ω99 e GLB98 >0.70. 

 

3.5 Evidências de validade dos instrumentos de avaliação de 
equilíbrio para idosos na literatura 

 

 Como citado anteriormente neste capítulo, diversos instrumentos foram 

criados ao longo dos últimos anos para avaliar o equilíbrio de idosos. No item 

3.3, sobre instrumentos de avaliação de equilíbrio para idosos, foi possível 

conhecer os oito principais instrumentos citados na literatura e, agora, será 

apresentada uma síntese sobre as evidências de validade de cada um desses 

instrumentos de equilíbrio para idosos. 
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 Para a síntese, foram considerados os tipos de evidências de validade 

descritos pelos Standards31 e os indicadores de confiabilidade. Dados referentes 

às evidências de validade dos instrumentos para a população brasileira foram 

apresentados em um quadro no final do capítulo, somente para estudos que 

reportassem dados para a população idosa. 

A Tinetti-POMA54, quando originalmente foi descrita por Tinetti em 1986, foi 

apresentada em um estudo que discutia a abordagem de uma avaliação de 

mobilidade funcional adequada aos pacientes idosos. Neste estudo, nenhuma 

análise de validade foi realizada. No entanto, é possível encontrar alguns 

estudos que relatam a validade e confiabilidade da Tinetti-POMA em idosos da 

comunidade100,101, idosos que residem em ILPI102, indivíduos com osteoartrose 

de joelhos103, com doença de Huntington104,105, doença de Parkinson106,107 e 

AVC108. 

Para a língua portuguesa falada no Brasil, a POMA I ou POMA – BRASIL109 

é a versão adaptada da versão original descrita por Tinetti em 198654. A POMA 

– BRASIL109 não foi publicada em nenhuma revista científica, mas foi 

apresentada em uma dissertação de mestrado, em 2003. Neste estudo, 

Gomes109 investigou a confiabilidade inter-avaliadores e intra-avaliador da 

POMA – BRASIL pelos coeficientes de correlação intraclasse (intraclass 

correlation coefficient – ICC) e, a validade, pela TRI, aplicando a análise Rasch. 

A BBS, descrita em 198955 e validada a primeira vez em 1992110, foi 

adaptada para a língua portuguesa falada no Brasil, por Miyamoto et al.111. É 

uma escala bastante conhecida científica e clinicamente, sendo possível 

encontrar estudos que tenham analisado a validade e/ou confiabilidade da BBS 
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em idosos residentes em ILPI36,110,112-114, acompanhados em serviço médico 

ambulatorial com alterações crônicas115, residentes na comunidade21,116-120, com 

Diabetes tipo 2121, com AVC em fase crônica122-125 e AVC em fase aguda126-129, 

com distúrbios de equilíbrio130, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)131, 

doença de Parkinson132-136, esclerose múltipla137-139, hospitalizados em unidade 

geriátrica e admitidos em hospital-dia geriátrico140 e residentes na comunidade 

com doença de Alzheimer (leve a moderada)141. 

Outro instrumento bastante utilizado na prática clínica é a SPPB56, descrita e 

validada142 em 1994.  Alguns estudos reportaram a validade e/ou confiabilidade 

da SPPB em idosos residentes na comunidade143-146, idosos frágeis147,148, 

atendidos na atenção primária149, hospitalizados150, que receberam alta 

hospitalar recentemente151, residentes em ILPI e atendidos em um centro 

comunitário para idosos152, com esclerose múltipla153,154, asma155, DPOC156 e 

em tratamento de hemodiálise157. 

Para a língua portuguesa falada no Brasil, a SPPB foi adaptada em 2007 por 

Nakano158, em sua dissertação de mestrado. A versão brasileira do instrumento 

não foi publicada em nenhuma revista científica.  

O DGI57, descrito em 1995, foi adaptado para a língua portuguesa falada 

no Brasil em 2006159 e possui estudos publicados de análise de validade e/ou 

confiabilidade em idosos da comunidade160,161, com alterações de equilíbrio162, 

esclerose múltipla163-167, doença de Parkinson168,169, pós-AVC122,170-173 e 

alterações vestibulares174,175, neurológicas176 e de equilíbrio177. Apesar de, 

também, ser um instrumento bastante conhecido, o DGI57 é muito utilizado em 

estudos com pacientes com alterações neurológicas. Na busca realizada, 
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apenas os estudos de Shumway-Cook et al.161, Castro et al.159 e Chiu et al.178 

investigaram a validade e confiabilidade do DGI em idosos. 

Em 2004 foi desenvolvida a FGA58 e a versão adaptada para a língua 

portuguesa falada no Brasil foi publicada em 2021179.  Este instrumento tem sido 

analisado quanto à validade e/ou confiabilidade nas seguintes populações: 

idosos da comunidade180,181, em tratamento ambulatorial com fisioterapia182, com 

doença de Parkinson183-187, esclerose múltipla188 e pós-AVC189,190. 

O BESTest foi descrito em 2009 por Horak et al.34, tendo sido reportadas 

na literatura a validade e/ou confiabilidade para as seguintes populações: 

adultos40 e idosos residentes na comunidade21,24,40,191-194, idosos com Diabetes 

tipo 2121, adultos e idosos com artroplastia total de joelho195, idosos 

sobreviventes de câncer196, com fraturas de fêmur ou vértebra197, residentes em 

ILPI36, indivíduos com ataxia espino-cerebelar198, com doença de 

Parkinson37,185,199, com risco de quedas (idosos da comunidade, indivíduos pós-

AVC e com Esclerose Múltipla)200, com esclerose múltipla201-203, pós-AVC204-209, 

com DPOC131 e em estágio final de doença renal210. Para a língua portuguesa 

falada no Brasil, o BESTest foi adaptado em 2013 por Maia et al.211 em uma 

população de idosos e indivíduos com doença de Parkinson. 

A primeira versão reduzida do BESTest é o Mini-BESTest59, que foi descrito 

em 2010 para avaliar o equilíbrio dinâmico. A adaptação para a língua 

portuguesa falada no Brasil ocorreu em 2013 por Maia et al.211, no mesmo estudo 

que adaptou a versão original do BESTest. 

É possível encontrar estudos que tenham analisado a validade e/ou 

confiabilidade do Mini-BESTest em adultos40 e idosos residentes na 
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comunidade21,24,40,192-194,212, idosos residentes em ILPI36, sobreviventes de 

câncer196, com Diabetes tipo 2121, fraturas de vértebra ou fêmur197, adultos e 

idosos com artroplastia total de joelho195, indivíduos pós-AVC125,209,213-220, com 

doença de Parkinson37,199,219,221-231, esclerose múltipla139,232-234, DPOC131,235, 

pacientes em estágio final de doença renal210, indivíduos com ataxia espino-

cerebelar198, com alterações de equilíbrio130, doenças neurológicas59,236, 

alterações sensório-motoras237 e com risco de quedas200. 

O instrumento mais novo e mais reduzido, originado do BESTest, é o Brief-

BESTest33, que tem como objetivo avaliar clinicamente o equilíbrio de um 

indivíduo. Como os 8 itens do Brief-BESTest foram retirados da versão original, 

exatamente como foram descritos por Horak et al.34, não há adaptação 

transcultural para o Brasil, uma vez que Maia et al.211 já adaptaram a versão 

original do BESTest para a língua portuguesa falada no Brasil, juntamente com 

as instruções para avaliadores e pacientes. 

Mesmo sendo um instrumento relativamente novo, na literatura encontram-

se vários estudos sobre a validade e/ou confiabilidade do Brief-BESTest em 

diferentes populações: adultos39 e idosos residentes na comunidade21,39,238,239, 

idosos residentes em ILPI36, sobreviventes de câncer196, com Diabetes tipo 2121, 

adultos e idosos com artroplastia total de joelho195, idosos com fraturas de 

vértebra ou fêmur197, pacientes em estágio final de doença renal210, indivíduos 

com doença de Parkinson37,222,231, pós-AVC38,209,240, com DPOC131,241,242, 

alterações neurológicas33,243,244 e Diabetes245. 

Apesar de todos os instrumentos citados nesta seção serem muito 

conhecidos e alguns bastante aplicados na prática clínica, eles não possuem 
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evidências suficientes para serem aplicados nos idosos brasileiros, como é 

possível observar no Quadro 1. 



74 
 

continua 

Quadro 1 - Síntese das evidências de validade e confiabilidade dos principais instrumentos de avaliação de equilíbrio para 
aplicação em idosos brasileiros 

 

 

Evidências de 
validade e 
confiabilidade: 
técnicas de 
análise 

Instrumentos de avaliação de equilíbrio 

Tinetti-POMA BBS SPPB DGI FGA BESTest Mini-BESTest Brief-BESTest 

Conteúdo do teste 

Adaptação 
transcultural 

Analisada109 Analisada111 Analisada158 Analisada159 Analisada179 Analisada211 Analisada211 Não analisada 

Processo de resposta 

Processo de 
resposta 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Estrutura interna 

Intercorrelações 
de item e 
subescala 

Não analisada Não analisada Não analisada Analisada159 Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

AFE Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

ACP Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Analisada181 Não analisada Não analisada Não analisada 

AFC Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

TRI Analisada109 Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Analisada211 Analisada211 Não analisada 



75 
 

continua 

(continuação) 

Quadro 1 - Síntese das evidências de validade e confiabilidade dos principais instrumentos de avaliação de equilíbrio para 
aplicação em idosos brasileiros 

 

Evidências de 
validade e 
confiabilidade: 
técnicas de 
análise 

Instrumentos de avaliação de equilíbrio 

Tinetti-POMA BBS SPPB DGI FGA BESTest Mini-BESTest Brief-BESTest 

Estrutura interna 

Teoria da 
generalização 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Estudos de DIF Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Análise de rede Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Associação com outras variáveis 

Evidência 
convergente 

Não analisada Analisada36 Não analisada Não analisada Analisada181 Analisada36 Analisada36 Analisada36 

Evidência 
discriminante 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Relações de 
teste-critério 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Evidências 
preditivas 

Não analisada Analisada36 Não analisada Não analisada Analisada181 Analisada36,193,194 Analisada36,193,194 Analisada36 
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continua 

