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RESUMO  

 
Trata-se de um estudo quantitativo com uma abordagem quase experimental, cujo  objetivo geral foi 

analisar os efeitos das atividades psicomotoras para o equilíbrio em idosos com distúrbio cognitivo 

leve e os objetivos específicos foram identificar o déficit psicomotor nos idosos com Déficit 

Cognitivo Leve utilizando a Escala Motora para a Terceira Idade (EMTI) e a Escala de Tinetti; 

implementar atividades e exercícios psicomotores para o idoso com Déficit Cognitivo Leve visando a 

melhora dos fatores psicomotores com ênfase ao equilíbrio e marcha; comparar as condições 

psicomotoras dos idosos com Déficit Cognitivo Leve antes e após a implementação de atividades e 

exercícios psicomotores. A pesquisa foi realizada em um período de 4 (quatro) meses, com início em 

abril de 2014 e término em julho de 2014. Os sujeitos do estudo foram 43 idosos de duas instituições 

públicas, na faixa etária entre 64 a 88 anos, 86,04% do sexo feminino. O estudo desenvolveu metas 

que foram cumpridas de acordo com a Teoria do Alcance de Metas de Imogene King. Foi 

aplicado o MEEM (Mini Exame do Estado Mental) em todos os idosos para avaliação da 

memória. Para avaliar os parâmetros motores foi utilizada a Escala Motora para Terceira Idade 

(EMTI) e para avaliar o Equilíbrio e a Marcha, a Escala de Tinetti; foi utilizado também o Diário 

de Quedas do Idoso. As escalas foram aplicadas antes e após a implementação das atividades 

psicomotoras, que foram realizadas durante 10 (dez) sessões. Nos resultados, utilizou-se do software 

estatístico SAS versão 9.3.1, tal que primeiramente realizou-se uma análise descritiva dos dados, 

dividindo em primeira medida (primeira avaliação) e segunda medida (segunda avaliação). A 

avaliação do MEEM mostrou 15 (quinze), 34,88%, dos idosos avaliados apresentaram sinais 

sugestivos de déficit cognitivo. Resultados relacionados ao desempenho dos idosos nos parâmetros 

motores Motricidade Fina, Organização Espacial e Organização temporal, tanto na primeira como na 

segunda medidas apresentaram bons resultados e ficaram na classificação normal médio da EMTI. 

No entanto, na primeira avaliação, os parâmetros Motricidade Global, obteve média de 34,88 pontos, 

equivalente a classificação muito inferior; o Esquema Corporal com média de 76,46 pontos 

correspondeu a classificação inferior; e também o Equilíbrio com média de 79,81 pontos ficou na 

classificação inferior. Estes resultados corresponderam aos resultados do Equilíbrio e Marcha da 

Escala de Tinetti, que apresentou 22 (51,16%) idosos com média de 17,22 pontos e ficaram, segundo 

a escala, com alto risco para quedas. Os resultados destas escalas foram corroborados com os 

resultados do Diário de Quedas dos Idosos, onde 26 (60,47%) idosos sofreram 52 quedas, sendo que 

33 (63,46%) quedas ocorreram por desequilíbrios e 31 (59,62%) quedas foram na rua. Na segunda 

avaliação após as atividades implementadas, os idosos apresentaram melhores resultados com 

mudança da classificação de acordo com os escores, exceto a Motricidade Global, que permaneceu 

na classificação muito inferior. No entanto, o Esquema Corporal mudou para a classificação normal 

baixo com média de 86,93 pontos, o Equilíbrio mudou da classificação inferior para normal médio 

com média de 92,37 pontos. O Equilíbrio e marcha da Escala de Tinetti apresentou aumento em seus 

escores e a maioria dos idosos, 28 (65,11%), ficaram com risco moderado para quedas segundo a 

escala. Concluiu-se com os resultados na segunda medida, que as metas foram alcançadas e a 

hipótese de que o exercício de estimulação psicomotora favorece o equilíbrio de idosos com 

distúrbio cognitivo leve foi confirmada. 

 
 

 

Descritores: Desempenho sensório-motor, Equilíbrio, Comprometimento Cognitivo Leve, 

Quedas Acidentais. 

 



    ix 

ABSTRACT 

 

This is a quantitative study with a quasi-experimental approach, whose general objective was to 

analyze the effects of psychomotor activities for balance in elderly people with mild cognitive 

impairment and specific objectives were to identify the psychomotor deficit in the elderly with 

mild cognitive deficit using the Scale motor for the Elderly (EMTI) and the Tinetti scale; 

implement activities and psychomotor exercises for the elderly with Mild Cognitive Deficit 

aimed at improving the psychomotor factors with emphasis on balance and gait; compare 

psychomotor conditions of elderly people with Mild Cognitive Deficit before and after the 

implementation of activities and psychomotor exercises. The survey was conducted over a period 

of four (4) months, starting in April 2014 and ending in July 2014. The study subjects were 43 

elderly two public institutions, aged between 64 and 88 years, 86, 04% female. The study 

developed goals that were performed in accordance with the Scope of the Theory of Imogene 

King Goals. The MMSE (Mini Mental State Examination) in all the elderly to assess memory 

was applied. To evaluate the motor parameters we used the Motor Scale for the Elderly (EMTI) 

and to assess the balance and the March, the Tinetti Scale; we used the Elderly Falls Journal. The 

scales were applied before and after the implementation of psychomotor activities, which were 

performed for 10 (ten) sessions. In the results, we used the SAS statistical software version 9.3.1, 

such that first carried out a descriptive analysis of data, sharing in a first step (first evaluation) 

and second measurement (second evaluation). The assessment of the MMSE was 15 (fifteen), 

34.88% of the sample respectively showed signs suggestive of cognitive impairment. Results 

related to the performance of the elderly in the parameters Motricity Thin engines, Space 

Organization and temporal organization, both in the first and second measurements showed good 

results and were in the normal average rating of EMTI. However, the first evaluation, the Global 

Kinetics parameters obtained an average of 34.88 points, equivalent to much lower rating; the 

Body Scheme averaging 76.46 points corresponded to a lower classification; and also the 

balance with an average of 79.81 points was in a lower classification. These results corresponded 

to the results of Balance and Gait Tinetti Scale, which showed 22 (51.16%) elderly with an 

average of 17.22 points and were, according to the scale at high risk for falls. The results of these 

scales were corroborated by the results of the Seniors' Falls Gazette, where 26 (60.47%) elderly 

suffered 52 falls, of which 33 (63.46%) decreases occurred by imbalances and 31 (59.62%) falls 

were in the street. In the second evaluation after the implemented activities, the elderly showed 

better results with rating change according to the scores, except the Global Mobility, which 

remained much lower rating. However, the Body Scheme moved to low normal rating with an 

average of 86.93 points, the balance changed the lower rating for average normal with an 

average of 92.37 points. The Balance and Gait Tinetti Scale showed an increase in their scores 

and most elderly, 28 (65.11%) were at moderate risk for falls under the scale. Concluded with 

the results in the second measure, which targets have been achieved and the hypothesis that the 

psychomotor stimulation exercise favors the balance of elderly patients with mild cognitive 

impairment was confirmed. 

 

Descriptors: Sensory-motor performance, Balance, Mild Cognitive Impairment, Accidental Falls. 
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RESUMEN 

 

Se trata de un estudio cuantitativo con un enfoque cuasi-experimental, cuyo objetivo general fue 

analizar los efectos de las actividades psicomotrices para mantener el equilibrio en las personas 

mayores con deterioro cognitivo leve y objetivos específicos fueron identificar el déficit 

psicomotor en los ancianos con déficit cognitivo leve utilizando la Escala motor para Ancianos 

(EMTI) y la escala de Tinetti; implementar actividades y ejercicios psicomotrices para los 

ancianos con déficit cognitivo leve destinado a mejorar los factores psicomotrices con énfasis en 

el equilibrio y la marcha; comparar las condiciones psicomotrices de personas mayores con 

déficit cognitivo leve antes y después de la ejecución de las actividades y ejercicios 

psicomotores. La encuesta se llevó a cabo durante un período de cuatro (4) meses, a partir de 

abril de 2014 y termina en julio de 2014. Los sujetos del estudio fueron 43 ancianos dos 

instituciones públicas, de edades 64 a 88, 86, 04% mujeres. El estudio desarrollado metas que se 

han realizado de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Teoría de Imogene King Objetivos. El 

MMSE (Mini Examen del Estado Mental) en todos los ancianos para evaluar la memoria se 

aplicó. Para evaluar los parámetros del motor se utilizó la escala de motor para Ancianos (EMTI) 

y para evaluar el equilibrio y la marcha, la Tinetti Escala; utilizamos los ancianos Falls Journal. 

Las escalas se aplicaron antes y después de la ejecución de las actividades psicomotoras, que se 

realizaron durante 10 (diez) sesiones. En los resultados, se utilizó la estadística versión 9.3.1 del 

software SAS, de tal manera que primero llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos, 

compartiendo en una primera etapa (primera evaluación) y la segunda medición (segunda 

evaluación). La evaluación de la MMSE fue de 15 (quince), 34,88% de la muestra mostraron 

respectivamente signos sugestivos de deterioro cognitivo. Resultados relacionados con el 

desempeño de las personas mayores en los parámetros de los motores de Motricidad fina, la 

organización del espacio y la organización temporal, tanto en la primera y segunda mediciones 

mostraron buenos resultados y estaban en el promedio normal de EMTI. Sin embargo, la primera 

evaluación, los parámetros Global Kinetics obtuvo un promedio de 34,88 puntos, equivalente a 

la calificación mucho más baja; el esquema corporal promedio de 76,46 puntos correspondido a 

una clasificación más baja; y también el equilibrio con un promedio de 79.81 puntos estaba en 

una clasificación inferior. Estos resultados se corresponden con los resultados del equilibrio y la 

marcha Tinetti Escala, que mostraron 22 (51,16%) de edad avanzada con un promedio de 17,22 

puntos y se encontraban, según la escala en alto riesgo de caídas. Los resultados de estas escalas 

fueron corroborados por los resultados de las personas mayores Falls Gazette, donde 26 

(60,47%) sufrieron caídas de ancianos 52, de los cuales 33 (63,46%) se produjeron 

disminuciones por desequilibrios y 31 (59,62%) caídas estaban en la calle. En la segunda 

evaluación después de las actividades realizadas, los ancianos mostraron mejores resultados con 

cambio de calificación de acuerdo a los puntajes, excepto la Movilidad Global, que se mantuvo 

calificación mucho más baja. Sin embargo, el esquema corporal se trasladó a baja calificación 

normal con una media de 86,93 puntos, el equilibrio cambió la calificación más baja para el 

promedio normal con una media de 92,37 puntos. El equilibrio y la marcha Tinetti Escala 

mostraron un aumento en sus puntuaciones y la mayoría ancianos, 28 (65,11%) estaban en riesgo 

moderado de caídas en la escala. Concluido con los resultados en la segunda medida, que se han 

alcanzado las metas y la hipótesis de que el ejercicio de estimulación psicomotriz favorece el 

equilibrio de los pacientes ancianos con se confirmó el deterioro cognitivo leve. 

 

Descriptores: Desempeño Sensorio-motora, Equilibrio, Deterioro Cognitivo Leve, Caídas 

Accidentales.  
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INTRODUÇÃO  

 

Trabalhar com idosos é um desafio em diversos aspectos e traz necessidade de 

aprimoramento dos conhecimentos sobre geriatria e gerontologia de uma equipe 

multiprofissional, pois a velhice é um período caracterizado por dois aspectos: pode ser normal 

(senescência) ou marcado por condições que prejudicam o funcionamento do indivíduo nas suas 

atividades cotidianas (senilidade). A senescência é um envelhecimento considerado saudável, em 

que todas as funções cognitivas, pessoais e de relação estão preservadas. O envelhecimento 

normal, neste caso, pode ser dividido em satisfatório (bem-sucedido) e usual (tem prejuízos, mas 

com a capacidade de melhorar as perdas funcionais). A senilidade dá-se quando esses danos ou 

prejuízos acontecem em intensidade maior, com deficiências funcionais marcantes, podendo 

ocorrer alterações no sistema nervoso ocasionando déficit cognitivo (MANFRIM, SCHMIDT, 

2011, p. 157).  

Os indivíduos nesta faixa etária podem apresentar maior frequência de doenças crônicas, 

que são consideradas próprias da velhice. Com o envelhecimento populacional, como o que se 

observa no Brasil, a incidência de demência assume proporções epidêmicas. Considerando as 

poucas alternativas terapêuticas e maior efetividade dos tratamentos com diagnóstico precoce, 

identificar casos que tenham alto risco de evoluírem para demência assume importância 

primordial (RABELO, 2009). A realização de programa de atividades feitas por uma equipe 

multiprofissional também pode contribuir de forma significativa para a estruturação e reabilitação 

cognitiva destes indivíduos (CARRÉR, 2012; COSTA et al., 2012; LOURENÇO et al., 2012; 

BERTELLI et al., 2007).  

Quanto ao termo Alterações Cognitivas Leves (ACL), foi proposto para se referir aos 

indivíduos não-demenciados, ou seja, portadores de um leve déficit cognitivo. Os critérios para o 

diagnóstico da Alteração Cognitiva Leve (MCI, mild cognitive impairment) são encontrados na 

população idosa, nas alterações de memória, indicado por leve rebaixamento na pontuação de 

testes, como o Mini-Exame do Estado Mental - MEEM com escore de pelo menos 24 pontos 

(desempenho de aproximadamente 1,5 desvio padrão abaixo da média de controles normais da 

mesma idade e escolaridade), porém, permanecendo normais as funções cognitivas gerais, assim 

como as atividades sócio-ocupacionais. (CANINEU et al., 2011; RABELO, 2009; YASSUDA, 

2004).  
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A capacidade funcional é entendida como a capacidade de qualquer indivíduo adaptar-se 

aos problemas cotidianos apesar de possuir alguma limitação física, mental ou social. Uma ótima 

capacidade funcional para a saúde do idoso longevo representa sua autonomia para realizar as 

atividades do cotidiano. E também as que lhe proporcionem prazer. Desta forma, a capacidade 

funcional surge como um novo conceito de saúde do idoso pela oportunidade de cuidar de si 

mesmo (LOURENÇO et al., 2012; BRASIL, 2007; NERI, 2005).  

Assim, é importante proporcionar cuidados em relação ao equilíbrio do idoso, que no 

decorrer dos anos pode ser alterado por diversos fatores e esta modificação traz consequências 

desfavoráveis para a consciência corporal do idoso. Um dos principais fatores que limitam hoje a 

vida do idoso é o desequilíbrio. Nos idosos com DCL, a consciência corporal, a motricidade, o 

equilíbrio e a psicomotricidade tornam-se comprometidas. Desta forma, tal consciência corporal é 

considerada relevante nos estudos de gerontologia, geriatria e psicomotricidade.  

Além disso, o controle da postura depende de uma complexa interação entre o sistema 

neural e musculoesquelético. O sistema nervoso utiliza as informações sensoriais na elaboração 

de comandos motores capazes de recuperar o equilíbrio. Estes comandos são modulados pelas 

características sensoriais e também por mecanismos relacionados à atenção, experiência e 

contexto. O sucesso do controle postural depende da flexibilidade e adaptação da organização 

sensorial e das estratégias de manutenção do equilíbrio (COSTA et al., 2012; ROSA NETO et al., 

2011; ROSA NETO et cols., 2009; CARVALHO, ALMEIDA, 2008).  

Para que o ser humano consiga manter posturas, posições e qualquer atitude é necessária 

a presença do equilíbrio, pois estas ações exigem a interação de várias estruturas 

neurofisiológicas, de vários sentidos e sistemas funcionais, tornando a integração postural um 

sistema complexo que exige a combinação de reflexos simples, informações proprioceptivas, 

integração vestibular, ativação da formação reticulada, da informação visual e dos movimentos 

voluntários (ROSA NETO et cols., 2009; FONSECA, 1995). Todo este sistema nos idosos com 

demência torna-se ainda mais complexo de ser processado.  

O equilíbrio é classificado em duas formas: estático e dinâmico. O equilíbrio estático 

apresenta maior dificuldade em ser mantido, pois exige concentração, seu controle é importante 

para a aprendizagem e aquisição motora, suas formas de ação referem-se à capacidade de 

sustentar-se em diferentes situações. O equilíbrio dinâmico, por outro lado, está relacionado com 

as funções tônicas motoras, com os membros e os órgãos, tanto os sensoriais como os motores”, 
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dessa forma exigindo, ao contrário do estático, uma orientação controlada do corpo em situação 

de deslocamento no espaço com auxílio da visão (ROSA NETO et cols., 2009; OLIVEIRA, 

2002, THOMPSON, 2000, FONSECA, 1995). As duas formas de equilíbrio podem ser 

comprometidas no decorrer da demência.  

Assim, o equilíbrio é formado por um conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas, 

abrangendo o controle postural e o desenvolvimento de aquisições motoras, sendo considerado 

por Rosa Neto (2009) como a base primordial para toda ação diferenciada do segmento corporal, 

ou seja, é fundamental para a coordenação motora.  

Fazendo uso dos conhecimentos de gerontologia, a psicomotricidade aborda as 

mudanças regressivas do sistema psicomotor do idoso sob a terminologia de 

gerontopsicomotricidade, definida como prática dirigida ao idoso através da psicomotricidade, 

que prioriza o desenvolvimento de uma maior consciência corporal através da ação concomitante 

do sentir, agir e pensar, contribuindo para maior autonomia no relacionamento interpessoal, na 

integração familiar e na sociedade” (COSTA et al., 2012; 2011).  

A psicomotricidade enfatiza essencialmente o corpo e suas manifestações; o conceito de 

corpo que inclui posturas, gestos (olhar, mímica) e as praxias (movimentos voluntários e 

aprendidos). Trata ainda da construção do corpo nas dimensões motora, cognitiva e afetiva 

(SALGADO, TERÁN, 2011).  

A psicomotricidade voltada para o idoso oferece a oportunidade de desenvolvimento, 

que já é oferecida à criança em idade escolar para trabalhar seus déficits psicomotores em seu 

desenvolvimento. Para a criança, percebe-se, há a preocupação de aprendizagem de uma forma 

recreativa. Os idosos também precisam reaprender com este olhar recreativo, para não perderem 

o estímulo de viverem de uma forma saudável e procurarem com satisfação, como um momento 

de lazer, por programas que abordem a reabilitação com um olhar diferenciado. Assim, a Escala 

Motora para Terceira Idade (EMTI), que foi adaptada para o idoso por Rosa Neto et cols. (2009), 

se faz relevante em se tratando de avaliação, pois em geral as provas da EMTI são muito 

estimulantes, o idoso colabora durante o transcurso do exame e estabelece uma confiança e 

empatia entre examinador e examinando, resultando em uma maior confiabilidade dos resultados.  

Segundo LE Bouch (1987), a psicomotricidade é uma “ciência que estuda a conduta 

motora como expressão do amadurecimento e desenvolvimento da totalidade psicofísica do 

homem”. Já a definição da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade trata da “ciência que tem 
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como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento e em relação ao seu 

mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com 

os objetos e consigo mesmo” (COSTA et al., 2012; ALMEIDA, 2007).  

Então, a psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a 

origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, tendo uma estreita relação da mente com o 

corpo, e isto deve ser uma preocupação da equipe multidisciplinar, pois o idoso com demência 

tem um comprometimento neurológico progressivo, o que compromete o equilíbrio deste sujeito 

favorecendo as quedas. Almeida (2007, p. 17) reforça esta ideia ao ressaltar que a 

psicomotricidade se preocupa com o homem na relação do corpo com a mente, através da ação 

psicomotora como meio de tomada de consciência das possibilidades motoras de agir e de 

expressar-se em relação ao seu mundo interno e externo.  

Os profissionais que cuidam de idosos com Transtorno Cognitivo Leve (TCL) 

necessitam estabelecer metas e elaborar estratégias para favorecer o equilíbrio desses idosos e, 

consequentemente, postergar o avanço da doença. Ao estabelecer um cuidado multiprofissional 

eficaz ao idoso visando o equilíbrio na prevenção de quedas e postergar alguns 

comprometimentos referentes a distúrbios psicomotores provocados pela demência, considera-se 

fundamental estabelecer metas muito claras, as quais devem ser avaliadas constantemente pelo 

profissional.  

Assim, o modelo conceitual de King se aplica a este estudo, pois tal modelo tem a 

estrutura conceitual pautada na Teoria de Alcance de Metas e é composto dos sistemas pessoal, 

interpessoal e social, preconizando o estabelecimento de metas comuns na díade enfermeira-

paciente e a determinação de meios que viabilizem seu alcance. A proposta da Teoria de Alcance 

de Metas é que a saúde/doença humana seja determinada pela interação dos três sistemas de seu 

modelo conceitual (MOREIRA, ARAÚJO, 2002; GEORGE, 2000).  

Tendo em vista as informações acima, considera-se fundamental que o enfermeiro que 

cuida de idosos, principalmente os com TCL, saiba avaliar as condições psicomotoras, 

estabelecer metas para minimizar os riscos de quedas destes sujeitos e analisar as intervenções 

implementadas visando à segurança do idoso. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL:  

 

Analisar os efeitos das atividades psicomotoras para o equilíbrio em idosos com 

distúrbio cognitivo leve. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar o déficit psicomotor nos idosos com Déficit Cognitivo Leve utilizando a 

Escala Motora para a Terceira Idade (EMTI) e a escala de Tinetti.  

Implementar atividades e exercícios psicomotores para o idoso com Déficit Cognitivo 

Leve visando a melhora dos fatores psicomotores com ênfase ao equilíbrio e marcha. 

Comparar as condições psicomotoras dos idosos com Déficit Cognitivo Leve antes e 

após a implementação de atividades e exercícios psicomotores. 

 

 

Hipóteses do estudo: 

 

Hipóteses 0 – O equilíbrio não é alterado ao ser implementado o exercício de 

estimulação psicomotora no idoso com distúrbio cognitivo leve.  

Hipótese 1 – O exercício de estimulação psicomotora favorece o equilíbrio de idosos 

com distúrbio cognitivo leve. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

 

Ao trabalhar com idosos, pode-se perceber o quanto é importante para eles serem menos 

dependentes de outros. É essencial se trabalhar o corpo e a mente, pois a tendência destes idosos 
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em sua maioria é o sedentarismo, cada vez se locomovendo menos até chegar a uma mobilidade 

prejudicada e se tornarem acamados. Precisa-se mudar essa ótica de tratar o idoso como um 

futuro ser incapaz. Nisto, a Psicomotricidade abre uma oportunidade de mostrar que os idosos 

têm muito a aprender, é só oferecer a eles as ferramentas para levarem a vida de uma forma mais 

prazerosa e menos sedentária. 

É importante que os programas de intervenção em pessoas idosas sejam realizados com 

propostas inovadoras com a participação e interação entre os profissionais e os idosos para que se 

tracem metas a serem atingidas juntos, pois desta forma os idosos podem se sentir mais 

valorizados e a evasão destes idosos pode ser evitada.    

Há propostas de cuidados destinadas aos idosos no Espaço Avançado da UFF e no 

Programa Gerontogeriátrico da UFF, Programa de Extensão “Enfermagem na Atenção à Saúde 

do Idoso e seus Cuidadores” – EASIC-UFF, no Mequinho, onde há o CRASI - Centro de 

Referência em Atenção à Saúde do Idoso. Ao chegar, o idoso passa por uma avaliação 

multidimensional, isto é, um rastreamento biopsiquicossocial para traçar um plano de conduta do 

idoso antes de encaminhá-lo para os atendimentos especializados e multiprofissionais. Além do 

atendimento ambulatorial, há oficinas de teatro, pintura, educação física, artesanato, coral, dentre 

outras atividades que visam estimular a qualidade de vida e a autoestima. 

No Rio de Janeiro, as universidades federais e estaduais apresentam programas 

destinados à funcionalidade dos idosos, como no caso da UNATI/UERJ, dentre outras. Assim 

como no estado do Rio, existem várias universidades federais e estaduais em outros estados do 

país que apresentam projetos, programas e propostas voltadas para o desenvolvimento, bem estar 

e qualidade de vida dos idosos. No Rio de Janeiro, o Hospital Municipal de Geriatria e 

Gerontologia Miguel Pedro da Secretaria Municipal de Saúde, em seu ambulatório, oferece aos 

idosos algumas atividades como a Oficina de Memória, Yoga e reabilitação com fisioterapia, 

fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, entre outros.  

Há necessidade de avaliação dos fatores psicomotores para auxiliar na elaboração de um 

planejamento para estimulação psicomotora quando esses déficits são apontados. Um tipo de 

avaliação que estimule os idosos a participarem de programas e oficinas abordando a 

psicomotricidade para melhorar a capacidade funcional dos idosos de uma forma geral. O Manual 

de Avaliação Motora para Terceira idade traz contribuição relevante para todos que direta ou 

indiretamente trabalham com idosos. 
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Em se tratando de idoso, um dos principais fatores que limitam hoje sua vida é o 

desequilíbrio. Em 80% dos casos pode não ser atribuído a uma causa específica, mas sim a um 

comprometimento do sistema de equilíbrio como um todo. Em mais da metade dos casos o 

desequilíbrio tem origem entre os 65 e os 75 anos aproximadamente e cerca de 30% dos idosos 

apresentam os sintomas nesta idade (FERRETTI et al., 2013; FABRICIO et al, 2004; 

RUIPÉREZ, LLORENTE, 2002).  

As quedas são as consequências mais perigosas do desequilíbrio e da dificuldade de 

locomoção, sendo seguidas por fraturas, deixando os idosos acamados por dias ou meses e sendo 

responsáveis por 70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos (FERRETTI et al., 

2013; PEREIRA, 2008; BITTAR et al, 2002).  

Queda neste estudo é um desfecho secundário, pois é multifatorial. O foco deste trabalho 

é o idoso com Déficit Cognitivo Leve e o Desequilíbrio; e a demonstração de que se houver uma 

intervenção adequada pode ocorrer a diminuição dos riscos de quedas. Por este motivo, será 

utilizado o Diário de Queda dos Idosos (ANEXO 4), no qual se pede para o familiar ou cuidador 

informar o local, horário, circunstâncias da queda, se houve ou não e se precisou ou não de 

atendimento médico para que possa analisar este desfecho. 

Assim, para se trabalhar os transtornos psicomotores para sua recuperação é importante 

realizar avaliação e intervenção nos aspectos cognitivos, motores, relacionados ao equilíbrio e 

queda no idoso e suas implicações para a equipe multiprofissional. Fazendo um breve 

levantamento sobre os trabalhos que versam sobre psicomotricidade para idosos, verifica-se que 

há poucos trabalhos nacionais e internacionais abordando este tema. O que se observa, em se 

tratando de psicomotricidade, é que o público alvo é em sua maioria criança, principalmente, 

seguido de adulto jovem e por último, em menor número, idoso.  

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados LILACS e MEDLINE e 

no Portal BVS sobre os seguintes descritores: desempenho sensório-motor ou desempenho 

perceptual motor – DECS 12034 DECS 12034, atividade locomotora – DECS 9236, habilidade 

motora – DECS 9241, idoso- DECS 6450, Demência – CID F03 não especificada, 

Comprometimento Cognitivo Leve – DECS 54753. O termo queda não foi encontrado como 

descritor para este significado, apenas palavras-chaves. 

Ao analisar este estudo nas bases de dados e portais obtiveram-se 15 obras publicadas. 

Encontram-se em sua maioria na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Revista 
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Brasileira de Psiquiatria e nas demais em menor número. As publicações estão entre os anos de 

2005-2012, sendo que o ano que mais se destacou em publicações sobre o tema ocorreram nos 

anos de 2010 e 2009, com 4 e 3 publicações respectivamente. 

As áreas de conhecimento que mais se destacaram foram: Psicologia, com quatro 

artigos; as áreas de Psiquiatria e Educação Física ficaram ambas com três publicações. As demais 

áreas que também apresentaram artigos publicados foram: Enfermagem, Fisioterapia e Patologia. 

Os vínculos institucionais que se destacaram foram: UNICAMP, UNESP, USP, UFRGS, UFPB, 

UFG, UFF, UFRN, Universitá degli Studi di Padov, Universidade de Évora. 

Quanto à origem das publicações foram sete artigos originais, três artigos de pesquisas, 

duas teses de doutorado, dois artigos de revisão, um relato de experiência. Nestes artigos foram 

abordadas pesquisas realizadas com idosos e foram avaliadas questões como influência de um 

programa de exercícios físicos nos idosos com DCL, influência dos exercícios físicos na 

capacidade funcional dos idosos, atividade física em idosos com demência, treino de memória em 

idosos com demência, entre outras voltadas para a saúde do idoso. Poucos estudos que abordam a 

questão da psicomotricidade no idoso foram encontrados.  

Portanto, pelo fato de pouco ser conhecido sobre a realidade da 

gerontopsicomotricidade, com este estudo pretende-se demostrar alguns dados que viabilizem 

melhor o entendimento da EMTI e da escala de Tinetti; melhorar a qualidade funcional do idoso 

e diminuir a incidência de quedas da própria altura, além de reforçar a necessidade de políticas 

públicas e de saúde relacionadas ao equilíbrio e à psicomotricidade dos idosos de uma forma 

geral. 

Por isso esta pesquisa se faz relevante no Programa de enfermagem gerontogeriátrico da 

UFF e do Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro/SMS possibilitando a 

melhora do serviço de saúde. 
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 

1.1 – Teoria do Alcance de Metas de IMOGENE M. KING   

 

A estrutura conceitual como uma estrutura de sistemas abertos e a teoria como algo para 

obtenção de metas é identificado por King. Apresentou suposições que são básicas à sua estrutura 

conceitual, as quais supõem que o foco da enfermagem é o cuidado de seres humanos e que a 

meta da enfermagem é “a saúde dos indivíduos e o atendimento à saúde de grupos,” e que os 

seres humanos constituem sistemas abertos, em constante interação com seu meio ambiente. 

Apresentou uma estrutura de sistemas abertos a partir do qual ela derivou uma teoria de 

consecução de metas (GEORGE, 2000).  

A estrutura de King consiste em três sistemas: pessoal; interpessoal; e social, todos em 

intercâmbio contínuo com seus ambientes. Os conceitos dos sistemas pessoais são a percepção, o 

self, a imagem corporal, o crescimento e desenvolvimento, o tempo e o espaço. Os conceitos dos 

sistemas interpessoais são o papel, a interação, a comunicação, a transação e o estresse. Os 

conceitos dos sistemas sociais são a organização, o poder, a autoridade, o status, a tomada de 

decisão e o papel (MOREIRA, ARAÚJO, 2002; GEORGE, 2000). 

A partir desses sistemas e de seus conceitos sobre seres humanos, saúde, ambiente e 

sociedade, King deriva uma teoria de consecução de metas. Os conceitos principais dessa teoria 

são a interação, a percepção, a comunicação, a transação, o papel, o estresse, o crescimento e 

desenvolvimento (MOREIRA, ARAÚJO, 2002). Embora esses termos já tenham sido definidos 

como conceitos na estrutura conceitual, eles são definidos novamente, como parte da teoria de 

consecução de metas (GEORGE, 2000). 

A partir da teoria de obtenção de metas, King (1990c, pp.80-81) desenvolveu 

proposições dispostas como:  

 Exatidão perceptiva, congruência de papéis e comunicação em uma interação enfermeira-

cliente leva à transação. 

 As transações levam à obtenção de metas e ao crescimento e desenvolvimento.  

 A obtenção de metas leva à satisfação e à assistência de enfermagem efetiva (GEORGE, 

2000). 
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King (1981/1990 p.3) afirma que “as enfermeiras estão preocupadas com os seres 

humanos interagindo com seu ambiente de maneira que levam ao autopreenchimento e à 

manutenção da saúde” (GEORGE, 2000, p. 177). 

 

  

Figura 1 - O Modelo Conceitual de Sistemas Abertos Interatuantes e a Teoria do Alcance de 

Metas de Imogine King. 

Fonte: MOREIRA; ARAÚJO, 2002.  

 

A partir da teoria de consecução de metas, King desenvolveu oito proposições de 

previsão, embora aponte que possam ser geradas proposições adicionais. As oito proposições que 

ela dispôs são (KING, 1981 in GEORGE, 2000): 

 Se está presente a precisão perceptiva, nas interações enfermeira-cliente, as transações 

ocorrerão.  

 Se a enfermeira e o cliente realizam transações, as metas serão alcançadas. 

 Se as metas são alcançadas, ocorrerão satisfações. 

 Se as metas são alcançadas, ocorrerá atendimento eficiente de enfermagem. 

 Se ocorrerem transações nas interações enfermeira-cliente, são estimulados o crescimento 

e o desenvolvimento.  
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 Se as expectativas e o desempenho de papéis, tal como percebidas pela enfermeira e pelo 

cliente, forem coerentes, ocorrerão transações. 

 Se houver conflito de papéis, por parte da enfermeira ou do cliente, ou por parte de 

ambos, ocorrerá o estresse nas interações enfermeira-cliente.  

 Se as enfermeiras com conhecimentos e habilidades especiais comunicam informações 

adequadas aos clientes, ocorrerá a fixação mútua de metas e as metas serão atingidas. 

 

King (1981; 1990, p.150) especifica critérios externos e internos delimitadores de 

limites. Os critérios delimitadores internos originam-se das características dos conceitos da teoria 

e referem-se à própria teoria. Os critérios delimitadores externos dizem respeito à área em que a 

teoria é aplicável (GEORGE, 2000). Os critérios delimitadores internos para a teoria de 

consecução de metas de KING estão listados a seguir: 

1. A enfermeira e cliente não se conhecem. 

2. A enfermeira está habilitada a exercer a enfermagem profissionalmente.  

3. O cliente tem necessidade dos serviços proporcionados pela enfermeira.  

4. Enfermeira e cliente têm um relacionamento recíproco, pois a enfermeira tem o 

conhecimento e as habilidades especiais para comunicar a informação apropriada que 

ajuda o cliente a estabelecer as metas; o cliente tem informações sobre si mesmo e 

percepções sobre os problemas ou preocupações que, quando comunicados à enfermeira, 

ajudarão o estabelecimento comum de metas. 

5. A enfermeira e o cliente estão ambos presentes, interagindo intencionalmente para atingir 

metas (GEORGE, 2000, p.177).  

 

Os critérios delimitadores externos para a teoria de consecução de metas de King (1981; 

1990, p. 150) são os seguintes:  

1. Interações em grupos de duas pessoas.  

2. Interações limitadas à enfermeira habilitada e ao cliente necessitando de atendimento de 

enfermagem. 

3. Interações a ocorrer em ambientes naturais. 

 

A suposição básica da teoria da consecução de metas – a de que enfermeiras e clientes 

comunicam informações, fixam metas mutuamente e agem para obter essas metas – é também 

uma suposição básica do processo de enfermagem. Dessa forma, King afirma que uma 
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enfermeira profissional, com conhecimento e habilidades especiais, e um cliente com necessidade 

de atendimento em enfermagem, com conhecimento do self e das percepções dos problemas 

pessoais, encontram-se como estranhos num ambiente natural. Eles interagem mutuamente para 

identificar os problemas e estabelecer e alcançar metas. O sistema pessoal da enfermeira e o 

sistema pessoal do cliente encontram-se na interação com o sistema de sua díade. Seu sistema 

interpessoal é influenciado pelos sistemas sociais que os cercam (GEORGE, 2000).  

Imogene King desenvolveu uma teoria de consecução de metas que está baseada na 

filosofia dos seres humanos e numa estrutura de sistemas abertos. Ela apresenta os resultados de 

um estudo de pesquisas descritivo para testar a teoria e propõe uma aplicação dessa teoria, sob a 

forma do registro de enfermagem, voltado para a meta (MOREIRA, ARAÚJO, 2002, GEORGE, 

2000). 

Para George (2000; 1993), a teoria é útil, passível de teste e aplicável à prática da 

enfermagem. Ainda que não seja a “teoria perfeita”, ela é amplamente generalizável e não 

especifica apenas uma situação. Afirma ainda que, tal como seu trabalho anterior, o trabalho da 

Drª King está solidamente baseado na literatura e proporciona ao leitor um rico conjunto de 

recursos para estudo posterior.  

A Teoria do Alcance de Metas de Imogene King traz contribuições importantes na 

relação profissional/cliente e sua interação. No entanto, a capacidade de um paciente com uma 

doença neurodegenerativa tomar uma decisão ou emitir um consentimento livre e esclarecido 

para a participação em pesquisa clínica depende também, em parte, da sua consciência da doença.  

Flashman (2002) afirma, que na Doença de Alzheimer, o comprometimento cognitivo é 

responsável pela perda de autonomia e capacidade decisória. Segundo Sousa et al. (2011), à 

medida que a gravidade da demência aumenta, há comprometimento da consciência da doença e 

déficits cognitivos e funcionais. Porém, este não foi um fator de impedimento, pois os 

participantes apresentaram-se com consciência, sendo diagnosticados conforme prontuários e 

exames realizados com DCL e tendo havido interação e participação entre os participantes da 

pesquisa e a pesquisadora.  
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1.2 – O Idoso e o Envelhecimento  

 

Um dos grandes desafios a serem enfrentados no século XXI é o envelhecimento.  Os 

demógrafos, baseando-se no Censo de 2010, divulgaram em 2013, pelo IBGE, estimativas que 

apontam um envelhecimento acelerado da população. Segundo as estatísticas, o número de 

brasileiros acima de 65 anos deve quadruplicar até 2060, devido a maior expectativa de vida. 

Segundo o órgão, a população com essa faixa etária deve passar de 14,9 milhões (7,4% do total) 

em 2013 para 58,4 milhões (26,7% do total) em 2060 (NÚMERO, IBGE, 2013). 

A ONU informa que, no cenário mundial, o processo demográfico resultará em 

populações mais velhas em todos os lugares. Os índices de pessoas com 60 anos ou mais devem 

duplicar entre 2007 e 2050 e triplicar o seu número atual, alcançando dois bilhões em 2050. O 

número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar passando para quase 400 milhões até lá 

na maioria dos países (BRASIL, 2013; NÚMERO, IBGE, 2013).  

É considerado idoso pela Organização Mundial de Saúde (OMS) todo indivíduo com 

idade igual ou superior a 60 anos para os países desenvolvidos e 65 anos para os países em 

desenvolvimento, quando a pessoa exige mais atenção em decorrência das transformações 

fisiológicas que começam a se acentuar. A legislação brasileira acompanhou a orientação da 

citada entidade, estipulando o mesmo limite inicial de idade (BRASIL, 2005; 2006). 

Durante o processo de envelhecimento, ocorre uma involução psicomotora, que é o 

produto final da evolução quando acontece a deterioração das propriedades e funções dos fatores 

psicomotores, em que o ser humano sofre perdas progressivas das habilidades na seguinte ordem: 

praxia fina, praxia global, estruturação espaço-temporal, noção do corpo, lateralização, equilíbrio 

e por último o tônus muscular. Esse conjunto de mudanças que acontece no idoso denomina-se 

retrogênese (BORGES et al., 2010; FONSECA, 1998). 

Para descartar problemas clínicos é recomendada a realização de alguns exames 

complementares como: hemograma, dosagem de TSH, de vitamina b12, de ácido fólico e a 

análise da função renal que podem ser expandidos para a avaliação das provas de função 

hepática, pesquisa de anti VIH, VDRL e a realização de algum exame de imagem com 

especificidade para o diagnóstico aventado ( MORAES et al., 2010). 

Exame do líquido cefalorraqueano está indicado em situações particulares. Tomografia 

computadorizada (ou preferentemente ressonância magnética, quando disponível) é exame 
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obrigatório e tem a finalidade principal de excluir outras doenças. Cintilografia de perfusão 

(SPECT) e EEG são métodos opcionais (NITRINI et al., 2005). 

Para Carrér (2012), os avanços na medicina e na saúde pública aumentaram de forma 

significante a expectativa de vida na América Latina, mas a região parece não estar pronta para os 

desafios desse crescimento. Afirma que o crescimento da população não é algo ruim, o problema 

é que as sociedades não percebem o tamanho do fenômeno. Acrescenta, ainda, que evitar a morte 

prematura e promover maior longevidade é realização da saúde pública. Porém, nós não lhes 

damos os recursos ou o cuidado de que necessitam para viver com dignidade esses últimos anos 

de suas vidas. 

Sales (2007) afirma que o aumento na expectativa de vida, inicialmente, é um grande 

ganho para a humanidade, porém, também acarreta problemas complexos para áreas sociais e de 

saúde. As sociedades se veem diante de um contingente de pessoas susceptíveis a doenças 

crônico-degenerativas e a problemas socioeconômicos que contribuem para aumentar o risco de 

dependência física e social a que estão sujeitas.  

Isto é confirmado na percepção de Carrér (2012), quando ressalta que o aumento 

acentuado dos índices de brasileiros na terceira idade e o despreparo do governo em lidar com as 

mudanças ocorridas por esses índices tem gerado vários desafios. Entre esses desafios está a 

elaboração de Políticas Públicas, dentre as quais as políticas de saúde e políticas sociais que 

possibilitem soluções criativas e viáveis. 

Ao longo dos anos, vários projetos e pesquisas voltados para a terceira idade têm 

demonstrado preocupação com as Políticas Públicas, sociais e dos profissionais de saúde 

referentes à qualidade de vida e à funcionalidade dos idosos. 

Em 1982, foi abordada a preocupação com a política pró-idoso na primeira Assembleia 

Mundial sobre o Envelhecimento, onde foi produzido o Plano de Ação Internacional de Viena 

sobre o envelhecimento, com temas  voltados para saúde e nutrição, proteção de consumidores 

idosos, habitação e meio ambiente, família, bem-estar social, segurança de renda e emprego, 

educação e a coleta e análise de dados de pesquisa. 

Em 1991, a Assembleia Geral no Princípio das Nações Unidas aborda dezoito direitos 

das pessoas idosas – em relação a independência, participação, cuidado, autorrealização e 

dignidade. Em 1992 a Conferência Internacional sobre o Envelhecimento dá continuidade ao 

Plano de ação em favor do envelhecimento. O ano de 1999 é declarado pela Assembleia Geral da 
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ONU como o Ano Internacional do idoso. Em 2002, ocorre a Segunda Assembleia Mundial das 

Nações Unidas sobre Envelhecimento, em Madrid, com a finalidade de desenvolver uma política 

internacional para o envelhecimento. A Assembleia utiliza o Plano de Ação para conseguir mudar 

as atitudes políticas e práticas em todos os níveis para, no século XXI, conseguir potencializar os 

dados referentes ao envelhecimento (BRASIL, 2005). 