(continuação) 

Quadro 1 - Síntese das evidências de validade e confiabilidade dos principais instrumentos de avaliação de equilíbrio para 
aplicação em idosos brasileiros 

Evidências de 
validade e 
confiabilidade: 
técnicas de 
análise 

Instrumentos de avaliação de equilíbrio 

Tinetti-POMA BBS SPPB DGI FGA BESTest Mini-BESTest Brief-BESTest 

Associação com outras variáveis 

Evidências 
concorrentes 

Não analisada Não analisada Analisada145 Não analisada Não analisada Analisada193,194 Analisada193,194 Não analisada 

Sensibilidade e 
especificidade 

Não analisada Não analisada Analisada147,148 Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Generalização 
da validade 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Consequências do uso 

Consequências 
do uso 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

Confiabilidade 

ICC Analisada109 Analisada36,111,120 Analisada145,158 Analisada159 Analisada179 Analisada36,211 Analisada36,211 Analisada36 

Kappa Não analisada Analisada120 Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

SEM Não analisada Analisada36 Não analisada Não analisada Não analisada Analisada36 Analisada36 Analisada36 



77 
 

 

(conclusão) 

Quadro 1 - Síntese das evidências de validade e confiabilidade dos principais instrumentos de avaliação de equilíbrio para 
aplicação em idosos brasileiros 

AFE – análise fatorial exploratória; ACP – análise de componentes principais; AFC – análise fatorial confirmatória; TRI – teoria de resposta ao item; DIF – differential item functioning (funcionamento 
diferencial do item); ICC – intraclass correlation coefficient; SEM – standard error of measurement; MDC – minimum detectable change; GLB – greatest lower bound; ILPI – instituição de longa 
permanência para idosos; Tinetti-POMA – Tinetti-Performance Oriented Mobility Assessment; BBS – Berg Balance Scale; SPPB – Short Physical Performance Battery; DGI – Dynamic Gait Index; 
FGA – Functional Gait Assessment; BESTest – Balance Evaluation Systems Test. 

Evidências de 
validade e 
confiabilidade: 
técnicas de 
análise 

Instrumentos de avaliação de equilíbrio 

Tinetti-POMA BBS SPPB DGI FGA BESTest Mini-BESTest Brief-BESTest 

Confiabilidade 

MDC Não analisada Analisada36 Não analisada Não analisada Não analisada Analisada36 Analisada36 Analisada36 

Alpha de 
Cronbach 

Não analisada Analisada120 Analisada158 Analisada159 Analisada179 Não analisada Não analisada Não analisada 

Ômega de 
McDonald 

Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

GLB Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada Não analisada 

População de 
idosos 
analisada 

Residentes em 
ILPI109 

Idosos atendidos 
em ambulatório 

de Reumatologia 
no município de 
São Paulo111 e 
residentes em 

ILPI36 

Residentes em 
ILPI158 e na 

comunidade145 
e idosos 

frágeis147,148 

Idosos 
atendidos nos 
ambulatórios 
de Geriatria e 
Otoneurologia, 
no município 

de São 
Paulo159 

Residentes na 
comunidade181 

Residentes na 
comunidade193,1

94,211 e em ILPI36 

Residentes na 
comunidade193,194,

211 e em ILPI36 

Residentes em 
ILPI36 
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Ainda há muitas falhas na literatura quanto às evidências de validade e 

confiabilidade das versões brasileiras dos instrumentos de avaliação de 

equilíbrio para idosos. No geral, a maioria dos estudos se preocupa em verificar 

a confiabilidade inter-avaliadores e teste-reteste, bem como investigar a 

capacidade preditiva dos testes, como é possível observar no Quadro 1. Por 

outro lado, poucos são os estudos que investigaram a estrutura interna dos 

instrumentos utilizados na prática clínica e na literatura. Além disso, quando a 

estrutura interna é analisada, poucas técnicas são abordadas. Vale destacar que 

nenhum estudo realizado no Brasil com os instrumentos de avaliação de 

equilíbrio citados neste capítulo utilizou a AFE e AFC para a análise de estrutura 

interna. 

Uma vez que alterações no equilíbrio e na marcha são fatores de risco para 

quedas, avaliados e tratados por fisioterapeutas, faz-se necessário a 

investigação das evidências de validade de instrumentos que avaliem 

justamente esses construtos. Diante de todos esses aspectos, ressalta-se a 

importância da realização do presente estudo, que tem por objetivo geral analisar 

as evidências de validade de estrutura interna do Brief-BESTest em idosos 

residentes em ILPI, como mencionado no capítulo anterior. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Este é um estudo psicométrico, aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 

CAAE: 53540716.3.0000.0065, inicialmente pelo parecer nº 1.482.709/2016 

(Anexo A), seguido pelos pareceres nº 1.818.309/2016 (Anexo B), da emenda 1 

e nº 3.080.454/2018 (Anexo C), da emenda 2. Na emenda 3, o comitê de ética 

que assumiu a responsabilidade da aprovação foi o da USP – Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, 

com o parecer nº 4.082.685/2020 (Anexo D). 

 

4.2 Situação 

 

Os procedimentos do estudo foram realizados com uma amostra 

intencional em três ILPI do município de São Paulo: ILPIf (filantrópica), ILPIp 

(privada) e ILPIm (mista: filantrópica + privada), por uma equipe de 

fisioterapeutas treinada previamente. O estudo teve início em setembro de 2016. 

Foram realizadas avaliações na ILPIf entre setembro de 2016 e agosto de 

2020. Já na ILPIp, entre novembro de 2018 e maio de 2019. E, na ILPIm, em 

fevereiro de 2020. 
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A ILPIf é uma ILPI sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública 

federal, estadual e municipal. Está localizada na zona sul do município de São 

Paulo – SP, foi fundada em 1950 e atende idosos de acordo com os seguintes 

critérios: ambos os sexos; maiores de 60 anos; desprovidos de recursos 

financeiros e/ou familiares; e sem distinção quanto à condição racial, religiosa e 

social. 

A ILPIp é uma ILPI privada, situada na zona oeste do município de São 

Paulo, que atende idosos independentes e semidependentes desde 1972. 

Já a ILPIm é uma associação beneficente de amparo a idosos e está 

localizada na zona sul do município de São Paulo. É uma instituição sem fins 

lucrativos fundada em 1912, porém é considerada mista, por ter uma ala privada 

dentro da instituição. Essa ILPI assiste idosos de ambos os sexos, com idade 

superior a 60 anos, diferentes níveis funcionais (dependente, semi-independente 

e independente) e desprovidos de recursos financeiros e/ou familiares.  

As ILPI foram selecionadas para a coleta de dados do presente estudo, 

pois estavam localizadas no município de São Paulo; possuíam equipe 

multiprofissional, que acompanhava e realizava avaliações periódicas dos 

moradores para viabilizar a coleta de dados do prontuário médico; permitiam 

acesso ao prontuário médico, arquivado adequadamente (seja por meio físico ou 

digital), de acordo com a anuência assinada pelos responsáveis das instituições; 

tinham formulário de notificação de quedas padronizado; e tinham equipe 

multiprofissional alinhada aos objetivos da pesquisa e disposta a colaborar 

durante o período do estudo. 
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4.3 Participantes 

 

Os pesquisadores convidaram todos os indivíduos elegíveis para o estudo 

em todas as ILPI, de acordo com o momento de recrutamento em cada uma 

delas. Os participantes considerados elegíveis, seguiram os seguintes critérios 

de inclusão: 

• Idade igual ou superior a 60 anos; 

• Ambos os sexos; 

• Indivíduos capazes de permanecer em pé, com ou sem dispositivo 

auxiliar de marcha; 

• Indivíduos residentes nas ILPIf, ILPIp e ILPIm, com pelo menos 1 

ano de residência; 

• Indivíduos que aceitassem participar do estudo e assinassem o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice I – 

primeira versão, reportada no projeto original e nas emendas 1 e 2; 

Apêndice II – segunda versão, reportada na emenda 3). 

 

Os critérios de exclusão foram: 

• Indivíduos com recomendação médica para repouso e/ou 

utilização de terapia intravenosa (por exemplo: drenos ou cateter 

venoso central com infusão contínua de medicação); 

• Indivíduos em isolamento devido à infecção por COVID-19; 
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• Indivíduos em delirium, verificado pela Confusion Assessment 

Method (CAM); 

• Indivíduos que não completassem todos os testes, por recusa ou 

algum evento adverso, como mal-estar; 

• Indivíduos com dados de prontuário incompletos; 

• Indivíduos com deficiência visual completa em um ou dois olhos; 

• Indivíduos com amputações de membros inferiores; 

• Indivíduos que não entendessem as instruções dos testes e, 

portanto, não conseguissem realizar os testes; 

• Indivíduos com alterações psiquiátricas que impedissem a 

realização dos testes.  

 

4.4 Coleta de dados 

 

Foram coletados os seguintes dados do prontuário médico dos 

participantes: dados sociodemográficos (idade, sexo e escolaridade), dados 

antropométricos (altura, peso, índice de massa corpórea – IMC) e dados clínicos 

(medicamentos em uso, comorbidades, tempo de institucionalização, utilização 

de dispositivos auxiliares de marcha, histórico de hospitalizações e histórico de 

quedas). Também foram coletados o fenótipo de fragilidade, de acordo com os 

critérios de Fried et al.246 (perda de peso não intencional; diminuição da força de 

preensão palmar; diminuição da velocidade de marcha; exaustão e diminuição 

do nível de atividade física, verificada pelo International Physical Activity 

Questionnaire – IPAQ247); funcionalidade pela independência nas atividades de 
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vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD), avaliadas pelo 

índice de Katz248,249 e escala de Lawton250,251, respectivamente; e cognição, 

verificada pela pontuação total no Mini-Mental State Examination – MMSE, de 

acordo com Folstein et al.252.  

O histórico de quedas coletado do prontuário médico foi referente ao ano 

anterior à avaliação deste estudo, de acordo com o formulário de notificação de 

quedas de cada ILPI. 