Em 2005, o envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde tem 

como princípio permitir que os indivíduos percebam o seu potencial para o bem-estar físico, 

social e mental no desempenho de suas atividades cotidianas. Este potencial é alcançado também 

com intervenções que criam ambientes de apoio e promovam opções saudáveis em todos os 

estágios da vida (LOURENÇO et al, 2012). 

O aumento do envelhecimento populacional foi um fenômeno que teve início nos países 

desenvolvidos. Porém, recentemente, é nos países em desenvolvimento que esse fenômeno tem 

evoluído de forma mais acentuada. Dessa forma, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o envelhecimento global no século XXI causará um aumento significativo da procura por 

respostas sociais e econômicas em todo o mundo. Neste contexto, o debate atual em torno do 

envelhecimento está centralizado nas políticas de saúde, no papel da família e no peso que esta 

evolução demográfica representa para o sistema de segurança social, entre outras questões. A 

OMS, afirma também, que o aumento da prevalência de doenças crônicas e incapacitantes está na 

base de uma mudança de paradigma na saúde que já não é medida apenas pela presença ou não 

de doenças, mas sim pelo grau de preservação da capacidade funcional dos indivíduos com mais 

idade. Esse fator está na base das novas propostas para a saúde pública que pretende, sobretudo, 

apostar na prevenção e na promoção, fatores que podem determinar um envelhecimento saudável 

(BRASIL, 2005). 

 O envelhecimento é considerado por Canineu et al. (2011) e Teixeira (2004) como um 

processo complexo, dinâmico, progressivo, heterogêneo, influenciado por aspectos 

socioculturais, políticos e econômicos, em interação dinâmica com a dimensão biológica e 

subjetiva dos indivíduos, enquanto Carrér (2012) considera que a maneira como a pessoa percebe 

e lida com as situações de vida e com as transformações características do processo de 

envelhecimento determina, em grande parte, uma velhice saudável ou patológica. Carrér (2012) 

afirma, ainda, que o envelhecimento saudável depende das condições de vida, das oportunidades 

socioculturais e das escolhas pessoais que o sujeito faz.  
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Várias teorias tentam explicar os motivos pelos quais as células do nosso organismo 

envelhecem e perdem sua funcionalidade, prejudicando tecidos, órgãos, sistemas e o organismo 

como um todo. Há evidências de que o processo de envelhecimento seja de natureza 

multifatorial, dependente da programação genética e das alterações que ocorrem em níveis celular 

e molecular, que resultarão em diminuição da massa celular ativa, da capacidade funcional das 

áreas afetadas e, em menor grau, dos mecanismos de homeostasia (MANFRIM, SCHMIDT, 

2011; 2006). 

Assim, Papalia; Olds (2000), bem como outros autores, classificam o envelhecimento 

em primário e secundário, sendo o envelhecimento primário um processo gradual e inevitável de 

deterioração corporal que começa mais cedo na vida e continua com o passar dos anos. Para 

Motta (2005), nesse tipo de envelhecimento também denominado de “normal”, não há declínio da 

capacidade funcional. O envelhecimento secundário consistiria nos resultados de doenças, abusos 

ou desuso – fatores que muitas vezes são evitáveis e dentro do controle das pessoas. Motta (2005) 

aborda, ainda, o envelhecimento terciário, que é caracterizado por um grande acúmulo de perdas 

em um pequeno curso de tempo (COSTA, 2011; CRUZ & SHIRAKAWA, 2006). 

Shumway-Cook; Woollacott (2003) descrevem dois modelos que representam as 

categorias de teorias existentes sobre o envelhecimento. O primeiro modelo, ou envelhecimento 

primário, é relacionado à genética, considera que as funções do sistema nervoso decrescem 

continuamente com o avanço da idade, de forma linear e inevitável. O segundo modelo, ou 

envelhecimento secundário, é relacionado a causas externas, como a incidência de patologias ou 

acidentes, levando ao declínio do funcionamento dos sistemas, propõe uma visão mais otimista 

em relação a essa fase da vida, caso não haja nenhum acontecimento de doença, de abuso e de 

ausência de uso; o Sistema Nervoso Central (SNC) continua funcionando em um nível 

relativamente alto até a morte, dessa forma, são fatores que podem ser evitados e estão sob o 

controle das pessoas (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). 

Motta (2005) nos traz ainda outros conceitos do campo da geriatria como: 

envelhecimento bem sucedido e envelhecimento produtivo. O envelhecimento bem-sucedido 

pode ter três conceitos: 1) a ideia de realização do seu potencial na busca do bem-estar físico, 

social e psicológico, dado como adequado para sua faixa etária; 2) a noção de funcionamento 

semelhante às populações mais jovens e 3) a concepção da manutenção da competência em 

domínio pré-estabelecido por compensação ou otimização. O envelhecimento produtivo está 
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ligado à ideia de envelhecimento bem-sucedido, se contrapõe à ideia de velhice como inatividade, 

afastamento e improdutividade. Incorpora questões como trabalho remunerado ou não; atividades 

de lazer; contribuição para a economia pela criação de áreas de consumo; contribuições para a 

melhoria da saúde, capacidade funcional e satisfação (COSTA et al., 2012; CRUZ; 

SHIRAKAWA, 2006). 

 No último século, os comportamentos sociais conduzem a população a adotar estilos de 

vida menos ativo. Os níveis de sedentarismo tornam-se cada vez mais preocupantes quando se 

leva em consideração a população em geral. Dessa forma, alguns fatores como trabalho 

sedentário e má qualidade na alimentação, aliados ao tabagismo, alcoolismo e sedentarismo no 

tempo de lazer são alguns dos principais fatores de risco ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e crônico-degenerativas (KARINI, 2009). 

Em sociedades como a brasileira, ainda existem preconceitos relacionados ao 

envelhecimento. O idoso é considerado incapaz de produzir, suas competências e experiências 

são negadas e a qualidade de vida fica comprometida. Além disso, necessita se adaptar à 

aposentadoria e às mudanças psicossociais como: desmotivação, isolamento, apatia, dificuldade 

de planejar o futuro, trabalhar perdas e adaptar-se a mudanças. O idoso acaba somatizando todos 

esses problemas, que o levam a tornar-se triste e deprimido, desenvolvendo doenças crônicas, 

principalmente os quadros depressivos (CARRÉR, 2012). 

Assim, percebe-se a necessidade de os idosos viverem com dignidade, alegria e prazer. 

Visando essa realidade, profissionais de várias áreas e instituições educacionais têm procurado 

oferecer cursos, vivências e atendimentos variados objetivando melhorar a qualidade de vida 

desse idoso.  

 

 

 

1.3 – Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa no Brasil  

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, foi o primeiro documento a abordar 

questões sobre as pessoas idosas garantindo a elas o direito de serem amparadas legalmente, pois 

em seu artigo 1º do Título I declara que “são princípios fundamentais a cidadania e a dignidade 

humana”, o que se estende a todo o povo brasileiro (BRASIL, 1988).  
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O segundo documento a abordar a importância do envelhecimento populacional no 

Brasil foi a Lei Nº 8.842/1994, aprovada em 4 de janeiro de 1994, que estabelece a Política 

Nacional do Idoso, posteriormente regulamentada pelo Decreto Nº 1.948/96 (BRASIL, 1994). A 

finalidade dessa lei é assegurar direitos sociais que garantam a promoção da autonomia, 

integração e participação efetiva do idoso na sociedade, de modo a exercer sua cidadania. Nessa 

lei o limite mínimo de idade estipulado para uma pessoa ser considerada idosa é de 60 anos. 

A Política Nacional do Idoso é regida por princípios como assegurar ao idoso todos os 

direitos de cidadania, sendo a família, a sociedade e o Estado os responsáveis por garantir sua 

participação na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e direito à vida. 

Foi elaborado o Plano de Ação Conjunta para colocar em prática as ações preconizadas 

pela Política Nacional do Idoso (PNI), que trata de ações preventivas, curativas e promocionais, 

visando melhorar a qualidade de vida do idoso. Este Plano de Ação norteia ações integradas de 

forma a viabilizar a implementação da PNI. Assim, define ações e estratégias para cada órgão 

setorial, negocia recursos financeiros entre as três esferas de governo e acompanha, controla e 

avalia as ações. Para alcançar suas finalidades, foram traçadas as seguintes diretrizes: 

 viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 

proporcionando-lhe integração às demais gerações; 

 promover a participação e a integração do idoso, por intermédio de suas organizações 

representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, 

programas e projetos a serem desenvolvidos; 

 priorizar o atendimento ao idoso por intermédio de suas próprias famílias, em detrimento 

do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições de garantir sua 

sobrevivência; 

 descentralizar as ações político-administrativas; 

 capacitar e reciclar os recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia; 

 implementar o sistema de informações com vistas à divulgação da política, dos serviços 

oferecidos, dos planos e programas em cada nível de governo; 

 estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

 priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviço; 

 apoiar estudos e pesquisas sobre as questões do envelhecimento (BRASIL, 1994). 

 

O terceiro documento, sendo este mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, 

trata-se do Estatuto do Idoso sancionado em 2003 pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, por meio da Lei Nº 1.074, de outubro de 2003, entrou em vigor em 1º de janeiro de 

2004. O Estatuto confirma os princípios que nortearam as discussões sobre os direitos humanos 
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da pessoa idosa. Representa uma conquista destes direitos, principalmente por tentar proteger e 

formar uma base para a reivindicação de atuação de todos (família, sociedade e Estado) para o 

amparo e respeito aos idosos. Apresenta 118 artigos sobre os direitos fundamentais, incluídas as 

necessidades de proteção dos idosos, visando reforçar as diretrizes contidas na PNI. Além de 

incluir leis e políticas já aprovadas, contém novos elementos e enfoques, dando um tratamento 

integral ao estabelecimento de medidas destinadas a proporcionar o bem-estar dos idosos, ou seja, 

pessoas com idade cronológica igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 2003; 2006). 

O Estatuto, além de acrescentar novos dispositivos ao PNI, consolidou os direitos já 

assegurados na Constituição Federal, principalmente na proteção ao idoso em situação de risco 

social. É um documento no qual são estabelecidas sanções penais e administrativas para quem 

descumprir os direitos dos idosos nele estabelecidos. Este documento discute os direitos 

fundamentais do idoso relacionados aos seguintes aspectos: vida, liberdade, respeito e dignidade, 

alimentação, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização do trabalho, previdência 

social, assistência social, habitação e transporte. Aborda, também, medidas de proteção, política 

de atendimento ao idoso, acesso à justiça e crimes. Apesar de publicado, o cumprimento e o 

respeito ao Estatuto dependem da cobrança organizada da sociedade civil, com especial destaque 

ao idoso. É necessário reivindicar sua aplicação em todos os espaços sociais, com participação 

ativa do idoso pela melhoria de sua própria condição de vida. Foi um avanço para o sistema legal 

brasileiro a aprovação do Estatuto do Idoso, porém, ainda há desafios a serem enfrentados, como 

implementar novas práticas de assistência ao idoso e assegurar a atenção integral por meio do 

SUS, garantindo-lhe acesso universal para superar estas dificuldades (ARAÚJO, 2009). 

O documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde, Consolidação do Sistema Único de 

Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o Pacto firmado 

entre os gestores do SUS em suas três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006).   

O Pacto pela Vida é de grande relevância para este estudo, pois é um compromisso dos 

gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionado às prioridades de grande impacto para a 

saúde no Brasil. Esse pacto define seis prioridades, da qual a saúde do idoso é a primeira, cujo 

objetivo principal é implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando ação 

integral. 
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As diretrizes do Pacto pela Vida são: 

 Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

 Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

 Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

 A implantação de serviços de atenção domiciliar; 

 O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

 Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa 

idosa; 

 Fortalecimento da participação social; 

 Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da 

pessoa idosa; 

 Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

 Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa; 

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

E com o incentivo da portaria nº 399, com o Pacto pela Vida, surge o quinto documento, 

a Portaria GM nº. 2.528, de 19 de outubro de 2006, na qual foi criada a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), a qual define que a atenção à saúde do idoso terá como porta de 

entrada a Atenção Básica/Saúde da Família. Oferece destaque também para as redes de serviços 

especializados de média e alta complexidade. 

A Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria GM Nº 648, de 28 

de março de 2006, “caracteriza-se por desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção à saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” (BRASIL, 2006). 

Enfim, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), que permitiu 

esclarecimentos sobre os caminhos e ações a serem seguidos na área de saúde, definiu as tarefas 

de cada profissional na atenção ao idoso dentro da equipe multiprofissional. A finalidade 

principal do PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos idosos, com 

medidas coletivas e individuais de saúde, de acordo com os princípios do SUS (BRASIL, 2006). 

Portanto, as políticas públicas buscam proporcionar aos indivíduos um envelhecimento 

ativo e saudável. O envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde 

(2005) tem como princípio permitir que os indivíduos percebam o seu potencial para o bem-estar 

físico, social e mental no desempenho de suas atividades cotidianas, pela oportunidade de cuidar 

de si mesmo, de determinar e executar as atividades da vida cotidiana, apesar da presença de 
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comorbidades (BRASIIL, 2005). Isto é alcançado também com intervenções que visam criar 

ambientes de apoio e promoção da saúde com opções saudáveis em todos os estágios da vida.  

Desta forma, de acordo com esses documentos e devido à complexidade do processo de 

envelhecimento, é relevante buscar incentivar a construção de ações integradas em diversas áreas 

da saúde para garantir a saúde integral do idoso, em especial na fase inicial da demência. A 

perspectiva desta pesquisa é conseguir alcançar a integração do idoso com outros segmentos da 

sociedade através de ações como capacitação profissional, estímulos às atividades cognitivas e 

psicomotoras e atividades integrativas.   

 

 

 

1.4 – Déficit Cognitivo Leve 

 

O envelhecimento não é sinônimo de incapacidade cognitiva, pois cada pessoa tem uma 

história pessoal, individual. Isso significa que indivíduos diferentes envelhecem de formas 

diferentes. É notável que, durante o processo de envelhecimento, muitas pessoas manifestam 

algum declínio em certas habilidades cognitivas, contudo muitos outros conseguem envelhecer de 

forma saudável e manter níveis elevados de funcionamento cognitivo durante toda a vida 

(MANFRIM; SCHMIDT, 2011; ANTONINI et al., 2008; DUNNEN et al., 2008; SARAZIN et 

al., 2002). 

Assim, o conceito de Déficit Cognitivo Leve (DCL), ou Transtorno Cognitivo Leve 

(TCL), refere-se aos indivíduos idosos não demenciados portadores de um leve déficit cognitivo 

que se expressa em alterações na memória. Estudos mostram maior risco de desenvolvimento de 

demência entre os portadores de Transtorno Cognitivo Leve (TCL). Até mesmo os estudos de 

prevalência de TCL na população geral têm refletido as dificuldades diagnósticas. Desta forma, 

torna-se relevante a necessidade da padronização dos critérios diagnósticos do TCL (CANINEU 

et al., 2011; MANFRIM, SCHMIDT, 2011; SARAZIN et al, 2002). 

Vários são os instrumentos utilizados na rotina clínica, dentre os quais podemos citar o 

MEEM (Mini- Exame do Estado Mental); Teste do Relógio; Sub-testes da Escala de Weschler; 

teste de aprendizagem áudio-verbal de Rey; “Strop”; Trail Making Test e fluência verbal. No 

Laboratório de Avaliação Neurocomportamental da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
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(LAN_UERJ) são rotineiramente utilizados exames computacionais de avaliação 

neuropsicológica dedicados à pesquisa (MANFRIM; SCHMIDT, 2011). 

A demência é definida, segundo os critérios apresentados pelo Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2000), como um déficit 

cognitivo múltiplo, afetando a memória e associando-se a, pelo menos, um de quatro sintomas de 

perturbação intelectual (afasia, agnosia, apraxia ou disfunção executiva), com declínio 

considerável prévio do desempenho profissional ou social da pessoa, que não ocorra no decurso 

do estado confusional  ou de doença depressiva (BERTELLI et al, 2009; SALMON, BONDI, 

2009; AARSLAND, BALLARD, 2004). 

Sob o ponto de vista clínico, Pontes (2007) considera a demência uma síndrome 

marcada pela ocorrência de múltiplos déficits cognitivos ou de transtornos do funcionamento 

executivo. De acordo com o International Statistical Classification of Disease Related Health 

Problems  da World Health Organization (2007), trata-se de uma situação em que se registram 

perturbações, mais ou menos acentuadas, da atividade social, profissional e da vida cotidiana de 

indivíduos que sem alteração  do seu nível de consciência manifestam alterações persistentes das 

funções nervosas, especialmente da memória, do pensamento, da orientação, da aprendizagem, 

do cálculo, da compreensão e da capacidade para efetuar juízos críticos. 

Alguns estudos demonstram que as pessoas portadoras do alelo E, e que preenchem os 

critérios para TCL, apresentam um maior risco de desenvolver a Doença de Alzheimer (DA), 

sendo o genótipo ApoE um dos melhores preditores de conversão para demência. Alguns poucos 

estudos abordam a relação entre o aumento da proteína tau e uma diminuição nos níveis do 

peptídidio Ab de maneira semelhante aos pacientes com DA. No entanto, existem dúvidas se 

esses indivíduos são aqueles com TCL em uma fase pré-clínica da DA e se os indivíduos que não 

evoluem para demência possuem níveis normais de proteína tau e do peptídio Ab (CANINEU et 

al., 2011).  

A ocorrência de demência aumenta exponencialmente com a idade, passa para 

aproximadamente 5,1% a partir dos 60 anos de idade. Após os 64 anos de idade a prevalência é 

de cerca de 5 a 10%, após os 75 anos de idade de 15 a 20%, entre os 85 anos 32%, podendo 

atingir 38,6% dentre aqueles com 90 e 95 anos. Esses dados são preocupantes já que o 

envelhecimento populacional é uma realidade cada vez mais presente (CANINEU et al., 2011; 

MACHADO, 2002). 
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Um fator importante para se trabalhar com idoso demenciado é saber até que ponto este 

indivíduo possui consciência da demência. A consciência da doença envolve três aspectos: a 

capacidade de identificar certos eventos mentais como patológicos, o reconhecimento pelo 

indivíduo de que tem uma doença e o grau de adesão ao tratamento (ZANNETTI et al, 1999; 

FOLEY et al, 1992). Pode ser conceituada, também, como a discrepância entre as queixas 

subjetivas e o desempenho nos testes neuropsicológicos (FREITAS et al., 2011; DOURADO, 

2006; WAGNER et al., 1997) e outras escalas de avaliação.  

Sabe-se que idosos com Demência podem apresentar limitações referentes à interação e 

conseguir transação com pessoas com Demência pode ou não ser efetivo e necessitar de uma 

terceira pessoa, como, por exemplo, o cuidador, para atingir a meta proposta por King.  Porém, 

Dourado (2006) afirma que o idoso demenciado tem consciência, o que justifica o uso da Teoria 

de Alcance de Metas para esta clientela, ainda que em algumas circunstâncias precise do auxílio 

do cuidador. 

A demência do tipo Alzheimer é a mais comum. Savonitti (2000) cita três fases da 

demência do tipo Alzheimer: fase inicial, fase intermediária e fase final. A fase inicial 

caracteriza-se por alterações de memória, visual, espacial e de linguagem, durando, em média, de 

dois a quatro anos. A intermediária se caracteriza pelo agravamento dos sintomas intelectuais, 

surgimento de alterações do comportamento, necessidades de assistência para as atividades de 

vida diária e, gradativamente, revela-se o quadro afásico-agnósico-apráxico, que dura cerca de 

três a cinco anos. Já na fase final, que dura, em média, de um a três anos, o paciente não 

reconhece os familiares, como também não se reconhece no espelho. É incapaz de andar, 

apresenta incontinência dupla de esfíncteres, comunica-se por meio de grunhidos ou gestos, 

caracterizando o mutismo. É incapaz de sorrir, perde peso mesmo com dieta adequada, corre 

risco, aumentado pela imobilidade, de desenvolver pneumonia, desnutrição e úlceras de pressão. 

Os medicamentos também podem ser prescritos para sintomas secundários, como inquietude e 

depressão, ou para ajudar a pessoa com Doença de Alzheimer a dormir melhor (FREITAS et al., 

2011).  

Entretanto, há controvérsias se as drogas utilizadas na DA, que são os 

anticolinesterásicos e os antiglutamatérgico memantina, podem também ser benéficas para o 

TCL. O declínio cognitivo é considerado uma característica central desses quadros, nenhuma 

decisão definitiva pode ser feita sem um estudo longitudinal. Porém, os indivíduos que 
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apresentam suspeita de TCL deveriam retornar para avaliação clínica, pois uma avaliação 

realizada de 6 a 12 meses depois de uma primeira avaliação pode ajudar a documentar declínios 

sucessivos.  

Porém, sendo a demência uma doença degenerativa progressiva, o ideal seria 

diagnosticá-la o quanto antes e realizar intervenções específicas para postergar seu avanço, pois 

com a demência a dependência nas atividades de vida diária instrumentais progride para as 

AVD´s básicas tornando-se indispensável a presença do cuidador durante a maior parte do tempo. 

A mobilidade está, usualmente, comprometida e o risco de quedas e fratura de fêmur é bastante 

elevado, principalmente nas mulheres. Apraxia e agnosia tornam-se proeminentes caminhando 

para um grau completo de dependência (LOURENÇO et al., 2012; MORAES et al., 2010).   

Por isso o movimento é considerado um fenômeno fundamental à vida, conforme afirma 

Laban (1978), e é durante o envelhecimento que devemos ser estimulados e até provocados, no 

sentido da manutenção das capacidades e das habilidades de expressão, para que através do 

movimento intencional seja possível potencializar a própria motricidade.  

Visando a melhora do déficit cognitivo leve, o cuidado deve ser exercido com base nos 

fundamentos da psicomotricidade, que atua nas condições de desenvolver o potencial psicomotor, 

utilizando o movimento para ajudar a amenizar tais dificuldades apresentadas pelos idosos.  

 

 

 

1.5 – Psicomotricidade  

 

O termo psicomotricidade surgiu pela primeira vez com Dupré em 1920, significando 

um entrelaçamento entre o movimento e o pensamento. Desde 1909, ele já chamava a atenção de 

seus alunos para o desequilíbrio motor, denominando o quadro de “debilidade motriz”. Verificou 

que existia uma estreita relação entre as anomalias psicológicas e as anomalias motrizes, o que o 

levou a formular o termo psicomotricidade (OLIVEIRA, 2002). 

A Psicomotricidade se baseia na concepção única da pessoa, na qual estão incluídas  as 

interações cognitivas, sensoriomotoras e psíquicas na compreensão das capacidades de ser e de 

expressar-se a partir do movimento em um contexto psicossocial. Constitui-se em um conjunto de 

conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais que permitem abordar o 
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ato motor humano com a finalidade de propiciar a integração deste sujeito consigo mesmo e com 

o mundo dos objetos e outros sujeitos utilizando o corpo como mediador (COSTA et al., 2012). 

A psicomotricidade representa o aspeto relacional, levando a uma maior vivência das 

experiências propostas nas sessões, assim como a um aumento da motivação para levar o idoso a 

investir no seu mundo interno e externo (CARRÉR, 2012; PEREIRA, 2004).  

A história do movimento encontra-se em diferentes épocas e em partes definidas do 

mundo, nos vários tipos de ocupações e em determinados rituais estéticos ou em habilidades com 

fim utilitário (OLIVEIRA, 2002; LABAN, 1978). 

O pensador grego Aristóteles (A política) já enunciava um primórdio pensamento 

psicomotor quando analisou a função da ginástica para um melhor desenvolvimento do espírito. 

Afirmava que o homem era constituído de corpo e alma, e que esta deveria comandar. Na 

procriação, o corpo se coloca primeiro e deve “obediência ao espírito da parte afetiva à 

inteligência e à razão”. Valorizava bastante a ginástica, pois ela servia para “dar graça, vigor e 

educar o corpo” (OLIVEIRA, 2002). 

A autora Oliveira (2002) cita vários autores que escreveram sobre o significado e a 

importância da psicomotricidade. Alguns autores têm estudado este assunto de forma 

esclarecedora, apesar de pertencerem a linhas de pensamento diferentes entre si. Merleau-Ponty 

(1971, p. 113), numa visão muito própria, ultrapassa a divisão dualista entre corpo e mente, 

afirmando que o homem é uma realidade corporal, ele é seu corpo, uma “subjetividade 

encarnada”. Para ele, a espacialidade do corpo se completa na ação e a análise do movimento 

próprio deve permitir-nos compreendê-la melhor.  

Harrow (1972) analisa o homem primitivo ressaltando como o desafio de sua 

sobrevivência estava ligado ao desenvolvimento psicomotor. As atividades básicas consistiam em 

caça, pesca e colheita de alimentos e, para isto, os objetivos psicomotores eram essenciais para a 

continuação da existência em grupo. Necessitava de agilidade, força, velocidade, coordenação. A 

recreação, os ritos cerimoniais e as danças em exaltação aos deuses, a criação de objetos de arte 

também eram outras atividades desenvolvidas por eles. Tiveram que estruturar suas experiências 

de movimentos em formas utilitárias mais precisas. 

Atualmente o homem também precisa destas habilidades, embora tenha se aperfeiçoado 

para uma melhor adaptação ao meio em que vive. Necessita ter um bom domínio corporal, boa 

percepção auditiva e visual, uma lateralização bem definida, faculdade de simbolização, 
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orientação espaço-temporal, poder de concentração, percepção de forma, tamanho, número, 

domínio dos diferentes comandos psicomotores como coordenação fina, global e equilíbrio 

(COSTA et al, 2012; ROSA NETO et al, 2011; OLIVEIRA, 2002). 

Piaget (1987), estudando as estruturas cognitivas, descreve a importância do período 

sensório-motor e da motricidade, principalmente antes da aquisição da linguagem, no 

desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento mental se constrói paulatinamente; é uma 

equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um 

estado de equilíbrio superior. O equilíbrio, para ele, significa uma compensação, uma atividade, 

uma resposta do sujeito frente às perturbações exteriores ou interiores. Quando se diz que houve 

o máximo de equilíbrio, devemos entender que houve o máximo de atividades compensatórias. 

Exemplo: o desafio do meio pode levar a perturbações e provocar um desequilíbrio. Em resposta, 

a pessoa vai procurar novas formas de equilíbrio no sentido de uma maior adaptação ao meio e 

com isto atinge um maior desenvolvimento mental.  

Wallon (1979, p. 17 – 33), um dos pioneiros no estudo da psicomotricidade, salienta a 

importância do aspecto afetivo anterior a qualquer tipo de comportamento. Para ele, existe uma 

evolução tônica e corporal chamada diálogo corporal e que constitui “o prelúdio da comunicação 

verbal”. Este diálogo corporal é fundamental na gênese psicomotora, pois a ação desempenha o 

papel fundamental de estruturação cortical e está na base da representação (COSTA et al., 2012; 

CARRÉR, 2012; OLIVEIRA, 2002).  

A psicomotricidade serve como ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a 

organização afetiva, motora, social e intelectual do indivíduo acreditando que homem é um ser 

ativo capaz de se conhecer cada vez mais e de se adaptar às diferentes situações e ambientes 

(COSTA et al, 2012; ALVES, 2007). 

Para Costa (2011), a psicomotricidade está ligada especificamente ao campo da 

Neurologia, que estuda os distúrbios e patologias do sistema nervoso central (cérebro, medula 

espinhal e alguns nervos da visão) e periférico (ramificações de nervos que se espalham por todo 

corpo humano). Sendo um eixo essencialmente neurológico, o propósito é definir a realidade do 

fenômeno da consciência de si, que se manifesta, sobretudo, como consciência da imagem do seu 

corpo, isto é, esquema corporal na abordagem fisiológica e psicanalítica.  

A intervenção psicomotora nas pessoas idosas tem como intuito a manutenção ou 

reabilitação dos fatores psicomotores (tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, 
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estruturação espaço temporal, praxia global e praxia fina) com o objetivo de desenvolver 

capacidades de adaptação às mudanças corporais e psicossociais na promoção do reconhecimento 

de um Eu corporal positivo e no desenvolvimento de estratégias para ultrapassar as suas 

adaptações (MORAES et al., 2010; MORAIS, 2007). Pretende-se valorizar as capacidades do 

indivíduo, realçando as suas forças de modo a incentivá-lo a enfrentar algumas limitações físicas 

e perdas e a estimular hábitos pessoais de saúde. Isso leva o idoso a pensar nas suas atitudes, 

aumentando as possibilidades de adaptação às mudanças que vão surgindo ao longo do 

envelhecimento (OVANDO, COUTO, 2010). De acordo com Damásio (2012), muitas das 

alterações registradas ocorrem no cérebro, contudo, é geralmente através do corpo e do próprio 

comportamento que elas são verificadas.  

Pereira (2010) afirma que os exercícios podem contribuir para o aumento da 

longevidade, redução das taxas de morbidade e mortalidade, redução do número de 

medicamentos prescritos, melhoria das capacidades fisiológicas em idosos com doenças crônicas 

degenerativas, prevenção do declínio cognitivo, manutenção de “status” funcional elevado, 

redução da frequência de quedas e fraturas, manutenção da independência e da autonomia e 

aumentar o prazer pela vida.  

Segundo Rosa Neto et cols. (2009), estima-se que de 20 a 40% dos problemas clínicos 

dos idosos não possam ser diagnosticados unicamente por meio de abordagem médica clássica. 

Devemos estabelecer estratégias preventivas e de avaliação dos possíveis riscos à saúde. Assim, 

diagnosticando precocemente e estabelecendo programas de prevenção podemos alcançar o 

chamado “envelhecimento bem-sucedido”. 

A praxia global é pré-programada pelas áreas associativas pré-motora, pelo cerebelo e 

pelos gânglios da base. A área pré-motora processa as atividades motoras de origem complexa e 

de forma seqüencial, através do impulso gerado por essa área é que os músculos contraem numa 

seqüência específica. O cerebelo, por outro lado, atua tanto na aprendizagem quanto nos 

movimentos rápidos com a função de monitorar as intenções para a realização do movimento, 

monitorar os movimentos em curso, comparar os sinais de comando com a informação sensorial e 

enviar sinais corretivos. E os gânglios da base, por sua vez, são responsáveis pelo planejamento e 

programação do movimento (COSTA et al., 2012; COSTA, 2011; ROSA NETO et al., 2011; 

FONSECA, 1995). 



  44 

A praxia global é definida como a capacidade de realizar movimentos voluntários que 

são pré-estabelecidos para um determinado objetivo, está relacionada com a realização e a 

automação dos movimentos globais complexos que se desenrolaram num determinado tempo, 

exigindo a atividade conjunta de vários grupos musculares (COSTA et al., 2012; ROSA NETO et 

al., 2011, 2009; REZENDE et al., 2003). 

No aspecto do desenvolvimento motor ligado ao esquema corporal, o equilíbrio é 

indispensável para que possa acontecer a coordenação entre os movimentos dos vários segmentos 

corporais, entre si e no todo, constitui a base de sustentação imprescindível para sua manutenção, 

conforme afirma, que não pode haver movimento sem atitude, também não pode haver 

coordenação de movimento sem um bom equilíbrio, permitindo o ajustamento do homem ao 

meio. É um dos sentidos mais nobres do corpo humano (ALVES, 2007, p. 60). 

Desse modo a psicomotricidade não deve ser encarada como uma solução para o 

envelhecimento, mas um processo preventivo e atenuador das modificações ao nível somático, 

psíquico e psicomotor, nomeadamente do equilíbrio, do processamento de informação, da 

organização práxica, da estruturação espaço temporal e do processo relacional (DAMÁSIO, 

2012; COSTA et al., 2012; PEREIRA, 2004).  

 

 

 

1.6 – Queda em Idosos 

 

A queda é ressaltada como evento multifatorial e é imprescindível dar ênfase à 

implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado 

multiprofissional e prevenção no ambiente seguro, e nos hábitos e atitudes do idoso que podem 

representar risco. Dessa forma, a autonomia, a capacidade funcional e a independência são 

aspectos importantes a serem analisados na determinação das quedas. Essas medidas devem 

resguardar a dignidade do paciente (BRASIL, 2013; FREITAS et al., 2011; FERREIRA et al., 

2011). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a queda é um dos problemas 

mais importantes e comuns relatados entre os idosos e aumenta progressivamente com o avanço 

da idade em ambos os sexos. As quedas estão entre as causas mais frequentes de traumas e 
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podem ser consideradas eventos sentinela na vida do idoso, marcador potencial do início de um 

importante declínio de determinada função ou sintoma de uma patologia nova (BRASIL, 2013; 

FERREIRA et al., 2011; PEREIRA et al, 2008).  

Segundo o Ministério da Saúde (2013),  

 “As escalas utilizadas com mais frequência nacional e 

internacionalmente Morse (REF) e St Thomas Risk Assessment Tool in 

the Falling Elderly (STRATIFY) (REF) possuem semelhanças quanto à 

gradação dos fatores que predispõem à queda. Estas escalas permitem, 

portanto, classificar o grau de risco que o paciente apresenta para cair, 

possibilitando orientar as intervenções necessárias para evitar a 

ocorrência de queda” (BRASIL, 2013. p. 5).  

 

Os danos provocados pelas quedas atingem de 30% a 50% dos casos, sendo que de 6% a 

44% desses pacientes sofrem danos de natureza grave como fraturas, hematomas subdurais e 

sangramentos, que podem acarretar óbito. A queda pode gerar impacto negativo sobre a 

mobilidade dos pacientes, além de ansiedade, depressão e medo de cair novamente, o que acaba 

por aumentar o risco de nova queda. (BRASIL, 2013; BOUSHON et al., 2012). 

Segundo Maciel et al. (2010), em seu estudo, os coeficientes de mortalidade por queda 

na população idosa no Brasil (100.000 habitantes) ocorreram em sua maior parte na região 

Sudeste (61%), seguida das regiões Nordeste (15%), Sul (10%), Centro-Oeste (10%) e Norte 

(4%). 

A queda é um evento constituído por elementos causais classificados como intrínsecos, 

ou de ordem interna, e extrínsecos, ou de caráter externo. Causas intrínsecas são aquelas 

relacionadas ao indivíduo, ocasionadas pela instabilidade postural, e são responsáveis por cerca 

de 70% dos incidentes de quedas. As patologias mais frequentes são doenças neurológicas, que 

afetam o nível de consciência (epilepsia ou acidente cerebrovascular), ou por alteração da marcha 

e do equilíbrio (doença de Parkinson, demências), entre outras (COSTA et al., 2012; FREITAS et 

al., 2011). 

O tratamento de idosos nos faz pensar em sua capacidade funcional, o que nos remete ao 

equilíbrio, o qual depende dos sistemas visual, locomotor e vestibular, e da integração de suas 

atividades no sistema nervoso central. A crise vertiginosa no idoso costuma ser intensa e 

duradoura, acompanhada de palidez, sudorese, náusea, vômito e taquicardia, às vezes por vários 

dias, sendo necessário o controle clínico (FREITAS et al., 2011; FUKUDA, 1998). 



  46 

É imprescindível trabalhar o controle postural e estratégias de manutenção do equilíbrio 

dos idosos com déficit cognitivo com base nos fundamentos da psicomotricidade, pois a praxia 

global é a expressão da informação do córtex motor, como resultado da recepção de muitas 

informações sensoriais, táteis, cinestésicas, vestibulares, visuais, entre outros (COSTA et al., 

2012; 2011; FONSECA, 2008; 2007). 

No envelhecimento ocorre perda neuronal no córtex do giro pré-central e no cerebelo. 

Presume-se que devido a essas alterações ocorra a diminuição da praxia global por estar 

relacionado a estas áreas e informações levando os idosos a perderem o equilíbrio e 

consequentemente sofrerem quedas. O equilíbrio, afetado pela diminuição da atividade neural, 

pode comprometer a manutenção da postura. O sistema de equilíbrio é o responsável pelo 

controle da oscilação corporal. Esse mecanismo decai com o avançar da idade em maior ou 

menor intensidade, dependendo da associação com outras doenças ou com estilo de vida 

sedentário (COSTA et al., 2012; FERREIRA et al, 2011; SOUZA, 2006). 

Assim, é importante que sejam realizadas atividades e exercícios que melhorem o 

equilíbrio, que pode ser definido, segundo Freitas et al., (2011); Brauer et al. (1999), como o 

processo pelo qual o SNC gera os padrões de atividade muscular necessários para regular a 

relação entre centro de massa e base de sustentação. Tais atividades são complexas e envolvem 

os esforços coordenados de mecanismos aferentes (visual, vestibular e proprioceptivo) e 

mecanismos eferentes (força muscular e flexibilidade  articular).  

As causas extrínsecas são responsáveis por 30% dos incidentes de queda. No domicílio 

podem ser citados como causas externas: pisos escorregadios, iluminação insuficiente, mobiliário 

pouco apropriado, obstáculo nos locais de passagem, escadas demasiado altas, ausência de 

maçanetas e de corrimões entre outros. Estudos que compararam indivíduos idosos que caem 

com aqueles que não caem apontaram fatores de forte correlação com quedas, são eles: sexo 

feminino; idade maior ou igual a 75 anos; imobilidade; inatividade; quedas precedentes; história 

prévia de fratura; equilíbrio diminuído; marcha lenta com passos curtos; baixa aptidão física; 

fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza muscular de preensão; dano cognitivo; 

doença de Parkinson; uso de sedativos; número de medicações; acidente vascular encefálico 

prévio; dispositivos de auxílio a mobilidade; fraqueza geral; tontura; depressão e maior tempo de 

hospitalização (MIAKE-LYE et al., 2013; FREITAS et al., 2011; LIMA, PASCHOAL, 2006; 

PERRACINI, 2005).  
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Entende-se por causa extrínseca aquela relacionada ao ambiente que cerca o indivíduo, 

que depende de circunstâncias sociais e ambientais. Alguns autores afirmaram que a maioria dos 

acidentes por quedas em idosos ocorre em suas residências, devido ao fato de o idoso, muitas 

vezes, passar a maior parte do tempo em sua residência. Dessa forma, o que deveria ser um 

ambiente seguro, pode se tornar um ambiente de risco (FERRETTI et al., 2013).  

Entre os acidentes domésticos, as quedas são as mais comuns em uma proporção de 70% 

e fatores externos em 30%. No ambiente doméstico, a pessoa idosa tem sua prontidão diminuída 

devido à autoconfiança para se deslocar, construída pelo conhecimento que possui do ambiente 

em que vive, a atenção fica diminuída porque as atividades que desempenha em seu lar são 

costumeiras. Os acidentes que poderiam facilmente ser evitados são muitas vezes causadores da 

redução da mobilidade ou da capacidade funcional. Várias situações que eram corriqueiras em 

sua juventude, com o envelhecimento, passam a se constituir em perigos iminentes (FERRETTI 

et al., 2013; MENDES et al., 2005; PERRACINI, RAMOS, 2002). 

No entanto, o desfecho desta pesquisa foi contraditório, pois ao aplicar o Diário de 

Quedas do Idoso nas duas instituições públicas aos 43 idosos participantes do estudo, apresentou 

o seguinte resultado: 26 idosos, 60,46%, sofreram 52 quedas, sendo que 31 quedas, 59,62%, 

ocorreram na rua e 33 quedas, 63,46%, foram por desequilíbrio. Esses resultados foram 

corroborados por Freire Júnior (2013), ao abordar seu estudo de acessibilidade de idosos no 

centro de Caratinga, Minas Gerais (MG), realizado com 255 idosos. Os resultados apontados em 

sua pesquisa com os idosos entrevistados foram que 55,3% idosos se locomoviam a pé. 

Problemas como obstáculos nas calçadas (66,53), aglomeração de pessoas (63,5%), dificuldades 

para atravessar a rua (55,3%) e história de quedas no centro (33%) foram queixas observadas 

com frequência em seu estudo.  

Outro estudo sobre quedas no ambiente urbano foi realizado pelos autores Mendes, 

Valsecchi (2007). Em entrevistas realizadas com 10 entrevistados, sendo 9 com idosos vítimas de 

quedas e uma com o representante do poder público, os resultados obtidos confirmaram 

mudanças expressivas na vida dos idosos que são vítimas do que denominou “armadilhas 

urbanas”. Informou sobre o despreparo da cidade de São Paulo confirmando a ausência de 

planejamentos urbanos adequados e o descompromisso do poder público. Abordou, ainda, que no 

Brasil há uma preocupação maior com as consequências das quedas do que com a prevenção, que 
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poderia ser dada através de um planejamento que atendesse aos mais vulneráveis no âmbito 

público. 

No entanto, o conhecimento das relações entre as quedas e os potenciais fatores ligados 

à intervenção podem beneficiar os idosos na prevenção de futuras quedas e suas consequências e 

manter, ou até melhorar, sua qualidade de vida (RAMOS et al., 2011; PEREIRA et al, 2008). 

Segundo Ferreira et al. (2011) e Ruipérez, Llorente (2002), os fatores extrínsecos no 

exterior das edificações são calçadas em mau estado, tráfego excessivo, sinalização deficiente, 

falta de adaptação dos meios de transporte e dos acessos a edifícios a pessoas com deficiências; 

nos hospitais e instituições: ausência de mobiliário adaptado (camas, poltronas geriátricas entre 

outros), assim como o uso de meios de restrição física quando não estão indicados.  

Estes dados nos levam a preocupar-nos com estes idosos, que caminham pelas ruas das 

grandes cidades, muitas vezes sem acompanhantes. O poder público necessita apresentar metas 

que viabilizem a acessibilidade destes idosos proporcionando segurança e adaptação dos locais 

públicos a esta população idosa que se mantém ativa. 

Segundo Freire Júnior et al., 2013, em se tratando do ambiente público e da 

acessibilidade dos idosos em relação ao deslocamento na cidade, no Brasil, a norma NBR 

9050/2004 estabelece parâmetros para adequação dos ambientes urbanos, além da concepção de 

desenho universal que tem sido implantada nas discussões de acessibilidade. No entanto, o 

desconhecimento técnico sobre o tema dificulta, atualmente, a aplicação desse conceito. 