Os formulários de notificação de quedas das ILPIf (Anexo E), ILPIp (Anexo 

F) e ILPIm (Anexo G) são similares e possuem informações de identificação do 

residente e fatos relacionados à queda propriamente dita, tais como: local em 

que ocorreu; como ocorreu; horário; atividade realizada antes da queda; como o 

residente foi encontrado; por quem foi encontrado; qual o calçado utilizado no 

momento da queda e dispositivo auxiliar de marcha. Os formulários eram 

preenchidos pela equipe de enfermagem (equipe assistencial, 24 horas nas 

ILPI), toda vez em que um idoso era encontrado ou visto caindo, ou quando o 

próprio idoso relatava a queda para a equipe. Após o evento e o preenchimento 

do formulário pela enfermagem, o idoso era encaminhado para a equipe médica 

para avaliação e conduta.  

Antes do início do presente estudo, em Janeiro de 2016, os pesquisadores 

do estudo realizaram treinamentos com a equipe de enfermagem da ILPIf sobre 

o preenchimento adequado do formulário de notificação de queda da instituição, 

bem como sobre a definição de queda adotada neste estudo e na ILPI, segundo 

a SBGG41, que diz o seguinte: “Queda é o deslocamento não intencional do 

corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em 
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tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a 

estabilidade”. 

Já nas ILPIp e ILPIm não foram realizados treinamentos, pois as gerências 

das instituições alegaram que as equipes já passavam por treinamentos 

constantes sobre o preenchimento dos formulários de notificação de quedas e 

que já adotavam a definição de queda da SBGG41, descrita acima.  

Também antes do início do estudo, os pesquisadores criaram uma 

avaliação eletrônica, por meio de um formulário Google®, a fim de evitar o 

consumo de papéis e facilitar o preenchimento das respostas dos itens do Brief-

BESTest durante a coleta de dados. 

Em seguida, foram realizados treinamentos com 3 fisioterapeutas atuantes 

na área de Gerontologia (duas fisioterapeutas especializadas em Gerontologia, 

com 6 e 5 anos de experiência na área, respectivamente e, outra fisioterapeuta, 

aluna de pós-graduação no curso de mestrado em Ciências, com 1 ano de 

experiência no atendimento a idosos) sobre o instrumento de avaliação Brief-

BESTest. Foram padronizados nesse treinamento as instruções de aplicação, 

comandos verbais, sequência de testes, posicionamento dos avaliadores e 

participantes e pontuações. 

Na metade da condução do estudo foram realizados novos treinamentos 

sobre o instrumento de avaliação de equilíbrio, com 5 fisioterapeutas (uma 

fisioterapeuta experiente na área de Gerontologia, com 8 anos de atuação; três 

fisioterapeutas estudantes na especialização em Geriatria e Gerontologia, com 

1 ano de experiência e uma estudante de graduação de fisioterapia, do oitavo 

semestre). Os objetivos dos treinamentos foram os mesmos do primeiro: 



85 
 

 

padronizar as instruções de aplicação, comandos verbais, sequência de testes, 

posicionamento dos avaliadores e participantes e pontuações.  

Para a coleta de dados efetivamente, um fisioterapeuta aplicou os testes. 

Para cada item das avaliações, ele/ela lia as instruções para o participante e 

realizava o teste. O participante, então, realizava a tarefa. Cada tarefa foi 

pontuada imediatamente após a sua conclusão. 

 

4.5 Avaliação de equilíbrio 

 

Como visto no capítulo anterior, o Brief-BESTest33 foi desenvolvido a partir 

dos 6 subsistemas do BESTest e contém 6 itens apenas (1 item para cada um 

dos 6 subsistemas do BESTest). Dois itens são avaliados bilateralmente, 

resultando em 8 tarefas. Cada item é pontuado de 0 (pior performance) a 3 

(melhor performance) e a pontuação máxima é de 24 pontos, indicando a melhor 

performance de equilíbrio. Uma vez que o Brief-BESTest foi criado a partir da 

seleção dos itens mais relevantes estatisticamente de cada subsistema do 

BESTest, cada item tem a pontuação do seu próprio subsistema33,39: (1) 

restrições biomecânicas (RB) – força lateral de quadril/tronco (3 pontos); (2) 

limites de estabilidade e veriticalidade (LEV) – alcance funcional para frente (3 

pontos); (3) transição/antecipatório (TA) – de pé em uma perna (6 pontos); (4) 

reativo (R) – correção com passo compensatório lateral (6 pontos); (5) orientação 

sensorial (OS) – integração sensorial para o equilíbrio – olhos fechados 

superfície de espuma (3 pontos); e (6) estabilidade na marcha (EM) – teste TUG 

(3 pontos).  
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4.6 Análise estatística 

 

Para contemplar os objetivos do presente estudo, foram realizadas análises 

das evidências de validade de estrutura interna e confiabilidade do Brief-

BESTest em idosos residentes em ILPI, descritas a seguir nos itens 4.6.1 e 4.6.2.  

O cálculo amostral para essas análises seguiu as recomendações 

psicométricas da proporção mínima de 5 indivíduos para cada item do 

instrumento de avaliação67,253,254. Portanto, o mínimo estimado para o Brief-

BESTest foram 40 indivíduos, já que o instrumento tem 8 tarefas. 

A caracterização da amostra foi realizada por meio de análise descritiva 

dos dados sociodemográficos, antropométricos e clínicos, a fim de descrever a 

população do presente estudo e para a qual o Brief-BESTest foi testado quanto 

às evidências de validade. A distribuição dos dados para as variáveis contínuas 

foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk255 e as medidas de dispersão e posição, 

apresentadas pela média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartil e 

valores mínimos e máximos71,255. 

Para as variáveis categóricas, a frequência foi apresentada pelo número de 

ocorrências e porcentagem relacionada71,255. 

 

  



87 
 

 

4.6.1 Análise das evidências de validade de estrutura interna do Brief-

BESTest 

 

 A fim de verificar a estrutura interna do Brief-BESTest foram realizadas as 

AFE, AFC e TRI. 

 

4.6.1.1 AFE 

 

Para a AFE, foram considerados os seguintes critérios:  

1) Matriz de correlação: policórica, pois os itens do Brief-BESTest 

são graduados em dados ordinais (escala do tipo Likert). Na AFE, 

correlações policóricas devem ser usadas ao invés de Pearson, 

pois são mais precisas e robustas70,256 nos casos de violação de 

dados257,258. Na inspeção das correlações dentro da matriz adotou-

se os valores entre 0,30 e 0,7067. Valores abaixo de 0,30 foram 

consideradas correlações baixas e acima de 0,70, correlações 

altas; 

2) Booststrapping (técnica de reamostragem): 5000 amostras67; 

3) Adequação da amostra/ fatorabilidade do conjunto de itens:  KMO 

> 0,7067; teste de esfericidade de Bartlett p < 0,0567; e 

determinante da matrix < 0,0000171; 
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4) Dimensionalidade: analisada pela análise paralela baseada no 

MRFA75. No caso de unidimensionalidade, os testes UniCO ≥ 0,95, 

ECV ≥ 0,85 e MIREAL ≤ 0,30 foram considerados259; 

5) VTE: ≥ 60%67,93; 

6) Extração: realizada pelo método robusto dos mínimos quadrados 

não ponderados ULS30,85,86; 

7) Rotação: não-ortogonal30,67,92, Promin, ou nenhuma (no caso de 

unidimensionalidade); 

8) Comunalidades: de 0,40 a 0,7067,93; 

9) Cargas fatoriais: de 0,50 a 0,8567,93; 

10)  Replicabilidade do construto: Índice G-H > 0,8094; 

11)  Índices de confiabilidade: α67, ω99 e GLB98 de 0,70 a 0,90; 

12)  Índices de qualidade e eficácia das estimativas de pontuação dos 

itens259: factor determinacy index (FDI) > 0,90, confiabilidade 

marginal EAP > 0,80, sensitivity ratio (SR) > 2 e expected 

percentagem of true differences (EPTD) > 90%. 

 

Foram realizadas inspeções nos critérios relatados acima para a tomada 

de decisão durante a AFE. Caso necessário, re-especificações de modelos 

foram realizadas, até que a melhor solução fatorial fosse encontrada.  

Itens com baixa correlação entre si, baixas comunalidades e cargas 

fatoriais, bem como comunalidades e cargas muito altas e/ou opções de resposta 

dos itens não respondidas por nenhum indivíduo da amostra foram considerados 

candidatos à exclusão.  
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Possíveis problemas de colinearidade foram analisados segundo o 

diagnóstico de colinearidade, por meio do fator de inflação de variância (VIF) e 

da tolerância (TOL)71. Valores de VIF < 10 e de TOL > 0,100 foram considerados 

indicativos de multicolinearidade71. 

Portanto, durante a apresentação dos resultados do presente estudo, no 

próximo capítulo, será possível observar todas as decisões tomadas e caminhos 

seguidos. 

 

4.6.1.2 TRI 

 

Quanto à TRI, para parametrização dos itens utilizou-se o modelo de 

resposta graduada de Samejima260, em que se avaliou a discriminação do item 

pelo parâmetro (a), que pode variar de 0 a infinito, mas que no presente estudo 

foi considerada a referência segundo Baker261: < 0,65 com baixo poder de 

discriminação; entre 0,65 e 1,34, discriminação moderada; entre 1,35 e 1,69 alta 

discriminação; e > 1,70, discriminação muito alta. 

Já o parâmetro (b) de dificuldade do item, corresponde ao ponto no 

instrumento de aptidão do respondente, onde a probabilidade de resposta é de 

50%, quanto menor o valor, mais facilmente foi desempenhado pelo indivíduo e 

quanto maior o valor, o item foi considerado mais difícil. Os valores de referência 

da variação adotados foram de -3 a +3262.  
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4.6.1.3 AFC 

 

Para a AFC foram considerados os seguintes critérios:  

1) Extração: realizada pelo método robusto dos mínimos quadrados 

não ponderados ULS66; 

2) Booststrapping (técnica de reamostragem): 5000 amostras67; 

3) Resíduos de covariância padronizados: até 2,566; 

4) Índices de ajuste do modelo: qui-quadrado (x2) ajustado para o 

grau de liberdade (gl) (x2 < 3,84; p > 0,05)66, GFI, TLI, CFI e NFI  ≥ 

0,9066, RMSEA e SRMR ≤ 0,0666; 

5) Cargas fatoriais: de 0,50 a 0,8567,93. 

 

Também foi realizada na AFC, a análise representada pelo diagrama de 

caminho66. 

 

4.6.2 Análise qualitativa do modelo final 

 

 Após definido o melhor modelo na AFE, analisado na TRI e confirmado na 

AFC, realizou-se análise qualitativa do modelo, a fim de definir o nome do 

construto do instrumento, de acordo com a dimensionalidade encontrada. 
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4.6.3 Softwares estatísticos 

 

Os dados referentes à análise descritiva foram analisados por meio do 

software estatístico JASP v. 0.14.1263. Já os dados referentes às análises de 

validade de estrutura interna foram realizados tanto no software JASP v. 

0.14.1263 (AFC), quanto no Factor 10.9.182-84 (AFE e TRI).  
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados do presente estudo foram apresentados neste capítulo na 

seguinte ordem: caracterização da amostra, AFE, AFC e TRI. 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

 No início dos recrutamentos entre as ILPI havia 296 idosos. Destes, 126 

foram incluídos na amostra do presente estudo, sendo 91 (72,2%) do sexo 

feminino e 35 (27,8%), do sexo masculino. Dentre os participantes, 62 (49,2%) 

eram residentes na ILPIf, 36 (28,6%) na ILPIp e 28 (22,2%), na ILPIm.  

 A inclusão dos 126 participantes está representada no fluxograma da 

Figura 1. 

  



93 
 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do recrutamento e processo de inclusão dos participantes 
no presente estudo (ILPI: instituição de longa permanência para 
idosos; f = filantrópica; p = privada; m = mista) 
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continua 

 As frequências das variáveis categóricas, coletadas dos dados 

sociodemográficos e clínicos dos idosos estão apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Frequências das características sociodemográficas e clínicas dos 
participantes do estudo – 2016 a 2020 

CARACTERÍSTICAS n % 

Sexo   

     Feminino 91 72,2 

     Masculino 35 27,8 

ILPI   

     ILPIf (filantrópica) 62 49,2 

     ILPIp (privada) 36 28,6 

     ILPIm (mista) 28 22,2 

Estado civil   

     Solteira (o) 57 45,2 

     Casada (o) 1 0,8 

     Separada (o) 12 9,5 

     Viúva (o) 56 44,5 

Frequência semanal de fisioterapia   

     Nenhuma vez 75 59,5 

     1 vez por semana 7 5,6 

     2 vezes por semana 19 15,1 

     3 vezes por semana 25 19,8 

Histórico de pelo menos 1 queda nos últimos 12 meses   

     Sim 47 37,3 

     Não 79 62,7 
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(continuação) 

Tabela 2 - Frequências das características sociodemográficas e clínicas dos 
participantes do estudo – 2016 a 2020 

CARACTERÍSTICAS n % 

Utilização de dispositivo auxiliar de marcha   

     Nenhum 71 56,4 

     Bengala 19 15,1 

     Muleta canadense (apenas de um lado) 2 1,6 

     Andador 25 19,8 

     Cadeira de rodas 9 7,1 

Autopercepção de saúde   

     Muito boa 17 13,5 

     Boa 70 55,6 

     Regular 29 23,0 

     Ruim 7 5,6 

     Muito ruim 3 2,3 

Tabagismo   

     Nunca 95 75,4 

     Pregresso 16 12,7 

     Atual 15 11,9 

Etilismo   

     Nunca 109 86,5 

     Pregresso 16 12,7 

     Atual 1 0,8 

Fragilidade (segundo os critérios de Fried et al.246)   

     Sem fragilidade 7 5,6 

     Risco de fragilidade 64 50,8 

     Fragilidade 55 43,6 

Atividade física (segundo o IPAQ247)   

     Sedentário 76 60,3 

     Irregularmente ativo A 26 20,6 

     Irregularmente ativo B 18 14,3 

     Ativo 6 4,8 



96 
 

 

(conclusão) 

Tabela 2 - Frequências das características sociodemográficas e clínicas dos 
participantes do estudo – 2016 a 2020 

CARACTERÍSTICAS n % 

Funcionalidade para AVDs (segundo o índice de Katz248,249)   

     Dependente 26 20,6 

     Parcialmente dependente 45 35,7 

     Independente 55 43,7 

Funcionalidade para AIVDs (segundo a escala de 
Lawton250,251) 

  

     Dependência total 3 2,4 

     Independência parcial 123 97,6 

     Independência total 0 0 

ILPI – instituição de longa permanência para idosos; IPAQ – International Physical Activity Questionnaire; AVDs – 
atividades de vida diária ;AIVDs – atividades instrumentais de vida diária. 

 

Quanto às variáveis numéricas, todas apontaram para violação da 

normalidade da distribuição dos dados, atestadas pelo teste de Shapiro-Wilk. Por 

este motivo, essas variáveis foram apresentadas por meio de descritiva 

completa, contendo média, desvio padrão, mediana, intervalo inter-quartil e 

valores mínimos e máximos (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Medidas de dispersão e teste de normalidade das variáveis numéricas 
de característica da amostra – 2016 a 2020 

CARACTERÍSTICAS MÉDIA (DP) MEDIANA (IIQ) Vmín. – Vmáx. 

TESTE DE 

SHAPIRO-WILK 

SW; p 

Idade (anos) 82,7 (9,1) 84,5 (14,8) 62 – 100 0,972; 0,011 

Tempo de residência na ILPI 

(anos) 
4,8 (4,7) 2,8 (4,5) 1 – 22 0,764; <0,001 

Escolaridade (anos) 7,2 (4,8) 8,0 (7,0) 0 – 18  0,949; <0,001 

Número de diagnósticos 

médicos 
5,3 (3,1) 5,0 (4,0) 0 – 16  0,898; <0,001 

Número de medicamentos 

em uso 
11,0 (5,9) 10,0 (7,8) 0 – 37  0,954; <0,001 

Número de quedas 

notificadas em prontuário (12 

meses prévios à avaliação) 

0,7 (1,3) 0 (1,0) 0 – 9 0,592; <0,001 

Número de hospitalizações 

notificadas em prontuário (12 

meses prévios à avaliação) 

0,3 (0,5) 0 (0) 0 – 3 0,541; <0,001 

IMC (kg/m2) 26,7 (5,2) 25,8 (7,1) 13,9 – 41,8 0,977; 0,030 

Força de preensão palmar 

(kgf) 
18,0 (7,4) 17,3 (8,5) 4,5 – 46,7 0,936; <0,001 

Velocidade de marcha para 

andar 4,5m (s) 
11,1 (9,4) 8,2 (7,6) 0 – 72,1 0,711; <0,001 

Pontuação total no índice de 

Katz 
4,3 (2,1) 5,5 (3,0) 0 – 6 0,775; <0,001 

Pontuação total na escala de 

Lawton 
12,7 (3,4) 12,0 (6,0) 8 – 18 0,906; <0,001 

Pontuação total no MMSE 22,2 (5,3) 23,0 (7,0) 2 – 30  0,951; <0,001 

DP – desvio padrão; IIQ – intervalo interquartil; Vmín. – valor mínimo; Vmáx. – valor máximo; SW – Shapiro-Wilk; ILPI – 
instituição de longa permanência para idosos; IMC – índice de massa corpórea; MMSE – Mini-Mental State Examination 

  

Também foram coletados do prontuário dos indivíduos, os diagnósticos 

médicos e medicamentos em uso. Diagnósticos cardiovasculares foram os mais 

frequentes na amostra estudada, com 95 (75,4%) indivíduos, enquanto o 

inflamatório ocorreu em apenas um indivíduo (0,8%). Todos os grupos de 

diagnósticos médicos da amostra do presente estudo encontram-se na Tabela 

4. 
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Tabela 4 - Diagnósticos médicos reportados em prontuário, apresentados em 
grupos (n=126) – 2016 a 2020 

GRUPOS DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS n % 

Cardiovascular 95 75,4 

Musculoesquelético 68 54,0 

Metabólico 53 42,1 

Neurológico 52 41,3 

Psiquiátrico 49 38,9 

Oftalmológico 37 29,4 

Gastrointestinal 34 27,0 

Geniturinário 26 20,7 

Auditivo 18 14,3 

Pulmonar 16 12,7 

Renal 12 9,5 

Neoplasia 12 9,5 

Cirurgia prévia 8 6,4 

Reumatológico 6 4,8 

Síndrome Geriátrica 6 4,8 

Infeccioso 4 3,2 

Hepático e Biliar 3 2,4 

Hematológico 3 2,4 

Vestibulopatia 2 1,6 

Distúrbio nutricional 2 1,6 

Ginecológico 2 1,6 

Inflamatório 1 0,8 

 

 Em relação aos medicamentos, 114 (90,5%) indivíduos faziam uso de 

algum medicamento para o trato alimentar e metabolismo; 110 (87,3%) para o 

sistema neurológico; 101 (80,2%) para o sistema cardiovascular; 55 (43,7%) 

para o sangue e órgãos formadores; 43 (34,1%) eram medicados com hormônios 

sistêmicos; 36 (28,6%) utilizavam medicamentos para os órgãos sensoriais; 35 

(27,8%) para o sistema musculoesquelético; 29 (23,0%) para o sistema 

respiratório; 28 (22,2%) utilizavam medicamentos dermatológicos; 16 (12,7%) 

para o sistema geniturinário e hormônios sexuais; 6 (4,8%) faziam uso de 

antineoplásicos e imunomoduladores; e 5 (4,0%) de antimicrobianos sistêmicos.  
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Dentre as classes terapêuticas dos medicamentos utilizados, destacam-se 

o uso de analgésicos [n=94 (74,6%)] e vitaminas e associações [n=89 (70,6%)], 

com mais da metade da amostra utilizando algum desses medicamentos. Todo 

os medicamentos utilizados pelos indivíduos participantes do presente estudo 

encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Medicamentos utilizados pelos participantes do estudo, reportados em 
prontuário, e apresentados em grupos de classes terapêuticas 
(n=126) – 2016 a 2020 