Por isso é importante que os idosos participem de oficinas, grupos de terceira idade e 

programas que trabalhem a coordenação psicomotora de uma forma geral, reduzindo, desta 

forma, os riscos de queda da própria altura e melhorando sua capacidade funcional. 
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2 – MÉTODOS  

 

2.1 – Tipo de Pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa do tipo quase experimental com 

idosos atendidos no Programa de Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e Seus Cuidadores 

(EASIC/UFF) e do Ambulatório do Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel 

Pedro/SMS.  

A abordagem quantitativa atua em níveis reais, nos quais os dados se apresentam aos 

sentidos nos níveis ecológicos e morfológicos, conforme afirma Gurvitch (1955) apud Minayo & 

Sanches (1993), tem como campo de prática e objetivos trazer à luz dados, indicadores e 

tendências observáveis. Deve ser utilizada do ponto de vista social, por exemplo, para abranger 

grandes aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, classificando-os e tornando-os inteligíveis 

através de variáveis (MINAYO & SANCHES, 1993).  

Cada tipo de problema de pesquisa vai exigir o emprego de uma metodologia. A 

metodologia quantitativa vai ser utilizada, como exemplo, se o problema de pesquisa refere-se a 

um índice, isto é, se envolve medidas quantificáveis. (VÍCTORA et al., 2000, p.33-44).  

A pesquisa quase-experimental não apresenta distribuição aleatória dos sujeitos nem 

grupos de controle, é desenvolvida com bastante rigor metodológico e aproxima-se bastante das 

pesquisas experimentais. Nesses casos, a comparação entre as condições de tratamento e não 

tratamento pode ser feita com grupos não equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes do 

tratamento (GIL, 2008, p. 53). 

Segundo Polit, Cheryl (2011, p.260-263), a marca registrada do modelo quase 

experimentos é uma intervenção sem randomização. Os quase experimentos (chamados, na 

literatura médica, ensaios clínicos ou testes controlados sem randomização) também envolvem 

uma intervenção. No entanto, esses modelos não incluem a randomização, marca registrada do 

verdadeiro experimento. Em alguns quase experimentos não há nem mesmo grupo de controle. 

As autoras Polit, Cheryl (2011) afirmam que em quase experimentos a expressão grupo 

de comparação às vezes é usada em lugar de grupo de controle para descrever o grupo em 

relação ao qual são avaliados os resultados do grupo de tratamento. O modelo quase experimental 

antes-depois com grupo de controle não equivalente, que envolve dois ou mais grupos de 
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participantes observados antes e depois da implementação de uma intervenção, é usado com mais 

frequência. Nesse aspecto esse modelo se mostra compatível com esta pesquisa, pois serão 

comparados os resultados dos testes da EMTI e de Tinetti antes e depois das intervenções feitas 

com atividades psicomotoras propostas por Rosa Neto et cols. (2009). 

 

 

2.2 – Cenário – Metas Estabelecidas  

 

O estudo foi realizado no Programa de Enfermagem Gerontogeriátrico da Universidade 

Federal Fluminense no Programa de Extensão “Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e Seus 

Cuidadores” (EASIC/UFF), denominada de instituição I, e no Ambulatório do Hospital 

Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro da Secretaria Municipal de Saúde 

(HGGMP/SMSRJ), caracterizada como instituição II. Os sujeitos da pesquisa foram 43 idosos, 

sendo 21 idosos na instituição I e 22 idosos na instituição II.  

As Variáveis do Estudo são sexo, idade, equilíbrio, queda, motricidade fina, 

coordenação global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal, 

escala motora e perfil motor. 

Quanto ao número de idosos, a princípio, para se obter um número significativo foi 

realizado um levantamento nas duas instituições. De acordo com os levantamentos realizados no 

programa gerontogeriátrico da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no ambulatório do 

Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro da Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro (HGGMP/SMS/RJ), no período de setembro a novembro de 2013, foram 

atendidos 201 idosos na primeira instituição e 679 idosos na segunda instituição. Os pacientes 

com Déficit Cognitivo Leve são encaminhados para estimulação cognitiva, já existindo 

respectivamente em atendimento 29 idosos na primeira instituição e 57 na segunda instituição. 

Utilizando essas informações, além de um nível de significância de 0,05, um erro 

percentual padrão de 0,15, tem-se que para a instituição 1 a amostra é de no mínimo 21 e na 

instituição 2 o mínimo é de 13 idosos para que se tenha uma amostra significativa. Esses são os 

valores mínimos para tornar a amostra representativa para cada uma das instituições e para que 

haja a possibilidade de avaliar estes idosos e realizar as intervenções em tempo hábil para a 

realização da pesquisa.  
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A fórmula utilizada para o cálculo do levantamento anterior realizado em ambas as 

instituições foi: 

 

 

Onde: 

= proporção de idosos com DCL  

=  

Z= nível de significância 

E= erro máximo percentual 

Os idosos avaliados apresentavam distúrbio cognitivo leve, o qual foi levantado pela 

pesquisadora nos prontuários dos idosos que foram atendidos no programa EASIC/UFF e no 

HMGGMP/SMS. Além disso, para estabelecer o Déficit Cognitivo Leve foram considerados 

exames realizados que apontaram para este estágio da doença, quando houve, como ressonância 

magnética, tomografia computadorizada do crânio, exames laboratoriais, entre outros. Também 

foram considerados os encaminhamentos feitos pela avaliação geriátrica das instituições 

envolvidas.  

 

 

 

2.3 – Critérios de Inclusão e Exclusão  

 

Os critérios de inclusão foram: indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 60 anos, acometidos de Distúrbio Cognitivo Leve (DCL) e com pontuação superior a 

24 no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) para os indivíduos com educação superior, ou 

igual ou superior a 18 para os indivíduos com escolaridade equivalente ao segundo grau, ou 

superior a 14 para os analfabetos.  

Os critérios de exclusão foram: indivíduos que faltaram a 25% das atividades de 

estimulação psicomotora; que apresentaram déficit grave da visão; portadores de traumatismos 
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ósseos recentes; portadores de próteses articulares em membros inferiores; submetidos a algum 

procedimento cirúrgico há menos de 6 meses; acometidos de labirintite; e portadores de doença 

cardiovascular hemodinamicamente instável. 

No total foram avaliados 56 idosos sendo 22 (vinte e dois) na Instituição I (EASIC/UFF) 

e 34 (trinta e quatro) na instituição II (HGGMP). A este grupo foram aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão. 

Dos 22 (vinte e dois) idosos avaliados no EASIC/UFF, apenas um idoso (4,5%) foi 

excluído devido a queda no período da coleta dos dados. Portanto, participaram do desfecho do 

estudo 21 (vinte e um) participantes, totalizando 95,5% dos idosos do EASIC/UFF, o que foi 

considerado um número significativo, conforme levantamento realizado no início da pesquisa. 

No HGGMP/SMS/RJ foram avaliados 34 (trinta e quatro) idosos. Após aplicação dos 

critérios foram excluídos 12 (doze) idosos, 35,3%. Participaram do desfecho do estudo nesta 

instituição 22 (vinte e dois) sujeitos, 64,7%, o que foi considerado, conforme levantamento 

realizado inicialmente, um número significativo de amostra para a segunda instituição 

(HGGMP/SMS/RJ). 

Portanto, foram excluídos deste estudo um idoso na instituição I e doze idosos na 

instituição II. Assim, participaram desta pesquisa 43 (quarenta e três) idosos. 

 

 

 

2.4 – Coleta de Dados  

          

Os dados foram coletados durante o mês de abril de 2014 no período matutino, entre 

09:00h e 12:00h às quartas-feiras na primeira instituição e às terças-feiras na segunda instituição, 

por serem os dias que os idosos com Déficit Cognitivo Leve dispunham para a realização das 

avaliações.  

Após a coleta de dados nos prontuários dos idosos para estabelecer o déficit cognitivo 

leve, foram aplicados os seguintes instrumentos: o Mini-Exame do Estado Mental – MEEM 

(ANEXO 1), que foi realizado em todos os participantes desta pesquisa. Em seguida, foram 

aplicados a Escala Motora para Terceira idade – EMTI (ANEXO 2), Escala de Tinetti (ANEXO 

3) e o Diário de Quedas do Idoso (ANEXO 4).  
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Após a aplicação das escalas, foram elaboradas Atividades Psicomotoras (ANEXO 5) 

visando melhorar a qualidade psicomotora, o equilíbrio e a capacidade funcional no idoso. Foram 

implementadas atividades durante dez sessões, uma por semana, nas duas instituições.  

Vale ressaltar que tais escalas foram aplicadas em dois momentos: no início da pesquisa 

e ao término do programa de estimulação psicomotora implementado. 

 

 

 

2.5 – Aplicação de escalas  

 

 

Escala de Avaliação do Mini exame do estado mental (MEEM) 

 

O instrumento Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), que é um mecanismo de 

rastreio de comprometimento cognitivo, pode ser utilizado na detecção de perdas cognitivas. 

O MEEM foi desenvolvido por Folstein e McHugh (1975) e traduzido por Bertolucci et 

al, (1994).  Esse instrumento é composto de sete categorias planejadas com o objetivo de avaliar 

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

pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das três 

palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). O escore do 

MEEM varia de zero a 30 pontos e os valores mais baixos indicam possível déficit cognitivo. 

Têm-se os valores: 30 a 27 pontos: funções cognitivas preservadas; 26 a 24 pontos: alterações 

não sugestivas de déficit; 23 a 20 pontos: sugestivo de déficit cognitivo; 20 a 26 pontos: prejuízo 

de cognição leve; 11 a 20 pontos: prejuízo de cognição moderada; menor que 10 pontos: prejuízo 

de cognição severa. (SANTOS et al, 2012; BERTOLUCCI et al, 1994; FOLSTEIN, MCHUGH, 

1975).  

No entanto, os escores do MEEM sofrem influência significativa da idade e da 

escolaridade do indivíduo, sugerindo a necessidade de se utilizar pontos de corte diferenciados, 

pois pontuação menor que 24 (< 24) em indivíduos altamente escolarizados indica possível 

demência, menor que 18 (< 18) em indivíduos com escolaridade equivalente ao antigo ginásio (o 

antigo ginásio é designado atualmente como ensino fundamental) indica possível demência, 
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menor que 14 (< 14) em indivíduos analfabetos indica possível demência
 
(SANTOS et al, 2012; 

ALMEIDA, 1998; BERTOLUCCI et al, 1994; FOLSTEIN, MCHUGH, 1975). 

Por isso, nesta pesquisa foram adotados escores de corte para demência de acordo com a 

escolaridade: 13 pontos para analfabetos, 17 para baixa escolaridade até o antigo ginásio (ensino 

fundamental) e 23 para alta escolaridade. Este instrumento foi utilizado pela pesquisadora nos 

idosos das duas instituições, conforme as normas propostas por Folstein (ALMEIDA, 1998; 

BERTOLUCCI et al, 1994; FOLSTEIN, MCHUGH, 1975). 

 

 

 

A Escala Motora para Terceira Idade (EMTI) 

 

A Escala Motora para Terceira Idade (EMTI) foi usada com base na administração 

individual com duração variável entre 30 e 45 minutos. A população é composta por indivíduos 

com idade superior a 60 anos. A utilização da Escala é indicada para grupos de risco para 

alterações motoras; sedentarismo; alterações de comportamento mental, psicológico e 

neurológico; e controle e evolução da aptidão motora; nas áreas de motricidade fina, coordenação 

global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal. Foram levadas em 

consideração as seguintes variáveis: aptidão motora geral e específica; escala motora; e perfil 

motor. Foram utilizados como material de apoio: Kit EMTI – manual, folha de respostas, 

instrumentos para aplicação dos testes, CD-Rom com programa informático e imagem digital de 

como aplicar os testes motores (ROSA NETO et cols., 2009).   

 

 

 

Preparação do lugar  

 

O local do exame deve ser silencioso e estar bem iluminado e ventilado, livre de ruídos e 

interrupções exteriores. Para as provas de motricidade global e equilíbrio é necessário um espaço 

de 5 a 6 metros de longitude. 
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Material para aplicação  

O material deve estar convenientemente ordenado e a maior parte dele deve estar fora da 

vista do sujeito.   

Manual (ANEXO 2)  

O manual apresenta informações e procedimento técnico para utilização correta da 

escala.  

Folha de resposta 

A folha de resposta está formatada para facilitar o registro dos resultados e os dados do 

participante durante as provas (Anexo 2.A); há, ainda, resumo de pontos e perfil motor da EMTI 

(Anexo 2.B)  

 

Folhas complementares  

Prova de labirintos (Anexo 2.C) e prova de rapidez (Anexo 2.D). 

Material auxiliar  

Motricidade fina: 6 cubos de 2,5 cm, linha nº 60, agulha de costura (1 cm X 1 mm), um 

cordão de sapatos de 45 cm, cronômetro sexagesimal, papel de seda, bola de borracha ou de tênis 

de campo (6 cm de diâmetro), cartolina branca, lápis nº 2, borracha e folha de papel em branco.  

Motricidade global: banco de 15 cm de altura, corda de 2 metros, elástico, suporte para 

saltar, uma caixa de fósforos e uma cadeira de 45 cm de altura. 

Equilíbrio: banco de 15 cm e cronômetro sexagesimal.  

Esquema corporal: lápis nº 2 e cronômetro sexagesimal.  

Organização espacial: tabuleiro com três formas geométricas, palitos de 5 e 6 cm de 

comprimento, retângulo e 2 triângulos de cartolina, 3 cubos de cores diferentes e figuras de 

boneco esquematizado.  

Organização temporal: cronômetro sexagesimal e lápis nº 2.  

Definição de Termos utilizados na EMTI:  

 Aptidão motora geral (AMG) – Obtém-se com a soma dos pontos obtidos nas áreas de 

motricidade fina, coordenação global, equilíbrio, esquema corporal, organização 

espacial e temporal. APTIDÃO MOTORA GERAL = (AM1 + AM2 + AM3 + AM4 + 

AM5 + AM6)/6.  

 Aptidão motora 1 (AM1) – Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

motricidade fina.  
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 Aptidão motora 2  (AM2) - Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

coordenação global.  

 Aptidão motora 3 (AM3) - Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

equilíbrio.  

 Aptidão motora 4 (AM4) - Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

esquema corporal.  

 Aptidão motora 5 (AM5) - Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

organização espacial.  

 Aptidão motora 6 (AM6) - Obtém-se com a soma dos pontos alcançados nos testes de 

organização temporal.  

Pontuação:  

 Sugere-se iniciar o exame motor pela sequência de provas motoras: motricidade fina, 

motricidade global, equilíbrio, etc.  

 As provas são classificadas de acordo com os níveis de dificuldade |(nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11).  

 O examinador determinará o nível ideal para o idoso começar os testes, de acordo com 

suas condições biopsicossociais. Se o idoso tem êxito em uma prova, o resultado será 

positivo e se registra com o símbolo 1. Se a prova exige habilidade com o lado direito e 

esquerdo do corpo, se registra 1 quando houver êxito com os dois membros. Se a prova 

tem resultado positivo apenas com um dos membros (direito ou esquerdo), registra-se ½.  

 Se a prova tem resultado negativo, registra-se 0.  

 Se a prova de motricidade fina começa no nível 5 e o resultado foi positivo, o valor 

correspondente será igual a 60 pontos. Se o teste do nível 6 (motricidade fina) foi 

realizado apenas com o lado dominante, ½, adiciona apenas seis pontos ao nível anterior, 

66 pontos. As provas de uma área específica só poderão ser interrompidas quando o 

resultado for igual a 0.  

  

Tabela de Pontos da EMTI 

Nível Pontos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

24 

36 

48 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

132 

Fonte: Rosa Neto et cols., 2009. 
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Apresenta a Tabela 

Tabela de Escala de aptidão motora geral 

Pontos Classificação 

130 ou mais 

120 – 19 

110 – 119 

90 – 109 

80 – 89 

70 – 79 

69 ou menos 

Muito superior 

Superior 

Normal alto 

Normal médio 

Normal baixo 

Inferior 

Muito Inferior 

Fonte: Rosa Neto et cols., 2009. 

 

 

 

Escala de Tinetti 

 

Na Escala de Tinetti, a avaliação de equilíbrio e marcha é realizada através do protocolo 

de Mary Tinetti proposto em 1986. O índice de Tinetti é bem aplicado para definir o equilíbrio e 

a marcha, pois detecta alterações na locomoção, diagnostica e quantifica a gravidade do 

comprometimento e prediz o risco de quedas. Segundo este instrumento, quanto menor a 

pontuação maior o problema. Pontuação menor que 19 indica risco cinco vezes maior de quedas. 

Nesse sentido, indivíduos que atingem escores abaixo de 19 pontos apresentam alto risco para 

quedas; entre 19 e 24, moderado; e acima de 24, não apresentam risco para quedas (SHUMWAY-

COOK; WOOLLACOTT, 2003; FREITAS et al., 2002; KAUFFMAN et al, 2001).  

A pontuação do equilíbrio é de 16 pontos, a marcha é de 12 pontos e no total o índice é 

de 28 pontos. O Quadro 2 a e 2 b apresentam a escala utilizada. O índice de Tinetti utilizado 

compreende duas escalas: de equilíbrio e de marcha. A primeira possui 9 itens: equilíbrio 

sentado, levantar da cadeira, tentativas de levantar, equilíbrio assim que levanta (primeiros 5 

segundos), equilíbrio em pé, testes dos três tempos, olhos fechados,  equilíbrio ao girar 360º e 
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equilíbrio sentado. A segunda possui 7: início da marcha, comprimento e altura dos passos, 

simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos tornozelos. Nas 

tarefas/manobras em que é necessário o uso de uma cadeira, o paciente inicia a avaliação numa 

cadeira rígida, sem braços e com costas eretas (FREITAS et al., 2002; KAUFFMAN et al, 2001).  

I – Teste de Equilíbrio 

Instruções iniciais: o indivíduo fica sentado numa cadeira rígida e sem braços. As 

seguintes manobras são testadas: 

1) Equilíbrio sentado  

             Inclina-se ou desliza na cadeira = 0 

             Estável, seguro = 1 

2) Erguer o corpo 

Incapaz sem ajuda = 0 

Capaz, usa os braços para ajudar = 1 

Capaz sem usar os braços = 2  

 

3) Tentativas de erguer-se   
Incapaz sem ajuda = 0 

Capaz, precisa de mais que uma tentativa = 1 

Capaz de se erguer na primeira tentativa = 2 

4) Equilíbrio imediato na postura vertical (primeiros 5 segundos)  

Instável (cambaleia, move os pés, inclina o tronco) = 0  

Estável, mas usa o andarilho ou outro tipo de apoio = 1 

Estável sem usar o andarilho ou outro tipo de apoio = 2 

5) Equilíbrio na postura vertical 

Instável = 0 

Estável, mas a postura é larga (calcanhares mediais separados em mais de 10 cm) e usa 

uma bengala ou outro tipo de apoio = 1 

Postura estreita e estável sem apoio = 2 

 

6) Testes dos três tempos 



  60 

Empurrar (indivíduo em posição máxima com os pés o mais junto possível; o examinador 

empurra ligeiramente o esterno do individuo, com a palma da mão, 3 vezes) 

Começa a cair = 0 

Cambaleia, segura-se, consegue manter o equilíbrio = 1 

Estável = 2 

 

 

7) Olhos fechados (na posição máxima nº6)      

Instável = 0 

Estável = 1 

 

8) Girar 360º  
Passos contínuos = 0 

Passos interrompidos = 1  

Passos instáveis (segura-se, cambaleia) = 2 

 

 

9) Sentado  

Inseguro (julga incorretamente a distância, cai na cadeira) = 0 

Usa os braços ou não, num movimento suave = 1 

Seguro, movimento suave = 2 

 

 Pontuação do equilíbrio:                                                                                                 /16 

 

 

 

II. Testes da marcha 
 

Instruções iniciais: o indivíduo fica de pé junto com o examinador, anda por um corredor 

ou atravessa a sala, primeiro em ritmo usual, depois volta em ritmo rápido, mas seguro 

(acessórios usuais para o andar) 

 

10) Início do andar (imediatamente após o sinal para começar) 

Hesitação ou tentativas múltiplas de começar = 0 

Ausência de hesitação = 1 

11) Altura e comprimento do passo  

A) Balanço do pé direito  

Não ultrapassa o pé esquerdo com um passo = 0 

Ultrapassa o pé esquerdo = 1 

O pé direito não sai completamente do chão durante o passo = 0 
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O pé direito sai completamente do chão = 1 

B)  Balanço do pé esquerdo 

      Não ultrapassa o pé direito com um passo = 0 

Ultrapassa o pé direito = 1 

O pé esquerdo não sai completamente do chão durante o passo = 0 

O pé esquerdo sai completamente do chão = 1 

 

12) Simetria do passo 
O comprimento dos passos direito e esquerdo não é igual (estimativa) = 0 

O comprimento dos passos direito e esquerdo parece igual = 1 

 

13) Continuidade do passo 
Paradas ou interrupções entre os passos = 0 

Os passos parecem contínuos = 1 

 

14)  Trajetória   
Desvio acentuado = 0 

Desvio brando/moderado ou uso de acessório para andar = 1 

Linha reta, sem acessório para andar = 2 

15) Tronco  
Inclinação acentuada ou uso de acessório para andar = 0 

Sem inclinação, mas flexiona os joelhos, tem dor nas costas ou abre os braços enquanto 

anda = 1 

Sem inclinação, sem flexão dos joelhos, sem uso dos braços, sem acessório = 2 

 

16) Largura do passo 
Calcanhares separados = 0 

Os calcanhares quase se tocam durante a marcha = 1 

 

Pontuação do andar                                                                                                        /12 

Pontuação do equilíbrio e da marcha                                                                           /28 

 

 

 

Diário de Quedas do Idoso 

 

O Diário de Queda do Idoso é um instrumento prático no qual constam seis itens que 

são: data da queda, local (sala, cozinha, quarto, banheiro, quintal, rua, outros), horário, 

circunstâncias (tropeço (T), escorregão (E), desequilíbrio (D), outros), fratura (Sim (S)/Não (N), 

precisou de atendimento médico? Sim (S)/Não (N). O uso é individual e apresenta espaço para 
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anotações subsequentes. Apresenta a finalidade de detectar os reais motivos de sua ocorrência 

nesta população pesquisada (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2010). ANEXO 4. 