GRUPOS DE CLASSES 
TERAPÊUTICAS 

n % CLASSES TERAPÊUTICAS n % 

Trato alimentar e 
metabolismo 

114 90,5 

Vitaminas e associações 89 70,6 

Inibidor de bomba de próton 55 43,7 

Suplemento mineral 39 31,0 

Laxativo 37 29,4 

Hipoglicemiante 30 23,8 

Procinético 26 20,6 

Antiemético 20 15,9 

Antifisético 16 12,7 

Anticolinérgico e antiespasmódico 11 8,7 

Antidiarreico 7 5,6 

Insulina 7 5,6 

Lubrificante oral 5 4,0 

Antiácido 3 2,4 

Antagonista do receptor H2 3 2,4 

Anestésico local e antiséptico oral 2 1,6 

Antiespasmódico 1 0,8 

Sistema neurológico 110 87,3 

Analgésico 94 74,6 

Antidepressivo 52 41,3 

Neuroléptico 39 31,0 

Analgésico opióide 22 17,5 

Benzodiazepínico 20 15,9 

Inibidor da acetilcolinesterase 19 15,1 

Anticonvulsivante 17 13,5 

Agonista do receptor de NMDA 8 6,4 

Antiparkinsoniano 7 5,6 

Hipnótico 6 4,8 

Antivertiginoso 5 4,0 

Distúrbios neurais periféricos 3 2,4 

Análogo do ácido de GABA 2 1,6 

Sistema cardiovascular 101 80,2 

Antilipêmico 61 48,4 

Antagonista do receptor de angiotensina 
II 

38 30,2 

Beta-bloqueador 32 25,4 

Bloqueador do canal de cálcio 32 25,4 

Inibidor da enzima de conversão da 
angiotensina 

28 22,2 

Diurético 27 21,4 

Vasodilatador 7 5,6 

Vasoprotetor, antivaricoso 7 5,6 

Antiarrítmico 5 4,0 

Alfa-adrenérgico-bloqueador 5 4,0 

Anticolinérgico 2 1,6 

Vasodilatador periférico 1 0,8 

Sangue e órgãos 
formadores 

55 43,7 

Inibidor de agregação plaquetária 36 28,6 

Anticoagulante 14 11,1 

Antianêmico 9 7,1 

Hemostático 2 1,6 

Hormônios sistêmicos 43 34,1 

Hormônio tireoidiano 41 32,5 

Corticóide 5 4,0 

Antitireoidiano 1 0,8 
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(conclusão) 

Tabela 5 - Medicamentos utilizados pelos participantes do estudo, reportados em 
prontuário, e apresentados em grupos de classes terapêuticas 
(n=126) – 2016 a 2020 

GRUPOS DE CLASSES 
TERAPÊUTICAS 

n % CLASSES TERAPÊUTICAS n % 

Órgãos Sensoriais 36 28,6 

Lubrificante oftalmológico 29 23,0 

Antiglaucoma e miótico 10 7,9 

Corticóide oftalmológico 3 2,4 

Anti-inflamtório não esteroidal 
oftalmológico 

1 0,8 

Lágrima artificial 1 0,8 

Midriático e ciclopégico 1 0,8 

Sistema 
musculoesquelético 

35 27,8 

Bifosfonato 23 18,3 

Proteção articular 5 4,0 

Anti-inflamatório não esteroidal 4 3,2 

Relaxante muscular 3 2,4 

Antigotoso 2 1,6 

Anti-reumático 2 1,6 

inibidor de reab de calcio 2 1,6 

Sistema Respiratório 29 23,0 

Anti-histamínico 10 8,0 

Broncodilatador 10 8,0 

Anticolinérgico 5 4,0 

Descongestionante nasal 5 4,0 

Corticoide inalatório e associações 4 3,2 

Mucolítico e expectorante 1 0,8 

Dermatológicos 28 22,2 

Antifúngico tópico 19 15,1 

Hidratante 7 5,6 

Anti-inflamatório tópico 6 4,8 

Corticóide tópico 5 4,0 

Anti-hemorroidário 4 3,2 

Cicatrizante 3 2,4 

Antimicrobiano tópico 1 0,8 

Sistema geniturinário e 
hormônios sexuais 

16 12,7 

Incontinência urinária 8 6,4 

Reposição hormonal 4 3,2 

Antiespasmódico urinário 3 2,4 

Alterações tróficas da vagina e vulva 1 0,8 

Antiséptico das vias urinárias 1 0,8 

Lubrificante vaginal 1 0,8 

Antineoplásico e 
imunomodulador 

6 4,8 
Antiandrogênico 5 4,0 

Inibidor de aromatose 1 0,8 

Antimicrobiano de uso 
sistêmico 

5 4,0 

Antiviral 2 1,6 

Antiprotozoário 2 1,6 

Macrolídeo 1 0,8 

GABA – ácido gama-aminobutírico; NMDA – N-metil D-aspartato
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5.2 AFE 

 

 O Brief-BESTest33 originalmente é composto por 8 itens, divididos em 6 

seções. Como descrito anteriormente, o Brief-BESTest foi desenvolvido a partir 

do BESTest, sendo retirado um item de cada subcomponente do BESTest para 

compor o Brief-BESTest. Portanto, neste estudo foram utilizados os itens do 

Brief-BESTest correspondentes ao BESTest adaptado para a língua portuguesa 

falada no Brasil, por Maia et al.211, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Versão original do Brief-BESTest, conforme itens correspondentes 
do BESTest adaptado para a língua portuguesa falada no Brasil, por 
Maia et al.211 

Seção I. Restrições Biomecânicas 

Item 1: Força lateral de quadril/ tronco 

Seção II. Limites de Estabilidade 

Item 2: Alcance funcional para frente 

Seção III. Transições – Ajuste Postural Antecipatório 

Item 3 e 4: De pé em uma perna – direita e esquerda 

Seção IV. Respostas Posturais Reativas 

Itens 5 e 6: Correção com passo compensatório – lateral, direito e esquerdo 

Seção V. Orientação Sensorial 

Item 7: Olhos fechados em superfície de espuma 

Seção VI. Estabilidade na Marcha 

Item 8: “GET UP & GO” cronometrado (TUG) 

 

 Para a AFE, foram incluídos todos os 126 indivíduos da amostra e o 

modelo original do Brief-BESTest, com 8 itens, foi analisado. Verificou-se que o 
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índice KMO e o Teste de Bartlett, obtidos a partir de uma matriz policórica 

(Tabela 6), permitiram a fatorabilidade dos dados [KMO = 0,82775 e Bartlett = 

695,8 (df = 28; p = 0,000010)].  

 

Tabela 6 - Matriz de correlação policórica do modelo original do Brief-BESTest 
com 8 itens – 2016 a 2020 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,000        

2 0,527 1,000       

3 0,618 0,615 1,000      

4 0,404 0,603 0,658 1,000     

5 0,469 0,445 0,619 0,636 1,000    

6 0,499 0,557 0,633 0,491 0,839 1,000   

7 0,260 0,536 0,423 0,611 0,528 0,487 1,000  

8 0,598 0,651 0,711 0,625 0,669 0,690 0,585 1,000 

Determinante da matriz de correlação = 0,003256568779889 

 

 Apesar dos dados do modelo original do Brief-BESTest com 8 itens serem 

fatoráveis, a opção de resposta do Item 4, que se refere a permanecer em pé 

sobre a perna esquerda, por mais de 20 segundos (melhor pontuação), não teve 

nenhum respondente dentre os 126 indivíduos avaliados (Tabela 7). Por este 

motivo, foi decidido retirar o Item 4, já que esta é uma recomendação do próprio 

software Factor e também um viés de análise. 
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Tabela 7 - Frequências de respostas entre os itens do modelo original do Brief- 
BESTest – 2016 a 2020 

ITENS E OPÇÕES DE RESPOSTA n % 

Item 1   

     0 73 57,9 

     1 13 10,3 

     2 35 27,8 

     3 5 4,0 

Item 2   

     0 29 23,0 

     1 35 27,8 

     2 52 41,3 

     3 10 7,9 

Item 3   

     0 81 64,3 

     1 39 30,9 

     2 2 1,6 

     3 4 3,2 

Item 4   

     0 92 73,0 

     1 27 21,4 

     2 7 5,6 

     3 0 0 

Item 5   

     0 76 60,3 

     1 17 13,5 

     2 18 14,3 

     3 15 11,9 

Item 6   

     0 78 61,9 

     1 10 7,9 

     2 25 19,9 

     3 13 10,3 

Item 7   

     0 57 45,2 

     1 53 42,1 

     2 12 9,5 

     3 4 3,2 



105 
 

 

(conclusão) 

Tabela 7 - Frequências de respostas entre os itens do modelo original do Brief- 
BESTest – 2016 a 2020 

ITENS E OPÇÕES DE RESPOSTA n % 

Item 8   

     0 48 38,1 

     1 1 0,8 

     2 54 42,9 

     3 23 18,2 

 

No entanto, ao retirar o Item 4, o Item 3, que se refere a permanecer em pé 

sobre a perna direita permaneceria no Brief-BESTest sem cobertura teórica. 

Portanto, para que a tarefa de permanecer em pé sobre uma perna não ficasse 

incompleta, optou-se por retirar ambos os itens (3 e 4) e realizar a AFE 

novamente no modelo que, a partir de agora, será chamado de modelo do Brief-

BESTest com 6 itens, o qual pode ser observado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Modelo do Brief-BESTest com 6 itens (retirados os itens 3 e 4 da 
versão original) 

Item 1: Força lateral de quadril/ tronco 

Item 2: Alcance funcional para frente 

Itens 3 e 4: Correção com passo compensatório – lateral, direito e esquerdo 

Item 5: Olhos fechados em superfície de espuma 

Item 6: “GET UP & GO” cronometrado (TUG) 

 

 Foram incluídos novamente os 126 indivíduos da amostra do presente 

estudo na AFE para o modelo de 6 itens do Brief-BESTest, com re-amostragem 

por Bootstrapping de 5000. Verificou-se que o índice KMO e o Teste de Bartlett, 

obtidos a partir de uma matriz policórica (Tabela 8), permitiram a fatorabilidade 
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dos dados [KMO = 0,79827 e Bartlett = 446,3 (df = 15; p = 0,000000)]. No 

entanto, o valor do determinante da matriz ficou acima do recomendado 

(0,025917510154143), podendo indicar problema de colinearidade. 