 

 

 

2.6 – Aplicação das intervenções 

 

 

Quanto ao limite de faltas, o recomendável foi que os idosos não faltassem às atividades 

e exercícios implementados para obtenção de resultados com maior fidedignidade possível nas 

avaliações que foram realizadas antes e depois das intervenções realizadas. Ressalta-se que os 

idosos poderiam faltar cerca de 25% dos encontros, isto é, das dez atividades os sujeitos só 

puderam faltar duas. 

Programa de Exercícios: após a aplicação das escalas, foram elaboradas atividades de 

estimulação cognitiva e psicomotora visando melhorar a qualidade psicomotora, que foi 

acompanhada pelo pesquisador. (APÊNDICE 4)  

O programa de exercícios foi realizado em grupo por um período de quatro meses e as 

atividades foram realizadas semanalmente, em dez sessões. 

A pesquisadora contou com uma auxiliar de pesquisa que avaliou os idosos de ambas as 

instituições na primeira e segunda medidas (avaliações) realizadas. A pesquisadora implementou 

as atividades psicomotoras com os idosos nas duas instituições pesquisadas, uma vez por semana, 

durante dez sessões. 

A maneira como atingir as metas foi trabalhada em conjunto com os idosos e a 

pesquisadora (enfermeira). King define esta interação enfermeiro-cliente como sendo parte da 

transação e envolve novamente a troca mútua com o cliente, que segundo King tem direito de 

participar nas decisões sobre seu atendimento. Ela não diz que eles têm responsabilidade 

(GEORGE, 2000). 

Ao implementar as atividades psicomotoras, usando o cenário visual com figuras 

diversas para trabalhar a percepção, atenção, memória, que são comprometidas na demência e 

associar em seguida a atividades psicomotoras, com a utilização de dinâmicas existentes na 
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literatura para trabalhar também o equilíbrio entre outros fatores psicomotores, percebeu-se 

participação, interação e envolvimento dos idosos no estudo. 

A seguir, o Quadro 1 apresenta as dinâmicas psicomotoras realizadas em ambas 

instituições públicas, durante 10 (dez) sessões, uma vez por semana, na pesquisa realizada 

respectivamente em Niterói e no Rio de Janeiro.  
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Quadro 1 – Distribuição das atividades segundo nome, objetivo, material, cenário e desenvolvimento, no EASIC/UFF/Niterói e no 

HMGGMP/SMS. Rio de Janeiro, 2014. 

NOME OBJETIVO MATERIAL CENÁRIO DESENVOLVIMENTO 

1) O Trem e a 

“dança da 

Cadeira” 

Desenvolvimento sensório-

motor, agilidade, coordenação 

visomotora, ritmo, atenção, 

concentração, memória e 

socialização. 

Cadeiras, pendrive, 

data show, salão 

espaçoso, cartões 

coloridos, balões 

para encher, lanche. 

1) Figuras de trens antigos e 

modernos, paisagens diversas 

a cada 5 segundos, durante 10 

minutos.  

2) Músicas sobre trem. 

1) A dança da cadeira (Anexo5). 

2) Os participantes da pesquisa são os 

passageiros. Durante a viagem 

ocorrem solavancos, paradas nas 

estações com propostas diversas, os 

participantes fazem alongamentos, 

festejam enchendo e jogando balões e 

lancham. 

2) Entrei de 

Gaiato no Navio 

dos “Marinhei-

ros” 

Estimular a expressão corporal, 

desenvolvimento sensório-

motor, agilidade, coordenação 

visomotora, estimular a 

criatividade, ritmo, atenção, 

concentração, memória e a 

socialização. 

Salão espaçoso, 

cadeiras, pendrive, 

data show. 

1) Figuras diversas de navios, 

paisagens aquáticas, figuras 

de rios e mares, tudo o que 

lembre cenário de navio, 

selecionadas da Internet. 

2) Músicas sobre navio. 

Destaque para a música 

“Entrei de Gaiato no Navio”, 

do grupo Paralamas do 

Sucesso. 

1) Dinâmica “Marinheiros”. 

2) Todos juntos realizam as atividades 

propostas como alongamentos, 

marcha e “dançar” conforme a música 

(os idosos fazem parte de uma sátira 

divertida, por serem eles os 

“marinheiros gaiatos”). 

3) Viajam olhando as paisagens que 

passam. 

 

3) O avião e 

Atividade de 

Equilíbrio  

 

Estimular a atenção, 

concentração, memória, 

socialização, expressão 

corporal, desenvolvimento 

sensório-motor, agilidade, 

coordenação visomotora, 

criatividade, ritmo, equilíbrio 

em suas mais variadas formas. 

Desenvolver a organização 

espacial e temporal. 

Cadeiras, pendrive,  

data show. 

Tudo o que lembre viagem de 

avião. Os aviões, os 

aeroportos, o espaço aéreo, o 

céu e a terra, figuras diversas 

retiradas da internet. Animais 

que voam.  

1) A viagem de avião começa ao som de 

músicas que versam sobre avião. 

2) Todos são estimulados a olhar pela 

janela as paisagens que passam. 

3) Sete figuras se repetem no sentido de 

observar a atenção dos idosos.  

4) Quando desembarcam realizam 

atividades que trabalham o equilíbrio 

(Anexo 5). No final lancham se 

servindo. 
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NOME OBJETIVO MATERIAL CENÁRIO DESENVOLVIMENTO 

4) As Estações do 

Ano e a 

“Mímica” 

Estimular a coordenação 

visomotora, a criatividade, 

desenvolver a organização 

espacial e temporal, a 

percepção dos gestos e traduzir 

a partir disso uma informação e 

a socialização.  

Cadeiras, pendrive, 

data show. 

Figuras diversas das 

estações do ano, 

músicas sobre as 

estações do ano. Vídeos 

do YouTube com flores 

desabrochando. 

1) Primeiramente observaram os 

cenários das estações do ano com 

paisagens diversas. 

2) Foram estimulados a falar sobre as 

estações do ano. 

3) Realizaram mímicas imitando 

animais. 

4) Realizaram alongamentos e 

atividades de equilíbrio (Anexo 5)  

5) Os órgãos dos 

sentidos e o 

“Jogo do Tato” 

Estimular a coordenação 

visomotora, a criatividade, 

ritmo, atenção, concentração, 

memória e a socialização, bem 

como a expressão corporal, 

desenvolvimento sensório-

motor, agilidade. 

Cadeiras, pendrive, 

data show. 

1) Figuras diversas sobre os 

órgãos dos sentidos. 

2) Músicas sobre as estações 

do ano.  

3) Vídeos do YouTube com 

flores desabrochando e 

outros. 

1) A Dinâmica “ Realizar o Jogo do Tato” 

(Anexo 5). 

2) Realizaram alongamentos. 

3) Realizaram atividades de equilíbrio 

(Anexo 5). 

6) A festa junina. Estimular a coordenação 

visomotora, a criatividade, 

ritmo, atenção, concentração, 

memória, a socialização, a 

expressão corporal, 

desenvolvimento sensório-

motor e agilidade. 

Cadeiras, pendrive, 

data show e 

barquinhos de 

papel  e com peixes 

de papel colados, 

varas de pescar, 7 

figuras de X.  

1) Figuras de festas juninas  

2) Músicas com temas de festa 

junina.  

1) Dançaram festa junina. 

2) Pescaram os barquinhos com peixes, 

que tinham versos diversificados e de 

acordo para idosos. 

3) Realizaram jogos dos 7 erros , fixando 

os “X” de papel de cartolina vermelha no 

data show. Lancharam comidas típicas. 

7) Dinâmicas 

com Bolas e a 

Copa do Mundo 

Estimular coordenação global, 

lateralidade, desenvolvimento 

sensório-motor, agilidade 

visomotora, criatividade, ritmo, 

atenção, concentração, 

memória, socialização e 

expressão corporal.  

Pendrive, data 

show e bolas.  

Salão espaçoso. 

1) Figuras de esportes, futebol, 

figuras com temas sobre 

Copa do Mundo. 

2) Músicas diversas sobre o 

tema Copa do Mundo. 

1) Dinâmicas com bolas (Anexo 5). 

2) Alongamentos. 
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NOME OBJETIVO MATERIAL CENÁRIO DESENVOLVIMENTO  

8) A viagem de 

Caminhão e a 

respiração. 

Melhorar a respiração 

diafragmática, atenção, 

percepção, coordenação motora 

global e equilíbrio.  

Cadeiras, pendrive, 

data show e 

colchonete.  

 

1) Vídeos do YouTube da 

internet sobre cantores 

cantando músicas sobre o 

tema caminhão. 

2) Figuras diversas sobre o 

tema. 

1)Dinâmicas: Fazer Respiração 

Diafragmática  (Anexo 5). 

2) Alongamentos, trabalhando também a 

respiração. 

3) Equilíbrio (Anexo 5). 

9) Deslocar-se na 

trave de 

Equilíbrio e 

“Tocar Bumbo” 

Desenvolver o equilíbrio, 

Desenvolver a organização 

temporal e a noção de ritmo, de 

tempo e de espaço. 

Desenvolver a capacidade de 

abstrair os comandos e a 

memorização. 

 

Trave de equilíbrio, 

instrumento 

musical.  

Quadra. 

1) Dinâmicas: Deslocar-se na trave de 

equilíbrio (Anexo 5). 

2) Tocar o bumbo (instrumento musical) 

(Anexo 5). 

3) Equilíbrio.  

4) Alongamento. 

 

10) “Tocar  no 

balão” e 

Remanescência. 

Melhorar a coordenação motora 

geral, a força de membros 

inferiores e superiores, 

desenvolvimento sensório-

motor, ritmo, atenção 

concentração, memória e 

socialização.  

Cadeiras, pendrive, 

data show, balões 

para encher. 

1) Vídeos com músicas e as 

paisagens de acordo com as 

letras das músicas. Foram 

selecionadas 5 músicas do 

cantor Roberto Carlos com 

vídeos do YouTube 

(Internet). 

2) Salão espaçoso. 

  

1) Após os vídeos , os idosos 

participaram de atividades com 

balões de encher. 

2) Trabalharam a lateralidade. 

3) Jogaram com os ombros, cabeça e 

mãos. 

4) Não podiam deixar a bola cair. 

5) Jogavam uns para os outros. 

Fonte: Autor: 2014  
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As avaliações com as escalas foram realizadas em dois momentos: antes e depois de 

implementadas as atividades com as 10 (dez) dinâmicas realizadas. Durante as atividades e 

exercícios psicomotores, houve interação e participação dos idosos, os quais davam sugestões 

e realizavam as dinâmicas com satisfação, cooperação e interação, tendo atingido as metas 

propostas.  

 

 

 

2.7 – Análise dos dados  

 

 

Para análise dos dados e tratamento estatístico foi utilizado o software estatístico 

SAS versão 9.3.1. No entanto, primeiramente realizou-se uma análise descritiva dos dados 

coletados na pesquisa realizada nas duas instituições públicas (EASIC/UFF/Niterói e 

HMGGMP/SMS/RJ) com a participação de 43 (quarenta e três) idosos. Os dados foram 

divididos em primeira e segunda medida. Após realizadas as análises preliminares, 

realizaram-se testes para verificar se houve diferença entre uma medida e outra e se houve 

diferença entre os grupos de aptidões motoras nas duas medidas aplicadas.  

Vale ressaltar que o estudo não teve a finalidade de comparar uma instituição com a 

outra, e sim o antes e o depois das atividades psicomotoras implementadas em ambas 

instituições. Por isso, os dados foram analisados juntando-se os resultados da primeira e 

segunda avaliação das duas instituições pesquisadas.  

O teste de normalidade de Shapiro Wilks foi realizado para entender se as variáveis 

possuíam distribuição normal e, com isso, decidir qual seria o melhor teste estatístico a 

utilizar, ou seja, caso a variável apresentasse distribuição normal, seriam aplicados os testes 

estatísticos paramétricos, caso contrário, seriam aplicados testes não paramétricos. 

As variáveis apresentaram distribuição não normal, exceto AMG, por isso foi 

aplicado teste não paramétrico do sinal para elas. Já para a AMG foi aplicado o teste T de 

Student para verificar se existe diferença entre a primeira e a segunda medida.  
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Após realizadas as análises preliminares, realizou-se o teste de Kruskal Wallis com 

nível de significância de 0,05 para verificar se existe diferença entre cada parâmetro motor. 

Verificou-se que existe diferença significativa entre todos os parâmetros motores com 95% de 

confiança entre suas pontuações realizadas na primeira e segunda medidas. 

 

 

 

2.8 – Aspectos éticos  

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo seres 

humanos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/FM/UFF/HUAP, 

sendo divulgado através do parecer nº 531.807, data da Relatoria: 14/02/2014, do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) por meio da Plataforma Brasil (Ministério da Saúde, 2013).  

Esta pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) nº 466 de 12 de dezembro de 2012, Norma Operacional nº 001/2013, que dispõe 

sobre a organização e funcionamento do Sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e sobre os procedimentos para 

submissão, avaliação e acompanhamento de pesquisa e desenvolvimento envolvendo seres 

humanos no Brasil, realizados por meio da Plataforma Brasil (Ministério da Saúde, 2013).  

Portanto, para a realização desta pesquisa foi solicitada autorização para a 

Coordenação do EASIC/UFF (APÊNDICE 1) e da diretoria do Hospital Municipal de 

Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio 

de Janeiro (APÊNDICE 2).  
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CAPÍTULO III – RESULTADOS 
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3 – RESULTADOS 

 

Para favorecer o entendimento, apresentam-se a seguir as análises dos resultados das 

Escalas de MEEM, EMTI, Tinetti e do Diário de Quedas do Idoso para ambas as instituições.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos idosos, segundo escore no MEEM e escolaridade no 

EASIC/UFF/Niterói e HGGMP/SMS. Rio de Janeiro, 2014. 

Pontuações n Escolaridade % 

MEEM 

 

Sugestivo de déficit cognitivo (23 pontos 

ou menos) 

Duvidoso ou alterações não sugestivas de 

déficit (24 – 26 pontos) 

Funções cognitivas preservadas (27 – 30 

pontos) 

15 

 

15 

 

13 

 

Analfabetos a 4 anos 

incompletos 

4 a 8 anos incompletos 

 

4 a 8 anos ou mais 

 

34,88 

 

34,88 

 

30,24 

 

Fonte: Autor, 2014  

          

Na Tabela 1, observa-se haver 15 idosos (34,88%) com pontuação entre 15 a 23, 

equivalentes segundo a escala MEEM a sinais sugestivos de déficit cognitivo, e escolaridade 

que variou de analfabetos a 4 (quatro) anos incompletos de escolaridade. Nota-se também que 

15 idosos (34,88%) obtiveram de 24 a 26 pontos, conforme escala, com alterações não 

sugestivas de déficit cognitivo e 13 idosos (30,24%) apresentaram suas funções cognitivas 

preservadas com 27 a 30 pontos. Todos foram mantidos no estudo por terem sido 

encaminhados por geriatras à oficina cognitiva devido a queixas de déficit de memória. Esses 

resultados foram corroborados aos estudos de vários autores (SANTOS et al., 2012; BRUCK 

et al., 2003; ALMEIDA, 1998; BERTOLUCCI et al., 1994; FOLSTEIN, MCHUGH, 1975).  

Na Tabela 2, a escala Mini Exame do Estado Mental (MEEM) apresentou média de 

24,41 pontos e desvio padrão de 3,45 pontos, obtendo-se o mínimo de 15 e máximo de 30 

pontos, com amplitude de 15 pontos.  
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Apresenta a Tabela 2 

 

Tabela 2: Média e Desvio Padrão das variáveis MEEM e Idade.  Rio de Janeiro, 2014.  

 

Variável Média Desvio padrão 

MEEM 

Idade 

24,41 

74,95 

3,45 

6,67 

 

Fonte: Autor, 2014  

 

Quanto à idade, a média foi de 74,95 anos e o desvio padrão de 6,67 pontos. O valor 

máximo de idade foi de 88 anos e o mínimo de 64 anos.  

Na Tabela 3, encontram-se 24 (vinte e quatro) participantes (55,81%) na faixa etária 

entre 70 e 79 anos, 10 (dez) participantes (23,26%) entre 80 e 89 anos e 9 (nove) participantes 

(20,93%) entre 60 e 69 anos.  

 

Tabela 3: Distribuição dos idosos, segundo sexo e idade. Rio de Janeiro, 2014. 

Variável n % 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

37 

6 

86,05 

13,95 

Idade 

60-69 

70-79 

80-89 

9 

24 

10 

20,93 

55,81 

23,26 

 

Fonte: Autor, 2014 

  

Ainda na Tabela 3, encontram-se 37 (trinta e sete) participantes (86,05%) do sexo 

feminino e 6 (seis) participantes (13,95%) do sexo masculino.  

Quanto aos testes realizados, o teste de normalidade é aplicado antes de usar os 

demais testes. Portanto, primeiramente foi realizado o teste de normalidade Shapiro Wilks 

para entender se as variáveis possuíam distribuição normal e, com isso, decidir qual seria o 

melhor teste estatístico a ser utilizado. Ou seja, caso a variável apresentasse distribuição 
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normal, seriam aplicados os testes estatísticos paramétricos, caso contrário, seriam aplicados 

testes não paramétricos.  

Tabela 4: Testes de Normalidade e igualdade das médias para as variáveis no estudo. Rio de 

Janeiro, 2014. 

Variável Teste de Normalidade Teste de igualdade das médias 

AM1 

AM2 

AM3 

AM4 

AM5 

AM6 

AMG 

MEEM 

Equilíbrio 

Marcha 

Tinetti 

0,0001 

0,0004 

0,0015 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,3042 

- 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0106 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

- 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

Fonte: Autor, 2014 

Na Tabela 4, observa-se que nenhuma variável apresentou distribuição normal, com 

exceção de AMG. Por esse motivo foi aplicado teste não paramétrico do sinal para elas. 

Através do teste de igualdade, com 95% de confiança e 0,05 de significância, tem-se que 

todas as variáveis apresentaram diferença, isto é, existe diferença da primeira medida para a 

segunda. Porém, como a variável MEEM não apresentou nenhuma diferença, não se aplicou 

nenhum dos dois testes.  

Na Tabela 5, quanto aos resultados da Aptidão Motora Geral (AMG), que é a média 

obtida com a soma de todas as áreas motoras da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI), 

observa-se na primeira medida, antes das atividades psicomotoras implementadas, que a 

maioria dos idosos, 16 (dezesseis), 37,21%, obteve média de 84,12 pontos, desvio padrão de 

2,89 pontos, e ficaram na classificação normal baixo. Já na classificação muito inferior, com 

pontuação menor que 69, 4 (quatro) idosos (9,30%), média de 66,25 pontos, desvio padrão 

1,7.  
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Na classificação inferior com pontuação de 70 a 79, ficaram 12 (doze) idosos 

(27,91%), com média de 74,25 pontos e desvio padrão 3,38 pontos. Dez idosos (23,26%) 

foram classificados no nível normal médio com pontuação entre 90 e 109, com média de 96,1 

pontos e desvio padrão 5,15 pontos. Na classificação normal alto, com pontuação entre 110 e 

119 pontos, um idoso, com média de 111 pontos. Todas as classificações apresentaram P 

valor de 0,0001.  

 

Tabela 5: Frequência, análise descritiva e teste de Kruskal-Wallis para a variável AMG da 

EMTI. Rio de Janeiro, 2014. 

 

AMG 

Classificação 
n % Média DP 

 

P valor 

 

A D A D A D A D A D 

Muito inferior (<69) 

 

4 

 

 

0 

 

 

9,30 

 

 

0 

 

 

66,25 

 

 

0 

 

 

1,7 

 

 

0 

 

0,0001 0,0001 

Inferior (70 – 79) 

 

12 

 

 

8 

 

 

27,91 

 

 

18,60 

 

 

74,25 

 

 

75,75 

 

 

3,38 

 

 

2,81 

 

Normal baixo  

(80 – 89) 

 

16 

 

 

13 

 

 

37,21 

 

 

30,23 

 

 

84,12 

 

 

85,84 

 

 

2,89 

 

 

3,26 

 

Normal médio 

(90 – 109) 

 

10 

 

 

19 

 

 

23,26 

 

 

44,19 

 

 

96,1 

 

 

96,84 

 

 

5,15 

 

 

3,71 

 

Normal alto (110-

119) 
1 3 2,33 6,98 111 113 - 2,65 

Fonte: Autor, 2014 

Legenda: A: antes e D: depois       

  DP: Desvio Padrão       
          

Na segunda medida, depois das atividades psicomotoras implementadas, observa-se 

que a maioria dos idosos, 19 (dezenove), 44,19%, obtiveram média de 96,84 pontos, desvio 

padrão de 3,71 pontos e ficaram na classificação normal médio. Já na classificação muito 

inferior não houve nenhum idoso. Na classificação inferior com pontuação entre 70 e 79, 

ficaram 8 (oito) idosos (18,60%), com média de 75,75 pontos e desvio padrão de 2,81 pontos. 

Na classificação normal baixo com pontuação entre 80 e 89, ficaram 13 (treze) idosos 

(30,23%), com média de 85,84 pontos e desvio padrão de 3,26 pontos. Três idosos (6,98%) 
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tiveram sua classificação no nível normal alto com pontuação entre 110 e 119, média de 113 

pontos e desvio padrão de 2,65 pontos. Também na segunda medida, todas as classificações 

apresentaram P valor de 0,0001. Portanto, observam-se melhores escores na segunda medida 

apresentada em todas as classificações.  

Através do teste de Kruskal- Wallis com 95% de confiança e 0,05 de significância, 

tem-se que existe diferença de pontuação da AMG nas faixas de classificação nas avalições 

realizadas na primeira e segunda medidas.  

Em relação à Escala de Tinetti, a Tabela 6 aborda os riscos de quedas de acordo com 

as pontuações obtidas no teste de Equilíbrio e Marcha.  

  

  Tabela 6: Riscos de quedas na primeira e segunda medidas. Rio de janeiro, 2014  

Escala de Tinetti 

Riscos para 

Quedas 

n % Média DP 
P valor 

 

A D A D A D A D A D 

Alto risco para 

quedas  

(Menor 19) 

 

22 

 

 

5 

 

 

51,16 

 

 

11,62 

 

 

17,22 

 

 

18 

 

 

1,23 

 

 

0 

 

 

0,0001 

 

0,0001 
Risco moderado 

(19 – 24) 

 

11 

 

 

28 

 

 

25,58 

 

 

65,11 

 

 

21,45 

 

 

20,67 

 

 

1,29 

 

 

0,94 

 

Não apresentaram 

risco (Maior 24) 
10 10 23,26 23,26 26,4 27 1,42 1,76 

Fonte: Autor, 2014 

Legenda: A: antes e D: depois      

                     DP: Desvio Padrão 

 

Na Tabela 6, em relação à Escala de Tinetti, na primeira medida antes de 

implementar as atividades psicomotoras, observa-se que 22 (vinte e dois) idosos (51,16%) 

obtiveram escores menores que 19 pontos e foram considerados com alto risco para quedas, 

com média de 17,22 pontos e desvio padrão de 1,23 pontos. No que se refere ao risco 

moderado para quedas, 11 (onze) idosos (25,58%) ficaram com pontuação entre 19 e 24, com 

média de 21,45 pontos e desvio padrão de 1,29 pontos.  

Na segunda medida, 28 (vinte e oito) idosos (65,11%) apresentaram risco moderado 

para quedas com pontuação entre 19 e 24, com média de 20,67 pontos e desvio padrão 0,94. 

Já com alto risco para quedas com pontuação menor que 19, ficaram apenas 5 (cinco) idosos 
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(11,62%), com média de 18 pontos. Assim, na segunda medida, observa-se que 17 (dezessete) 

idosos conseguiram melhorar o equilíbrio e a marcha e saíram do alto risco para quedas para 

risco moderado. No entanto, nas duas medidas realizadas, 10 (dez) idosos (23,26%) não 

apresentaram risco para quedas segundo a escala. A média da primeira medida foi de 26,4 

pontos, com desvio padrão de 1,42 pontos. Na segunda medida a média apresentou aumento 

nos escores para 27 pontos e desvio padrão de 1,76. O P valor foi 0,0001 nas duas medidas 

realizadas.  

Na Tabela 7, apresenta-se a média e o desvio padrão das variáveis do estudo nas duas 

medidas realizadas, ou seja, antes e após implementar as atividades psicomotoras aos idosos 

nas duas instituições públicas pesquisadas.  

O item equilíbrio e marcha, da Escala de Tinetti, obteve média de 20,44 pontos, 

desvio padrão de 3,96 pontos na primeira medida (antes) e, na segunda medida (depois), 

obteve média de 21,83 pontos e desvio padrão de 3,34 pontos.  

Quanto aos resultados da Aptidão Motora Geral (AMG), que é a média obtida com a 

soma de todas as áreas motoras da EMTI, observa-se na primeira medida (antes) a média de 

83,11 pontos e desvio padrão de 10,97 pontos. Já na segunda medida (depois) o valor da 

média apresentou aumento em seus escores para 90,72 pontos e desvio padrão de 10,63 

pontos. Estes resultados relevantes demonstram a eficácia da estimulação psicomotora.  

  

Tabela 7: Média e Desvio Padrão das variáveis Escala de Tinetti e Escala EMTI. Rio de 

Janeiro, 2014.   

Variável 

Média Desvio Padrão 

Antes Depois Antes Depois 

Equilíbrio e marcha 

AMG 

AM1 

AM2 

AM3 

AM4 

AM5 

AM6 

20,44 

83,11 

103,53 

34,88 

79,81 

76,46 

103,39 

100,6 

21,83 

90,72 

109,11 

39,62 

92,37 

86,93 

109,67 

106,6 

3,96 

10,97 

12,7 

12,5 

19,44 

17,57 

19,36 

24,06 

3,34 

10,63 

11,65 

16,04 

16,72 

14 

16,73 

20,44 

Fonte: Autor, 2014      

   

 Segue a Tabela 8 para análise descritiva da frequência e teste de Kruskall-Wallis para 

as variáveis aptidões motoras (AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AMG). 
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Apresenta a Tabela 8 

Tabela 8: Distribuição das áreas motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez, organização espacial, organização temporal e 

aptidão motora geral segundo os escores das classificações da EMTI dos participantes.  EASIC/UFF/Niterói e HMGGMP/SMS/RJ, 2014. 

Variáveis 

Muito 

inferior 

(< 69) 

Inferior  

(70 – 79) 

Normal 

baixo     

(80 – 89) 

Normal 

médio      

(90 – 

109) 

Normal 

alto 

(110 – 119) 

Superior 

(120 - 129) 

Muito 

superior  

( > 130) 

Média 

(pontos) 

Desvio 

Padrão 
P valor 

Antes (A) Depois (D) A D A D A D A D A D A D A D A D A D A D 

Fonte: Autor, 2014

Motricidade Fina (AM1) 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

27 

 

 

 

24 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

103,53 

 

 

109,11 

 

 

12,7 

 

 

11,65 

 

 

0,0001 

 

 

0,0001 

 

 

Motricidade Global (AM2) 

 

42 

 

42 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

   34,88 

 

 

39,62 

 

 

12,5 

 

 

16,04 

 

 

    0, 0707 

 

 

0,0778 

 

 

Equilíbrio (AM3) 

 

14 

 

0 

 

10 

 

13 

 

5 

 

9 

 

10 

 

13 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

79,81 

 

 

92,37 

 

 

19,44 

 

 

16,72 

 

 

0,001 

 

 

0,0001 

 

 

Esquema Corporal/  

rapidez (AM4) 

 

10 

 

0 

 

22 

 

11 

 

4 

 

20 

 

4 

 

9 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

     1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

76,46 

 

 

86,93 

 

 

17,57 

 

 

14,00 

 

 

0,001 

 

 

0,0001 

 

 

Organização Espacial 

(AM5) 

1 

 

0 

 

6 

 

3 

 

2 

 

4 

 

20 

 

13 

 

0 

 

9 

 

  

9 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

103,39 

 

 

109,67 

 

 

19,36 

 

 

16,73 

 

 

0,001 

 

 

0,0001 

 

 

Organização Temporal 

(AM6) 

 

 

AMG 

 

2 

 

 

 

4 

0 

 

 

 

0 

9 

 

 

 

12 

5 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

16 

6 

 

 

 

13 

10 

 

 

 

10 

14 

 

 

 

19 

0 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

7 

 

 

 

0 

 

7 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

0 

100,6 

 

 

 

83,11 

106,6 

 

 

 

90,72 

24,06 

 

 

 

10,97 

20,44 

 

 

 

10,63 

0,001 

 

 

 

0,0001 

0,0001 

 

 

 

0,0001 
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A Tabela 8 apresenta os resultados da primeira medida (antes) e segunda medida 

(depois) dos parâmetros motores da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI).  A Motricidade 

Fina apresentou a média de 103,53 pontos na primeira medida e 109,11 pontos na segunda 

medida, ambas equivalentes à classificação normal médio e desvio padrão de 11,65 pontos. 

A Motricidade Global apresentou média de 34,88 pontos na primeira medida e 39,62 

pontos na segunda medida, correspondentes à classificação muito inferior e desvio padrão de 

16,04 pontos. 

Quanto ao Equilíbrio, observa-se média de 79,81 pontos na primeira medida, 

equivalente à classificação inferior. Em segunda medida obteve a média de 92,37 pontos, 

correspondente a classificação normal médio, com desvio padrão de 16,72 pontos. 

O Esquema Corporal apresentou média de 76,46 pontos na primeira medida e de 86,93 

pontos na segunda, correspondendo respectivamente à classificação inferior e classificação 

normal baixo, com desvio padrão de 14,00 pontos. 

A Organização Espacial apresentou média de 103,39 pontos na primeira medida, 

equivalente à classificação normal médio. Na segunda medida obteve a média de 109,67 pontos, 

correspondente a classificação normal médio e desvio padrão de 16,73 pontos.   

A Organização Temporal apresentou média de 100,6 pontos na primeira medida, 

equivalente à classificação normal médio. Na segunda medida obteve média de 106,6 pontos, 

ainda correspondente à classificação normal médio, desvio padrão de 20,44 pontos. 

Na primeira avaliação a aptidão motora geral (AMG) apresentou 16 (dezesseis) idosos 

(37,20%) com pontuação entre 80 a 89, com média de 83,11 pontos, correspondente à 

classificação normal baixo, tendo desvio padrão de 10,97 pontos. Através do teste de Kruskal-

Wallis com 95% de confiança e nível de significância de 0,05 tem-se que todas as aptidões 

motoras (AM) apresentaram diferença significativa em relação à classificação, exceto a 

Motricidade Global. 

Já na segunda avaliação, na média de todos os parâmetros motores, a Aptidão Motora 

Geral (AMG) apresentou 19 (dezenove) idosos, 44,18% obtiveram pontuação entre 90 e 109 

pontos, ocasionando mudança na classificação, que passou de normal baixo para normal médio, 

tendo sido apurada média da AMG de 90,72 pontos, com desvio padrão de 10,97 e P valor de 

0,0001. Através do teste de Kruskal-Wallis, com 95% de confiança e nível de significância de 

0,05, tem-se que todas as aptidões motoras apresentaram diferença significativa em relação à 
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classificação, exceto Motricidade Global (AM2), que apresentou 42 idosos na classificação 

muito inferior e um na classificação inferior. 

A seguir os Gráficos 1.1 e 1.2 demonstram o perfil motor dos parâmetros motores: 

Motricidade Fina (AM1), Motricidade Global (AM2), Equilíbrio (AM3), Esquema 

Corporal/rapidez (AM4), Organização Espacial (AM5) e Organização Temporal (AM6). 

 

        
Gráfico 1.1 e 1.2: Perfil motor – média dos parâmetros motores da EMTI, primeira e segunda 

medidas no EASIC/UFF em Niterói e HMGGMP/SMS no Rio de Janeiro, 2014. 

 Fonte: Autor, 2014 
 

 

Os Gráficos 1.1 e 1.2 revelam o Perfil Motor dos idosos em relação aos outros 

parâmetros motores e a média obtida por todos os participantes em ambas as instituições 

públicas (EASIC/UFF e HMGGMP/SMSRJ). O Gráfico 1.1 refere-se à primeira medida e o 

gráfico 1.2 à segunda medida.  

Observa-se ao comparar o Gráfico 1.1 com o Gráfico 1.2, e tomando como base as 

médias obtidas em cada parâmetro motor, conforme registrado na Tabela 8, que o aumento dos 

escores foi proporcional. Isso se torna perceptível devido à similaridade dos Gráficos, com 

exceção do parâmetro equilíbrio (AM3), no qual se observa uma elevação maior na linha do 

segundo gráfico. 

Analisando o primeiro gráfico, percebe-se que o parâmetro Motricidade Fina (AM1) 

recebeu uma grande quantidade de pontos, vindo em seguida uma pequena pontuação no 

critério Motricidade Global (AM2), que foi a variável mais prejudicada apontada 

pela EMTI nesta pesquisa, o que se nota nas linhas dos Gráficos 1.1 e 1.2, pois elas decrescem 

acentuadamente do primeiro para o segundo parâmetro. A mesma situação se verifica ao 

examinar o segundo gráfico, que representa a segunda medida. 
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O segundo parâmetro com menores escores foi o Esquema Corporal (AM4) e o terceiro 

o Equilíbrio (AM3), que também apresentou menores na primeira medida, porém, na segunda 

medida apresentou-se com escores maiores. Assim, comparando o equilíbrio (AM3) com o 

Esquema Corporal (AM4), observa-se que manteve pontuação aproximada na primeira medida, 

pois ambos ficaram na classificação inferior da EMTI, no entanto, na segunda medida, observa-

se uma elevação da linha do Gráfico 1.2 no Equilíbrio (AM3), que apresentou uma elevação em 

relação ao Esquema Corporal (AM4). Comparando o Esquema Corporal (AM4) com a 

Organização Espacial (AM5), observa-se que ocorreu uma elevação no Gráfico 1.2, pois o AM5 

obteve os melhores escores da EMTI, seguido da motricidade fina (AM1) e da Organização 

Temporal (AM6), que também apresentaram escores elevados na EMTI. 

Ao considerar o Equilíbrio (AM3) em relação à Motricidade Global (AM2) nas duas 

medidas realizadas, percebe-se uma elevação acentuada nas linhas dos gráficos. Porém, ao 

comparar o AM3 com o Esquema Corporal (AM4), observa-se que esses itens tiveram 

pontuação aproximada na primeira medida, sendo ambos classificados no nível inferior da 

EMTI, ocorrendo um ligeiro declínio da pontuação do AM4 no segundo gráfico.  

Da mesma forma, na segunda medida, conforme o Gráfico 1.2, observa-se a 

Motricidade Global (AM2) como o parâmetro motor de escore mais baixo, tendo sido 

enquadrado na classificação muito inferior nas duas medidas, apesar de na segunda medida ter 

apresentado aumento na pontuação. O segundo parâmetro com menor escore foi o Esquema 

Corporal (AM4).  

No entanto, na segunda medida, no Gráfico 1.2, o Equilíbrio (AM3) apresentou 

elevação na pontuação em relação ao Esquema Corporal (AM4). Comparando o Esquema 

Corporal (AM4) com a Organização Espacial (AM5), observa-se elevação na linha do Gráfico 

1.2, por ter a AM5 obtido os melhores escores da EMTI, vindo na sequência a motricidade fina 

(AM1), que ficou com décimos a menos que a AM5, seguida da Organização Temporal (AM6). 

Estes três últimos parâmetros motores obtiveram aumento em seus escores na segunda medida, 

porém, continuaram na classificação normal médio da EMTI.  

Nos Gráficos 2.1 e 2.2, apresentam-se os idosos de acordo com as faixas etárias e as 

pontuações obtidas no Equilíbrio e Marcha da Escala de Tinetti, na primeira e segunda medidas, 

ou seja, os resultados antes e após a implementação das atividades psicomotoras realizadas 

durante a pesquisa.  
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Na primeira avaliação, 24 (vinte e quatro) idosos (55,81%) apresentaram média de 

20,37 pontos e desvio padrão de 3,69 pontos. Observa-se que ocorreu aumento na média da 

segunda avaliação após os idosos terem participado das atividades psicomotoras implementadas, 

pois obtiveram 21,83 pontos na média e desvio padrão de 3,19 pontos. Percebe-se que os idosos 

em todas as faixas etárias apresentaram escores correspondentes ao risco moderado para quedas 

no Equilíbrio e Marcha de Tinetti em ambas as medidas realizadas. 

 

        

Gráfico 2.1 e 2.2: Média da Escala de Tinetti por faixa etária, primeira e segunda medidas no 

EASIC/UFF em Niterói e HMGGMP/SMS no Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: Autor, 2014  

A seguir a Tabela 9 apresenta a análise das variáveis equilíbrio e marcha de Tinetti 

versus faixa etária pelo teste de Kruskal-Wallis na primeira e segunda medidas. 

 

Tabela 9: Análise descritiva da variável Equilíbrio e Marcha da Escala de Tinetti versus idade e 

teste de Kruskal-Wallis. Rio de Janeiro, 2014.  

Idade 

Equilíbrio e Marcha 

Média Desvio Padrão P valor 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

60-69 

70-79  

80-89  

21,11 

20,37 

20    

22,66 

21,83 

21,1   

5,41 

3,69   

3,43 

4,18 

3,19  

3,03  

0,97 0,709 

  Fonte: Autor, 2014 
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Na Tabela 9 observa-se a avaliação do Equilíbrio e Marcha na Escala de Tinetti para os 

participantes na faixa etária entre 60 a 69 anos, 70 a 79 e 80 a 89 anos, sendo atribuídos escores 

das médias obtidas antes e depois das atividades psicomotoras implementadas.  

Pelo teste de Kruskal-Wallis, com nível de confiança de 95% e nível de significância de 

0,05, não existe diferença significativa da pontuação do teste de equilíbrio e marcha de Tinetti 

entre as faixas etárias em nenhuma das duas avaliações (medidas) realizadas. Assim, 

comparando os resultados dos idosos na faixa etária de 60 a 69 anos com os de outra faixa etária, 

levando-se em consideração a diferença de idade entre os participantes, os idosos mais jovens 

mostraram menores avanços no quesito equilíbrio e marcha nas duas instituições pesquisadas e 

nas duas avaliações realizadas. Este resultado obtido com melhoras no equilíbrio em todas as 

faixas etárias sugere que todos os idosos, independente da faixa etária, apresentaram respostas 

satisfatórias às atividades psicomotoras implementadas. 

No Gráfico 3, observa-se que a maioria dos idosos estão concentrados na faixa etária 

entre 70 a 79 anos e, por esse motivo, o maior número de idosos que caíram, além da maior 

porcentagem de quedas, concentrou-se nesta faixa etária. No entanto, ao comparar em relação à 

proporção de quedas dentro de cada faixa etária, é possível observar que os idosos que mais 

caíram estão na faixa entre 60 a 69 anos. Ressalta-se que a faixa etária com menor incidência de 

quedas foi a de participantes entre 70 a 79 anos. O P-valor medido foi de 0,3398 pontos.  

 

 

 

                  Gráfico 3: Frequência da faixa etária por queda no EASIC/UFF em Niterói e 

MGGMP/SMS no Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: Autor, 2014. 
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Apresenta a Tabela 10 

 

Tabela 10 – Distribuição das quedas sofridas pelos idosos segundo as variáveis do Diário de 

Quedas do Idoso. Rio de Janeiro, 2014. 
 

         VARIÁVEIS n % 

QUEDAS 

Total de idosos 

Idosos que Não Caíram 

Idosos que Caíram 

Idosos com Queda Única 

Idosos com Quedas Recorrentes 

Quedas e recorrências 

Quedas recorrentes 

Quedas únicas 

Fratura 

Não fratura 

Atendimento médico 

Não atendimento médico 

43 

17 

26 

18 

8 

52 

34 

18 

4 

48 

7 

45 

 

100 

39,53 

60,47 

34,62 

18,60 

100 

65,38 

34,62 

7,69 

92,3 

13,46 

86,53 

 

CIRCUNSTÂNCIA 

Tropeço (T) 

Escorregão (E) 

Desequilíbrio (D) 

16 

3 

33 

 

30,76 

5,76 

63,46 

 

LOCAL 

Sala 

Cozinha 

Quarto 

Banheiro 

Quintal 

Rua 

Outro 

5 

3 

2 

4 

- 

31 

7 

 

9,61 

5,76 

3,84 

7,69 

- 

59,62 

13,46 

 

DATA 

(referência: julho 2014) 

0 – 3 meses 

4 – 8 meses 

9 – 12 meses 

Mais de 1 ano 

8 

20 

20 

4 

 

15,38 

38,46 

38,46 

7,7 

 

HORÁRIO 

Manhã 

Tarde 

Noite 

34 

7 

11 

65,39 

13,46 

21,15 

Fonte: Autor, 2014 
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De acordo com a Tabela 10, observa-se que 26 (vinte e seis) idosos (60,47%) sofreram 

quedas; destes, 18 (dezoito)  idosos (34,62%) apresentaram apenas uma queda, porém, 8 (oito) 

idosos (18,60%) relataram quedas recorrentes.  