 

Tabela 8 - Matriz de correlação policórica do modelo do Brief-BESTest com 6 
itens – 2016 a 2020 

ITEM 1 2 3 4 5 6 

1 1,000      

2 0,527 1,000     

3 0,469 0,445 1,000    

4 0,499 0,557 0,839 1,000   

5 0,260 0,536 0,528 0,487 1,000  

6 0,598 0,651 0,669 0,690 0,585 1,000 

Determinante da matriz de correlação = 0,025917510154143; Teste de Bartlett = 446,3 (gl = 15; p = 
0,000000; KMO = 0,79827 (Booststrap IC 95% = 0,752; 0,896). 

 

 A matriz de correlação policórica evidenciou correlações, em sua maioria, 

moderadas. No entanto, foi possível observar uma correlação baixa (0,260) entre 

os itens 1 (força lateral de quadril/tronco) e 5 (olhos fechados em superfície de 

espuma) e uma alta (0,839) entre os itens 3 (correção com passo compensatório 

– lateral direito) e 4 (correção com passo compensatório – lateral esquerdo). 

 A análise paralela de Timmerman e Lorenzo-Seva75 apontou para a 

unidimensionalidade do modelo do Brief-BESTest com 6 itens, com VTE de 

73,83%. Os índices de dimensionalidade, cargas fatoriais, comunalidades, 

índices de replicabilidade do construto, de qualidade e de confiabilidade estão 

apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Análise fatorial exploratória do modelo do Brief-BESTest com 6 itens 
– 2016 a 2020 

ITEM 
CARGA FATORIAL 

(IC 95%) 
COMUNALIDADE 

1 0,613 (0,404; 0,750) 0,376 

2 0,708 (0,572; 0,803) 0,501 

3 0,809 (0,692; 0,895) 0,654 

4 0,850 (0,724; 0,938) 0,722 

5 0,626 (0,466; 0,752) 0,392 

6 0,878 (0,751; 0,948) 0,771 

Número de dimensões recomendadas pela AP 1 

Variância total explicada (VTE) (%) 73,833 

Indicadores de Unidimensionalidade 

         UniCo (IC 95%) 0,956 (0,884; 0,986) 

         ECV (IC 95%) 0,854 (0,806; 0,908) 

         MIREAL (IC 95%) 0,242 (0,174; 0,266) 

Replicabilidade do Construto 

         Índice G-H – latente (IC 95%) 0,910 (0,857; 0,937) 

         Índice G-H – observado (IC 95%) 0,810 (1,239; 1,239) 

Indicadores de Confiabilidade 

         Alpha de Cronbach (α) 0,883 

         Ômega de McDonald (ω) 0,886 

         GLB 0,942 

Indicadores de Qualidade e Eficácia das Estimativas 
de Pontuação dos Fatores 

         FDI 0,954 

         EAP 0,910 

         SR 3,177 

         EPTD (%) 93 

IC 95% - intervalo de confiança a 95%; AP – análise paralela; UniCo – unidimensional congruence ; ECV – explained 
variance; MIREAL – mean of item residual loadings; GLB – greatest lower bound; FDI – factor determinacy index; EAP – 
confiabilidade marginal EAP ; SR – sensitivity ratio; EPTD – expected percentagem of true differences 

  

O modelo do Brief-BESTest com 6 itens apresentou ótima replicabilidade 

do construto (G-H observado = 0,810) e bons índices de confiabilidade e 

qualidade. No entanto, o GLB ficou acima de 0,90, também podendo sugerir 

algum problema de colinearidade. 
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 As cargas fatoriais no modelo do Brief-BESTest com 6 itens foram 

adequadas, com exceção do item 6 (teste TUG), o qual apresentou carga fatorial 

e comunalidade acima dos limites estabelecidos de 0,85 (carga fatorial 

observada = 0,878) e 0,70 (comunalidade observada = 0,771), respectivamente. 

Valores altos de carga fatorial e comunalidade são outros indicativos de 

existência de colinearidade.  

 Em relação às comunalidades, essas foram em sua maioria adequadas, 

porém dois itens ficaram no limite inferior de 0,40. Foram eles, o item 1 (força 

lateral de quadril/tronco) com comunalidade igual a 0,376 e o item 5 (olhos 

fechados em superfície de espuma), com comunalidade igual a 0,392. 

 Uma vez que o determinante da matriz ficou acima do recomendado, uma 

das correlações na matriz policórica apresentou-se um pouco alta e o item 6 

apresentou carga fatorial e comunalidade também acima do recomendado, 

optou-se por realizar o diagnóstico de colinearidade pelo VIF e TOL, explorando 

um a um dos itens como variáveis dependentes na análise, a fim de descobrir se 

havia colinearidade no modelo do Brief-BESTest com 6 itens e, em caso 

afirmativo, definir qual era o item responsável pela colinearidade. Como é 

possível observar na Tabela 10, para todas as análises realizadas do VIF e TOL, 

os valores ficaram dentro do recomendado para a não existência de 

colinearidade (VIF < 10 e TOL > 0,100). 

 Sendo assim, optou-se por adotar o modelo do Brief-BESTest com 6 itens 

para as análises seguintes: TRI e AFC.  
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Tabela 10 - Diagnóstico de colinearidade para o modelo do Brief-BESTest com 
6 itens, explorando todos os itens como variáveis dependentes – 2016 
a 2020 

ITEM DEPENDENTE ITENS INDEPENDENTES VIF TOL 

1 

2 1,531 0,653 

3 2,334 0,428 

4 2,371 0,422 

5 1,418 0,705 

6 1,817 0,550 

2 

1 1,273 0,786 

3 2,328 0,430 

4 2,299 0,435 

5 1,344 0,744 

6 1,785 0,560 

3 

1 1,332 0,751 

2 1,599 0,625 

4 1,530 0,654 

5 1,401 0,714 

6 1,833 0,545 

4 

1 1,340 0,746 

2 1,564 0,639 

3 1,515 0,660 

5 1,444 0,692 

6 1,864 0,537 

5 

1 1,320 0,757 

2 1,506 0,664 

3 2,285 0,438 

4 2,379 0,420 

6 1,805 0,554 

6 

1 1,287 0,777 

2 1,522 0,657 

3 2,275 0,440 

4 2,336 0,428 

5 1,373 0,729 

VIF – Fator de insuflação da variância; TOL – tolerância 
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5.3 TRI 

 

 Em relação à TRI, ao parametrizar os 6 itens pelo modelo de resposta 

graduada de Samejima260, verificou-se variação da capacidade de discriminação 

de moderada a muito alta (0,777 a 1,833) entre os itens, conforme apresentado 

na Tabela 11. O item 1 (força lateral de quadril/tronco) teve discriminação 

moderada (0,777), enquanto o item 6 (TUG) apresentou discriminação muito alta 

(1,833). 

 Quanto à dificuldade do item, a última categoria de resposta foi a mais 

difícil em todos os itens, sendo o item 5 (olhos fechados em superfície de 

espuma) o mais difícil entre as categorias de resposta (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Parametrização do modelo do Brief-BESTest com 6 itens – 2016 a 
2020 

ITEM a (IC 95%) b1 b2 b3 

1 0,777 (0,452; 1,147) 0,327 0,774 2,860 

2 1,002 (0,700; 1,351) -1,043 0,028 1,991 

3 1,374 (0,974; 2,041) 0,324 0,788 1,459 

4 1,611 (1,072; 2,796) 0,357 0,612 1,487 

5 0,802 (0,530; 1,145) -0,191 1,823 2,965 

6 1,833 (1,164; 3,077) -0,345 -0,321 1,032 

a – discriminação do item; b (1-3) – grau de dificuldade do item entre as categorias de resposta; IC 95% - intervalo de 
confiança a 95% 

 

 

  



111 
 

 

5.4 AFC 

 

 Para a AFC foi realizada extração pelo método robusto dos mínimos 

quadrados não ponderados ULS66, com valores adequados para os resíduos de 

covariância padronizados na matriz (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Matriz de resíduos de covariância padronizados para o modelo do 
Brief-BESTest com 6 itens – 2016 a 2020 

ITEM 1 2 3 4 5 6 

1 < 0,001      

2 0,085 < 0,001     

3 < 0,001 < 0,001 < 0,001    

4 < 0,001 < 0,001 0,145 < 0,001   

5 < 0,001 0,074 < 0,001 < 0,001 < 0,001  

6 0,059 0,072 < 0,001 < 0,001 0,053 < 0,001 

 

Com exceção do qui-quadrado (x2), todos os índices de ajuste do modelo 

unidimensional do Brief-BESTest com 6 itens apresentaram-se adequados na 

AFC (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Índices de ajuste do modelo do Brief-BESTest com 6 itens na AFC – 
2016 a 2020 

ÍNDICE DE AJUSTE DO MODELO VALOR 

x2; p x2
(9) = 9,908; p = 0,358 

GFI 0,995 

TLI 0,996 

CFI 0,998 

NFI 0,977 

RMSEA 0,028 

SRMR 0,055 

x2 – qui-quadrado; GFI – goodness of fit index; TLI – Tucker Lewis index; CFI – comparative fit index; NFI – normed fit 
index; RMSEA – root mean square error of aproximation; SRMR – standardized root mean square residual 
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 Na Figura 2 é possível observar o diagrama de caminhos com o modelo 

analisado, valores das cargas fatoriais (à esquerda dos itens) e capacidade 

preditiva de cada item (R2) (representada acima de cada item). 

 

 

Figura 2 - Diagrama de caminho do modelo do Brief-BESTest com 6 itens – 2016 
a 2020 

 

 As cargas fatoriais na AFC ficaram entre 0,503 e 0,791, dentro dos valores 

adequados para o modelo. A carga fatorial mais baixa foi a do item 1 (força lateral 

de quadril/ tronco) e a mais alta, do item 4 (correção com passo compensatório 

– lateral esquerdo). 

 Quanto à capacidade preditiva dos itens, estas variaram de 0,253 a 0,626, 

sendo o item 1 (força lateral de quadril/ tronco) o de capacidade preditiva menor 
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e o item 4 (correlação com passo compensatório – lateral esquerdo), o de 

capacidade preditiva maior. 

 

5.5 Análise qualitativa do modelo final 

 

 Como visto neste capítulo, a melhor solução fatorial encontrada para o 

Brief-BESTest em idosos residentes em ILPI na amostra estudada, foi a com o 

instrumento reunido em 6 itens, avaliando uma única dimensão. 

 Embora a definição de controle postural seja complexa e 

multidimensional, ao analisar os 6 itens do Brief-BESTest, é possível observar 

que tarefas funcionais são requeridas em todos eles, por meio da força lateral de 

quadril/ tronco, alcance funcional à frente, correção com passo compensatório – 

lateral, direito e esquerdo, permanecer em pé com os olhos fechados em 

superfície de espuma e teste TUG. 

 O modelo do Brief-BESTest com 6 itens, a partir de agora chamado de 

Brief-BESTest-6, representa os dois objetivos funcionais do controle postural, 

que são a estabilidade postural (equilíbrio) e a orientação. As tarefas do Brief-

BESTest-6, divididas entre os itens, e os recursos de estabilidade e orientação 

correspondentes, de acordo com Horak45, estão apresentados no Quadro 4. 



114 
 

 

Quadro 4 - Tarefas do Brief-BESTest-6 e recursos de estabilidade postural e orientação correspondentes, de acordo com Horak45 

Recursos necessários para 
a estabilidade postural e 

orientação, de acordo com 
Horak45 

Descrição dos recursos necessários para a estabilidade postural e 
orientação, de acordo com Horak45 

Itens do Brief-BESTest-6 

1. 

FLQ-T 

2. 

AFA 

3. 

CPC-LD 

4. 

CPC-LE 

5. 

OFSE 

6. 

TUG 

Atenção Requer mais das habilidades cognitivas, quando uma tarefa postural é difícil       

Limites de Estabilidade Controla o centro de massa corporal (CDM) em relação à base de suporte       

Resposta Postural Reativa 
Usa a estratégia adequada para estabilizar o CDM do corpo, frente à uma 
perturbação externa 

      

Ajuste Antecipatório 
Ajuda a manter a estabilidade quando um membro é movimentado (compensando 
uma desestabilização antecipada) 

      

Integração Sensorial 
Fornece integração entre os sistemas somatossensorial, visual e vestibular para 
interpretar os ambientes sensoriais complexos 

      

Modulação Sensorial 
Realiza modulação da dependência de cada sistema quando o ambiente sensorial 
muda 

      

Percepção Altera a orientação do corpo no espaço, dependendo do contexto e da tarefa       

Gravidade, Superfícies, Visão Altera como o corpo é orientado no espaço, dependendo do contexto e da tarefa       

Verticalidade Representa a verticalidade gravitacional       

Marcha Requer controle complexo do CDM de um corpo em movimento       

FLQ-T, Força lateral de quadril/ tronco; AFA, Alcance funcional para frente; CPC-LD, Correção com passo compensatório – lateral direito; CPC-LE, Correção com passo 
compensatório – lateral esquerdo; OFSE, Olhos fechados em superfície de espuma; TUG, Teste Timed Up and Go
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 É possível observar no Quadro 4, que para todos os recursos necessários 

para a estabilidade postural e orientação, tem-se um ou mais itens 

correspondentes do Brief-BESTest-6. Portanto, decidiu-se chamar a única 

dimensão avaliada pelo Brief-BESTest-6 de ‘equilíbrio funcional’. 

 A sugestão da versão completa do Brief-BESTest-6, na língua portuguesa 

falada no Brasil, de acordo com a adaptação transcultural realizada por Maia et 

al.211 da versão original do BESTest, encontra-se no Quadro 5. As instruções 

para examinador e paciente podem ser observadas no Quadro 6, também de 

acordo com a mesma adaptação do BESTest, realizada por Maia et al.211. 
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Quadro 5 - Brief-BESTest-6 em Português – Brasil, baseado na adaptação 
transcultural do BESTest por Maia et al.211 

Brief-Balance Evaluation Systems Test com 6 itens (Brief-BESTest-6) em Português – Brasil, 
baseado na adaptação transcultural do BESTest por Maia et al.211 

Paciente: ________________________ Avaliador: _____________________ Data: ____/____/_____ 

Equipamentos necessários: 

• Cronômetro; 

• Fita métrica fixada na parede para o Teste de Alcance Funcional; 

• Um bloco de espuma Tempur® (densidade média) de 10 cm de altura e com aproximadamente 60 x 
60 cm; 

• Cadeira firme com braços e marcação no chão com fita crepe (3 metros) à frente do Teste Timed Up 
and Go. 

Brief-BESTest-6 – Avaliação do Equilíbrio Funcional 
Os indivíduos devem ser testados com sapatos sem salto ou sem sapatos e meias. Se o indivíduo 

precisar de dispositivo de auxílio para um item, pontue aquele item em uma categoria mais baixa. Se o 
indivíduo requerer assistência física para executar um item, pontue na categoria mais baixa (0) para 

aquele item. 

Item 1: FORÇA LATERAL DE QUADRIL/ TRONCO 
 
(3) Normal: Abduz ambos os quadris para levantar o pé do chão durante 10 s enquanto mantém o tronco na 
vertical. 
(2) Leve: Abduz ambos os quadris para levantar o pé do chão durante 10 s, mas não mantém tronco na vertical 
(1) Moderada: Abduz apenas um quadril para levantar o pé do chão durante 10 s com tronco na vertical 
(0) Grave: Não abduz nenhum dos quadris para levantar o pé do chão durante 10 s com o tronco na vertical ou 
não 

Item 2: ALCANCE FUNCIONAL PARA FRENTE  
 
Tentativa 1 (cm): ___________      Tentativa 2 (cm): ___________      Melhor Tentativa (cm): ___________ 
 
(3) Máximo para os limites: > 32 cm 
(2) Moderado: 16,5 cm – 32 cm 
(1) Pobre: < 16,5 cm 
(0) Inclinação não mensurável – ou deve ser pego 

Itens 3 e 4: CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – LATERAL DIREITO E ESQUERDO 
 
Pontuação lado direito (Item 3): __________       Pontuação lado esquerdo (Item 4): ___________ 
 
(3) Recupera independentemente com um passo de comprimento/largura normais (cruzado ou lateral permitido)  
(2) Muitos passos usados, mas recupera independentemente  
(1) Dá passos, mas necessita ser auxiliado para prevenir uma queda  
(0) Cai, ou não consegue dar passo 

Item 5: PERMANECER EM PÉ COM OS OLHOS FECHADOS NA SUPERFÍCIE DE ESPUMA  
 
Tentativa 1 (s): __________      Tentativa 2 (s): __________      Média das Tentativas (s): __________ 
 
(3) 30 s estável 
(2) 30 s instável  
(1) < 30 s  
(0) Incapaz 

Item 6: “GET UP & GO” CRONOMETRADO  
 
Tentativa 1 (s): ___________      Tentativa 2 (s): ___________      Melhor Tentativa (s): ___________ 
 
(3) Normal: Rápido (<11 s) com bom equilíbrio 
(2) Leve: Devagar (>11 s) com bom equilíbrio  
(1) Moderado: Rápido (<11 s) com desequilíbrio 
(0) Grave: Devagar (>11 s) E desequilíbrio 
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Quadro 6 - Instruções para o Brief-BESTest-6 em Português – Brasil, baseado 
na adaptação transcultural do BESTest por Maia et al.211 

Instruções para o Brief-BESTest-6 em Português – Brasil, baseado na adaptação transcultural do 
BESTest por Maia et al.211 

Item 1: FORÇA LATERAL DE QUADRIL/ TRONCO  
 
Instruções para o examinador: Peça ao paciente para repousar a ponta dos dedos das mãos em suas 
mãos enquanto levanta a perna para o lado tirando-a do chão e mantém. Conte 10 segundos enquanto o 
pé está fora do chão com o joelho esticado. Se ele usar força moderada em suas mãos para manter o 
tronco verticalmente, pontue como se ele não tivesse mantido o tronco na vertical. 
 
Instruções para o paciente: Repouse levemente seus dedos nas minhas mãos enquanto levanta sua 
perna para o lado no ar e mantenha a posição até eu falar para parar. Tente manter seu tronco vertical 
enquanto você sustenta sua perna no ar. 

Item 2: ALCANCE FUNCIONAL PARA FRENTE  
 
Instruções para o avaliador: O examinador deve colocar uma régua no final da ponta dos dedos do 
indivíduo, quando seus braços estiverem a 90º de flexão. O paciente não pode levantar os calcanhares, 
rodar o tronco ou protrair a escápula excessivamente. O paciente deve manter os braços paralelos à 
régua e pode usar o braço menos envolvido. A medida registrada é a máxima distância horizontal 
alcançada pelo paciente. Registre o melhor alcance. 
 
Instruções para o paciente: Fique de pé normalmente. Por favor, levante ambos os braços esticados a 
sua frente, com as pontas dos dedos mantidas alinhadas. Estique seus dedos e alcance para frente o 
máximo que conseguir. Não levante os calcanhares. Não toque a régua ou a parede. Uma vez tendo 
alcançado o mais longe que conseguir, por favor, retorne à posição de pé normal. Eu pedirei a você que 
faça isso duas vezes. Alcance o mais longe que conseguir. 

Itens 3 e 4: CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – LATERAL DIREITO E ESQUERDO 
 
Instruções para o avaliador: Fique atrás do paciente, coloque uma mão no lado direito (Item 3) ou 
esquerdo (Item 4) da pelve, e peça a ele que incline seu corpo todo verticalmente na sua mão. Peça que 
ele incline até que a linha média da pelve esteja além do pé direito (Item 3) ou esquerdo (Item 4) e depois 
solte subitamente o apoio. 
 
Instruções para o paciente: Fique de pé com os pés juntos, braços para baixo ao lado do corpo. Incline 
em direção à minha mão além do seu limite lateral. Quando eu soltar, dê um passo se precisa, para evitar 
uma queda. NOTA: Esteja preparado para segurar o paciente. 

Item 5: PERMANECER EM PÉ COM OS OLHOS FECHADOS NA SUPERFÍCIE DE ESPUMA  
 
Instruções para o avaliador: Registre o tempo que o paciente foi capaz de ficar em pé até o máximo de 
30 s. Repita o teste se ele não for capaz de ficar de pé por 30 s e registre ambas as tentativas (média por 
categoria). Utilize a espuma de média densidade Tempur®, de 10 cm de espessura. Auxilie o paciente a 
pisar sobre a espuma. Faça o indivíduo pisar fora da espuma entre as tentativas. Inclua inclinação ou 
estratégia de quadril durante uma tentativa como “instabilidade”. 
 
Instruções para o paciente: Para esta avaliação, você estará de pé nesta espuma com os olhos fechados. 
Posicione suas mãos nos seus quadris. Posicione seus pés juntos até quase se tocarem. Olhe 
diretamente para frente. A cada tempo, permaneça o mais estável possível até que eu diga pare. 

Item 6: “GET UP & GO” CRONOMETRADO  
 
Instruções para o avaliador: Faça o paciente sentar com as costas contra a cadeira. Cronometre o 
paciente desde a hora em que disser “vá” até que ele retorne para sentar na cadeira. Pare de cronometrar 
quando os glúteos do paciente tocarem o assento da cadeira. A cadeira deve ser com braços, para ele 
se empurrar, se necessário. FERRAMENTAS: FITA NO CHÃO 3 METROS À FRENTE DAS PERNAS DA 
CADEIRA. 
 
Instruções para o paciente: Quando eu disser “vá”, levante-se da cadeira, ande na sua velocidade normal 
através da fita no chão, gire, e volte para sentar na cadeira. Eu vou cronometrar quanto tempo isso levará. 
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6 DISCUSSÃO 

  

O objetivo geral proposto neste estudo foi analisar as evidências de 

validade de estrutura interna do Brief-BESTest em idosos residentes em ILPI e 

o específico, analisar as evidências de confiabilidade do Brief-BESTest em 

idosos residentes em ILPI. Nossos resultados mostraram vários indicadores de 

evidências de validade de estrutura interna para o Brief-BESTest com  6 itens, 

como a fatorabilidade dos dados [KMO = 0,79827 e Bartlett = 446,3 (gl = 15; p = 

0,000000)], correlações adequadas na matriz policórica (0,260 – 0,839), 

unidimensionalidade atestada pela análise paralela, explicando 73,83% da 

variável latente, cargas fatoriais (0,613 – 0,878) e comunalidades (0,376 – 0,722) 

adequadas, ótima replicabilidade do construto (G-H observado = 0,810), bem 

como bons indicadores de confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,882, ômega de 

McDonald = 0,886 e GLB = 0,942) e de qualidade (FDI = 0,954, EAP = 0,910, 

SR = 3,177 e EPTD = 93%). 

Na literatura, alguns estudos têm reportado boa validade e confiabilidade 

do Brief-BESTest em idosos21,36. No entanto, a validade reportada nesses 

estudos refere-se à evidência de validade convergente, de associação com 

outras variáveis, e não de estrutura interna, como foi analisado no presente 

estudo. Além disso, a confiabilidade reportada nesses estudos referiu-se apenas 

ao alpha de Cronbach, sem apresentar outros indicadores. 

Quando procuramos estudos sobre análise de estrutura interna do Brief-

BESTest, encontramos alguns desenvolvidos com populações com alterações 

neurológicas, como os conduzidos por Bravini et al.243 e Godi et al.244. Bravini et 
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al.243 realizaram AFE e TRI (Rasch), enquanto Godi et al.244 conduziram a AFC. 

Em ambos os estudos é possível encontrar erros metodológicos, já que para 

reportar evidências de validade de estrutura interna de um instrumento é 

necessário apresentar vários indicadores, conduzidos em ordem específica.  

Bravini et al.243, apesar de terem conduzido a AFE, reportam os dados de 

confiabilidade antes da análise fatorial. Também defendem sobre a 

complementação da análise TRI (Rasch) ao estudo, sem reportarem a AFC. 

Além disso, a análise Rasch é uma análise para instrumentos unidimensionais, 

que possuem itens com respostas dicotômicas. No caso do Brief-BESTest, 

mesmo que o instrumento seja unidimensional (como verificamos na nossa 

amostra), os itens são politômicos (tem mais de 2 possibilidades de resposta por 

item). Mesmo assim, ainda há a possibilidade de se aplicar Rasch em dados 

politômicos, segundo Bandalos30. Porém, quando os resultados são analisados, 

há a necessidade de se apresentar os valores dos parâmetros para todos os 

itens, o que não ficou claro no estudo de Bravini et al.243. 

Já Godi et al.244 apresentou dados da AFC para três modelos teóricos, 

baseados em estudos prévios com o Brief-BESTest, sem antes explorar os 

dados para a amostra do estudo que estavam conduzindo. Isso pode ser um 

problema, já que na AFC os pesquisadores é que determinam como a análise 

será realizada, sem compreender de fato como a estrutura do instrumento 

funciona para determinada população. 

É importante destacar que instrumentos de avaliação são necessários na 

prática clínica para que construtos sejam avaliados e decisões clínicas sejam 
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tomadas. Para isso, análises psicométricas bem conduzidas são também 

necessárias para o bom entendimento do funcionamento de um instrumento. 

De acordo com o nosso conhecimento, o presente estudo é o primeiro a 

analisar as evidências de validade de estrutura interna do Brief-BESTest em 

idosos brasileiros, residentes em ILPI.  

Os nossos resultados apontaram para a melhor solução fatorial confirmada 

com 6 itens, como chamamos de Brief-BESTest-6. Ao remover os itens 3 e 4 da 

versão original do Brief-BESTes, nós encontramos bons índices na AFE, TRI e 

AFC.  

A análise paralela conduzida em nosso estudo confirmou a 

unidimensionalidade do Brief-BESTest, corroborando nossos achados com 

Bravini et al.243 e Godi et al.244, que indicaram que o Brief-BESTest não é capaz 

de medir os 6 subsistemas do controle postural do BESTest34, descrito por 

Padgett et al.33. Além disso, a porcentagem da variância explicada pelo único 

fator na AFE do nosso estudo foi de 73,83%, maior do que o esperado para 

instrumentos de avaliação da área da saúde67.  

Godi et al.244 nomearam a única dimensão avaliada no Brief-Bestest de 

‘equilíbrio dinâmico’. Porém, no nosso entendimento, algumas tarefas não são 

funções dinâmicas, como os itens 1 (força lateral de quadil/ tronco) e 2 (alcance 

funcional para frente). No presente estudo a nossa proposta foi nomear a única 

dimensão avaliada no Brief-BESTest-6 de ‘equilíbrio funcional’. Como visto no 

capítulo anterior, apesar de a definição do controle postural ser multidimensional, 

os 6 itens identificados no Brief-BEStest-6 na população estudada envolvem 

tarefas funcionais, como abduzir o quadril para o lado, mantendo o tronco 
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estável; alcançar à frente, mantendo o centro de massa dentro dos limites de 

estabilidade; dar um passo lateral compensatório a uma perturbação externa; 

permanecer em pé sobre uma superfície de apoio instável, de olhos fechados; e 

realizar a tarefa do teste TUG, levantando de uma cadeira, andando 3 metros, 

realizando giro de 360 graus e retornando à cadeira para sentar. 

Vale ressaltar que o Brief-BESTest-6 mostrou boa replicabilidade de 

construto no nosso estudo, o que sugere estabilidade do instrumento e variável 

latente bem definida. Neste sentido, sugerindo a não necessidade de 

investigação de estudos de confiabilidade teste-reteste para esta versão do 

BESTest. 

O Brief-BEStest-6 é um instrumento curto e rápido de aplicar, que pode ser 

implementado facilmente na rotina de uma ILPI, já que não necessita de muitos 

materiais e treinamento. Em ambientes com equipes e espaço reduzidos e 

muitos idosos, o Brief-BESTest-6 pode ser uma ótima opção para avaliar o 

equilíbrio dos pacientes e auxiliar na identificação de idosos em risco de quedas, 

possibilitando discussões de implementação de programas e/ou ações para a 

prevenção e manejo de quedas, por exemplo. 

Embora nosso estudo tenha sido conduzido com o número de amostra 

adequado para a realização das AFE e AFC, acreditamos que novos estudos 

devam ser conduzidos com amostras ainda maiores, a fim de ser investigada a 

estrutura interna do Brief-BESTest em populações idosas de diferentes regiões 

do Brasil e ser possível realizar validações cruzadas e análises de subgrupos. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com a realização do presente estudo podemos concluir que o modelo 

original do Brief-BESTest apresentou problemas de variância em um dos itens 

na amostra estudada, o que fez com que dois itens fossem retirados para que a 

melhor solução fatorial fosse encontrada. Ao explorar o modelo do Brief-BESTest 

com 6 itens, pode-se observar boas evidências de validade de estrutura interna 

em idosos residentes em ILPI. O Brief-BESTest-6 é unidimensional, explica 

73,83% da variável latente, possui boa estrutura interna, boa confiabilidade, boa 

discriminação dos itens e ótimo ajustamento de modelo. 
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8 ANEXOS  

 

Anexo A – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da FMUSP, 
parecer nº 1.482.709/2016 
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Anexo B – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da FMUSP, 
emenda 1, parecer nº 1.818.309/2016 
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Anexo C – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da FMUSP, 
emenda 2, parecer nº 3.080.454/2018 
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Anexo D – Aprovação do comitê de ética em pesquisa da USP – 
Hospital das Clínicas da FMUSP, emenda 3, parecer nº 4.082.685/2020 
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Anexo E – Formulário de notificação de quedas da ILPIf  
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Anexo F – Formulário de notificação de quedas da ILPIp 

 



139 
 

 

 

  



140 
 

 

Anexo G – Formulário de notificação de quedas da ILPIm 
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APÊNDICES 

Apêndice I – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) da 

versão original do projeto e emendas 1 e 2 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Apêndice II – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

reportado na emenda 3 

 

  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