Observa-se que, apesar do grande número de quedas dos participantes da pesquisa, 

apenas 1 (um) idoso fraturou o úmero esquerdo e a clavícula esquerda em momentos diferentes e 

outros dois idosos apresentaram fratura. No entanto, das 52 (cinquenta e duas) quedas sofridas, 

apenas em 7 (sete) houve necessidade de atendimento médico. Quanto às circunstâncias em que 

ocorreram, 33 (trinta e três) quedas (63,46%) ocorreram por desequilíbrio, 16 (dezesseis) por 

tropeço (30,76%) e 3 (três) por escorregão (6,06%).  

Quanto ao local de ocorrência, aconteceram 31 (trinta e uma) quedas na rua (59,62%), 7 

(sete) 13,46% em outros locais, como ônibus, shopping, instituição de saúde. Portanto, em 

espaço público foram 38 (trinta e oito) quedas (73,08%). 

Quanto à data das quedas, 20 (vinte) delas (38,46%) sucederam-se no intervalo entre 4 e 

8 meses, outras 20 (vinte) quedas (38,46%) ocorreram no espaço de 9 a 12 meses. Isso nos revela 

que o maior número de quedas nas duas instituições públicas pesquisadas ocorreram em datas 

anteriores ao estudo, que abrangeu o intervalo de quatro meses. 

Quanto ao horário das quedas, 34 (trinta e quatro) aconteceram pela manhã (65,39%). 

Isso se deve ao fato de os idosos dessa pesquisa saírem mais, tanto para seus compromissos 

como para o lazer, no período da manhã. 
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4 – DISCUSSÃO  

 

Participaram da pesquisa 43 (quarenta e três) idosos. Tem-se que 37 (trinta e sete) 

idosos (86,05%) são do sexo feminino e 6 (seis) idosos (13,95%) do sexo masculino. Este 

resultado corrobora outros estudos realizados com a população idosa, em que foram 

demonstrados que o sexo feminino normalmente se encontra em maior número. Isso pode estar 

relacionado ao maior índice de mortalidade do sexo masculino (ROSA NETO et al, 2011). Outra 

possível razão, é a ocorrência de maior procura pelos serviços de saúde pelas mulheres em 

detrimento da menor procura pelos homens, devido principalmente a fatores de gênero e de 

cultura relacionados à masculinidade
 
(LIMA, 2012). 

Neste estudo, conforme pesquisas realizadas por outros autores, foi constatado haver 

maior número de mulheres. De acordo com Carvalho et al. (2012), pode ser devido ao fato de 

nos locais da coleta de dados haver uma menor participação de homens nas atividades. No 

entanto, estudos demográficos apontam a prevalência de mulheres na população idosa. Segundo 

Vieira (2004), a predominância da população feminina diz respeito ao fato de que, embora as 

mulheres vivam mais do que os homens, elas estão mais sujeitas às deficiências físicas e mentais.  

Já o Ministério da Saúde (MS) relaciona a prevalência de mulheres em maior número 

com fatores intrínsecos, decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao avançar da idade, 

tais como: idosos com mais de 80 anos, sexo feminino, imobilidade, quedas precedentes, 

osteoporose, equilíbrio diminuído, entre outras (CARVALHO et al, 2012; BRASIL, 2006). No 

entanto, a predominância de quedas de pessoas do sexo masculino nas pesquisas envolvendo o 

assunto foi maior nos estudos segundo Maciel et al., (2010), as quais foram corroboradas por 

meio de coeficientes de mortalidade, com a utilização do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade, que foram mais elevados quando comparados aos coeficientes registrados no sexo 

feminino, independente do ano estudado. 

Quanto ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM), observou-se que houve grande 

variação de pontos em relação aos avaliados em ambas as instituições e que o ponto de corte para 

demência sofre influência principalmente do grau de escolaridade e da idade do indivíduo 

necessitando por esse motivo de se utilizar pontos de corte diferenciados, o que foi sugerido por 

vários autores que utilizaram o protocolo de Folstein e McHugh, o qual foi aplicado nesta 
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pesquisa (SANTOS et al, 2012; SANTOS et al, 2010; BRUCK et al., 2003; ALMEIDA, 1998; 

BERTOLUCCI et al, 1994, FOLSTEIN, MCHUGH, 1975). 

Ao ser aplicado o Mini Exame do Estado Mental (Tabela 1), demonstrou-se que a 

grande maioria, 30 idosos (69,76%), apresentou algum tipo de déficit cognitivo, sendo 15 idosos 

(34,88%) considerados com sinais sugestivos de déficit cognitivo, com pontuação que variou de 

15 a 23 pontos e outros 15 idosos (34,88%) exibiram alterações duvidosas ou não sugestivas de 

déficit. Esse resultado corrobora o estudo de Santos (2010), que apresentou prevalência de déficit 

cognitivo em 68,4% para idosos na faixa etária acima de 80 anos. Conforme os autores Santos et 

al, (2013); Brucki et al, (2003); Bertolucci et al., (1994) afirmam, o nível de escolaridade e a 

idade influem no critério de corte para demência. Nos estudos de Bertolucci et al., (1994) no qual 

se avaliou o desempenho cognitivo de uma população do serviço de triagem médica de um 

hospital, foi aplicado o MEEM em 530 participantes. Foram obtidos resultados com pontos de 

corte diferenciados para o diagnóstico de declínio cognitivo em função do nível de escolaridade: 

13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade e 26 para alta escolaridade, com 

sensibilidade respectiva de 97,5%, 96,6% e 95,6%. Assim, também esse estudo dispôs de ponto 

de corte baixo, devido ao analfabetismo e à baixa escolaridade. Por conseguinte, todos os idosos 

tiveram indicação para participar da pesquisa, pois foram encaminhados à oficina cognitiva por 

geriatras devido à queixa de déficit de memória.  

Os idosos que apresentaram resultados com escores mais baixos demonstraram 

preocupação em desenvolver um processo demencial, quatro deles (9,30%) informaram 

apresentar casos de demência na família. Duas idosas (4,65%) choraram por não conseguirem se 

lembrar das três palavras perguntadas. Esses participantes foram orientados quanto aos 

benefícios do diagnóstico precoce, conforme abordado neste estudo, e a importância em 

participarem das atividades de estimulação cognitiva e psicomotora.  

A aplicação da Teoria do Alcance de Metas de Imogene King, revelou-se uma teoria de 

enfermagem muito eficiente nesta pesquisa, por concorrer para a obtenção das metas, sendo 

aplicada durante todo o processo de enfermagem, que é definido como um instrumento 

metodológico e sistemático de prestação de cuidados, que serve à atividade intelectual e que 

provê um guia para um determinado estilo de julgamento (TORRES et al., 2011).  

Assim, King (1981/1990a, pp.2, 144) define a enfermagem como “um processo de ação, 

reação e interação pelo qual a enfermeira e o cliente compartilham informações sobre as suas 
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percepções na situação de enfermagem” e como “um processo de interações humanas entre a 

enfermeira e o cliente através do qual cada um percebe o outro e a situação e, através da 

comunicação, estabelecem metas, exploram meios e concordam sobre os meios para atingir as 

metas” (GEORGE, 2000). 

O profissional, conforme abordado por King, na função de enfermeiro interpreta a 

informação naquilo que é conhecido como o processo de enfermagem, visando planejar, 

implementar e avaliar o atendimento de enfermagem. Nessa esteira, quando foram usados os 

instrumentos MEEM, EMTI, Tinetti e Diário de Quedas, foi possível traçar um diagnóstico de 

enfermagem pelas necessidades percebidas e os déficits observados e, posteriormente, delinear 

um planejamento para implementar as atividades cognitivas e psicomotoras.  

Conforme King (181; 1990a) aborda, após o diagnóstico de enfermagem ser feito, 

ocorre o planejamento, envolvendo a tomada de decisão sobre as metas e a exploração e 

identificação dos meios para atingir as metas. Consequentemente, as dinâmicas psicomotoras 

podem ser consideradas como meios para atingir as metas, quais sejam, a melhora dos déficits 

psicomotores observados.  

Revela-se no quadro as atividades implementadas, bem como o objetivo, material 

utilizado, o cenário e o desenvolvimento. Durante o desenvolvimento das atividades, ocorreu 

formação de grupos e, por vezes, atividades conjuntas, porém, que exigiram individualização. 

Percebeu-se que os idosos interagiram satisfatoriamente entre si e com o profissional, dando e 

recebendo sugestões, bem como trocando informações. É importante valorizar o conhecimento 

dos idosos e suas experiências, no sentido de evitar a evasão e também demonstrando que suas 

necessidades são valorizadas. 

Nesse sentido, King afirma que, quando existe a interação na implementação de 

atividades, ocorre o preenchimento das metas, sendo essa implementação uma continuidade da 

transação da Teoria de King, pois esta declara que o conceito envolvido em realizar interação é o 

de fazer transações (GEORGE, 2000). 

Quanto à avaliação, segundo King (1981; 1990a), envolve as descrições de como são 

atingidos os resultados identificados como metas. Descreve que a avaliação não apenas se refere 

à obtenção das metas do cliente, mas também à eficácia da assistência de enfermagem. Indica, 

ainda, que o conceito envolvido é, também, a obtenção de metas ou, caso contrário, a 

investigação do porquê elas não terem sido alcançadas (GEORGE, 2000, p. 179).  
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A apresentação da Teoria do Alcance de Metas de King (11981; 1990a) descreve a 

utilização de um registro de enfermagem orientado para metas. Sua descrição desse registro de 

enfermagem é um paralelo próximo aos passos do processo de enfermagem (GEORGE, 2000).    

Os conceitos da teoria se aplicam ao longo do processo de enfermagem, mas a 

comunicação, a percepção, a interação e a transação são vitais para a obtenção de metas, devendo 

ser aparentes em cada fase. King aborda a relevância da participação mútua na interação, que 

enfoca a necessidade e o bem-estar do cliente, e na verificação das percepções, enquanto o 

planejamento e as atividades para atingir as metas são realizados conjuntamente (GEORGE, 

2000).  

Dessa forma, a teoria do alcance de metas se fez presente quando, na segunda medida, 

obtivemos os resultados das avaliações das escalas EMTI e Tinetti, nas quais pudemos avaliar a 

efetividade das atividades psicomotoras continuadas para melhorar a funcionalidade dos idosos.  

Foi utilizado o processo de enfermagem com o intuito de serem as metas atingidas, 

demonstrando que as atividades psicomotoras apresentam um efeito positivo na capacidade 

funcional da pessoa idosa, o que foi evidenciado com os resultados das avaliações utilizando as 

escalas EMTI e Tinetti.  

Outro objetivo seria utilizar atividades participativas com as quais os idosos pudessem 

interagir, tanto com as outras pessoas idosas quanto com o avaliador, no caso, a enfermeira com 

habilidade em psicomotricidade, para que proporcionasse a eles satisfação e possibilitasse a 

obtenção de melhores resultados, o que foi alcançado com sucesso. 

Ao analisar a Escala Motora para Terceira Idade (EMTI), que apresenta seis parâmetros 

motores, conforme Tabela 8, em especial o parâmetro Motricidade Fina (AM1), na segunda 

medida, observa-se 24 idosos (55,81%) com pontuação entre 90 e 109, com média de 109,11 

pontos, equivalentes à classificação normal médio, e desvio padrão de 11,65. Em comparação 

com a primeira avaliação, observa-se que, apesar da classificação da motricidade fina continuar a 

mesma, ocorreu aumento em sua média. Esse fato é percebido, pois a redução da frequência de 

idosos em uma classificação com menores escores significou aumento em outra classificação, 

que apresentou maiores escores. 

Assim, a motricidade fina é representada pela atividade mais frequente no homem, a 

coordenação visomanual. A atividade manual, guiada pela visão, faz intervir, ao mesmo tempo, o 

conjunto dos músculos que asseguram a manutenção dos ombros e dos braços, do antebraço e da 
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mão, que é responsável pelo ato manual de agarrar ou pelo ato motor. O córtex pré-central 

correspondente à motricidade fina tem um papel fundamental no controle dos movimentos 

isolados das mãos e dos dedos. As áreas córtico-sensomotoras das mãos e dos dedos são 

relevantes, pois ressaltam a fineza dos controles táteis e motores (ROSA NETO et cols., 2009). 

Os idosos na Coordenação Global (AM2) em ambas as instituições ficaram na 

classificação muito inferior da EMTI. Isto se justifica ao considerar exigentes as provas deste 

parâmetro motor para quem não pratica atividade física, pois seus testes consistem em: subir em 

um banco, saltar sobre uma corda, saltar no mesmo lugar, saltar uma altura de 20 cm, caminhar 

em linha reta, fazer o “pé manco”, saltar uma altura de 40 cm, saltar no ar, fazer o “pé manco” 

com uma caixa de fósforos, saltar sobre uma cadeira (ANEXO 2). 

Assim, os idosos que não frequentam uma academia, ou estabelecimentos que 

proporcionem este preparo físico, não se sentem seguros para realizar tais provas. A maioria das 

provas deste parâmetro motor se mostrou de difícil realização, pois com o processo de 

envelhecimento, como afirma Fonseca (1998, 1995); Borges (2010), pelo princípio da 

retrogênese dos fatores psicomotores, o tônus muscular sofre diminuição e é o último fator a ser 

alterado. A explicação está na relação neurológica do tônus com a força muscular, isto é, ao 

fortalecer o músculo, ocorre o aumento do tônus muscular, podendo-se também afirmar de modo 

inverso que a força muscular é proporcional à tonicidade. 

Desta forma, entende-se que com o processo de envelhecimento e a diminuição 

progressiva da força muscular ocorre também a diminuição da tonicidade. Porém, em relação ao 

envelhecimento, Mendonça (2006) apresenta uma opinião contraditória ao abordar a tendência a 

ocorrer o aumento do tônus muscular no idoso. Afirma que pode ocorrer uma falsa impressão de 

hipertonia no idoso devido ao enrijecimento articular, ao encurtamento ligamentar e a limitações 

na amplitude de movimento. 

Assim, a motricidade, segundo Rosa Neto et cols. (2009), é a interação de diversas 

funções motoras. A atividade motora é relevante no desenvolvimento global do ser humano. Por 

meio da exploração motriz, o indivíduo desenvolve a consciência de si mesmo e do mundo 

exterior; as habilidades motrizes contribuem para sua independência na vida diária e na sua 

adaptação social. O idoso que apresenta todas as suas potencialidades para se mover e descobrir 

o mundo é normalmente um idoso feliz e bem adaptado. 
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Comparando os resultados da motricidade fina, motricidade global e do equilíbrio, 

percebe-se que os resultados da motricidade fina foram os mais satisfatórios, pois os escores 

obtidos permitiram aos idosos serem classificados como normal médio, com pontuação na média 

que se aproximou da classificação normal alto, ao passo que o parâmetro mais prejudicado foi a 

motricidade global (AM2), que ficou na classificação muito inferior nas duas medidas realizadas. 

Esses resultados com aumento dos escores representam o nível de melhora nestes parâmetros 

avaliados, o que foi corroborado pelos estudos de Rosa Neto et al. (2011), o qual em sua 

pesquisa com 150 idosos obteve a média de pontuação referente à classificação normal médio na 

motricidade fina. A motricidade global, por outro lado, demonstrou maior grau de dificuldade 

dentre todas as áreas motoras avaliadas. Isso se deve, segundo Rosa Neto et al., (2011; 2009), a 

esta área ser responsável pela regulação do equilíbrio e da atitude do indivíduo, desempenhando 

um importante papel na melhora dos comandos nervosos e no afinamento das percepções e 

sensações. Os movimentos considerados mais difíceis para as pessoas idosas são os de 

dissociação corporal, domínio lateral, coordenação de membros superiores e inferiores, 

velocidade, agilidade, respiração, propriocepção, ritmo e memória corporal. Tais movimentos 

estão associados primordialmente ao processo natural de envelhecimento, além da prática de 

exercícios físicos, motivação e qualidade de vida (ROSA NETO et al., 2011; 2009; LIPOSCKI, 

2007; VIEIRA, 2002).  

Nesta pesquisa, quanto aos resultados no parâmetro equilíbrio (AM3) em comparação 

com a avaliação realizada na primeira e segunda medidas, os avaliados na variável equilíbrio 

obtiveram melhores pontuações, mudando da classificação inferior na primeira medida, com 

média de 79,81 pontos e desvio padrão de 19,44 pontos, para a classificação normal médio na 

segunda medida, ficando com a média de 92,37 pontos, desvio padrão de 16,72 pontos e P valor 

0,0001. Isso significa que os idosos das instituições pesquisadas apresentaram bons resultados e 

corresponderam às expectativas de melhoria após as atividades psicomotoras implementadas. 

Este estudo corrobora os resultados de outros autores, que comprovaram a ocorrência de 

aumento do alcance funcional dos idosos e, consequentemente, de aumento do equilíbrio e de 

redução do risco de quedas ao implementar atividades físicas semanais (COSTA, 2011, 

BERNETT et al. 2003; RAMOS, 2003).  

Comparando os parâmetros motores esquema corporal (AM4), organização espacial 

(AM5) e organização temporal (AM6), os idosos apresentaram no esquema corporal (AM4) os 
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menores escores dentre os três parâmetros, porém, obtiveram melhores escores na segunda 

avaliação com mudança da classificação inferior para a classificação normal baixo. A 

organização espacial (AM5) foi o critério que obteve os escores mais elevados dentre os três 

parâmetros e, conforme a organização temporal (AM6), ficaram na classificação normal médio 

da EMTI.  

Estes resultados foram confirmados por Rosa Neto et al., (2011), pois, consoante este 

estudo, em sua pesquisa foram alcançadas pontuações equivalentes à classificação normal médio 

nos parâmetros motores organização espacial (AM5) e organização temporal (AM6). 

Diferentemente deste estudo, no entanto, o parâmetro motor esquema corporal/rapidez (AM4) 

em sua pesquisa obteve classificação normal médio, enquanto nesta pesquisa apresentou-se com 

escores correspondentes à classificação inferior na primeira medida, tendo na segunda medida, 

após as atividades e exercícios psicomotores implementados, aumentado os escores, evoluindo 

para a classificação normal baixo da EMTI.  

O esquema corporal apresenta um modelo postural, um esquema, uma imagem do nosso 

corpo, independente das informações cutâneas e profundas, que desempenha um importante 

papel, mesmo que não evidente na consciência que cada um tem de si mesmo. O modelo postural 

sustenta ativamente todos os gestos que nosso corpo realiza sobre si mesmo e sobre os objetos 

exteriores (ROSA NETO et cols., 2009).  

A Organização Espacial significa que a idéia de espaço está incluída em nossas 

sensações, resultado de nossas experiências e aprendizagens, podendo constituir-se de intuição 

imediata. Possuímos duas ambientações: o espaço físico absoluto, que existe independente de 

seu conteúdo e de nós; e o espaço psicológico, o qual está associado à nossa atividade mental, 

revelando-se de forma direta ao nível da consciência (COSTA, 2011; ROSA NETO et cols., 

2009; 2002).  

A organização temporal inclui alguns elementos que se apresentam constituídos por 

dimensão lógica, dimensão convencional e um aspecto de vivência que surge antes dos outros 

dois, ou seja, a organização temporal refere-se à noção de adaptação rítmica, sendo esta a 

capacidade de seguir ritmos diferentes; à orientação temporal, que é a capacidade de lidar com 

noções de tempo como antes, depois e agora; e à estrutura do tempo, que é a capacidade de 

conduzir movimentos conforme seu ritmo e sua duração (COSTA, 2011; ROSA NETO et cols., 

2002).  
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Na Tabela 5, referente à classificação dos idosos na Escala Motora para Terceira Idade 

(EMTI), apresenta-se a Aptidão Motora Geral (AMG) de acordo com os escores obtidos na 

primeira medida, quatro (9,30%) dos idosos, com pontuação menor que 69, equivalente à 

classificação muito inferior, com média de 66,25 pontos e desvio padrão de 1,7 pontos. Na 

segunda medida após os idosos terem participado das atividades psicomotoras implementadas, 

percebe-se não haver nenhum idoso na classificação anterior, pois com o aumento das 

pontuações obtidas os idosos mudaram de classificação. Isto significa que apenas com as 

atividades implementadas estes idosos já apresentaram melhoras nos parâmetros motores 

avaliados, apesar de continuarem necessitando de atividades psicomotoras continuadas.  

Ao aplicar a Escala de Tinetti, observou-se que 33 idosos (76,74%), apresentaram 

alguns déficits de equilíbrio e marcha. Quanto aos idosos que caíram por tropeço, depreende-se 

que esta causa apresenta-se de modo mais significativo na avaliação da marcha, por eles terem 

apresentado algumas alterações, principalmente nos aspectos relacionados à dificuldade da 

marcha, como comprimento e altura dos passos, posicionamento do tronco e distância dos 

tornozelos. Alguns dos idosos que sofreram quedas por tropeço afirmaram tropeçar nos próprios 

pés, em tapetes e nas calçadas em péssimo estado de conservação. Esses dados nos evidenciam a 

relevância de intervenções necessárias no intuito de trabalhar tais déficits psicomotores, em 

especial o equilíbrio e a marcha, para prevenir as ocorrências e recorrências de quedas nos idosos 

com Déficit Cognitivo Leve (DCL).  

Neste estudo, ao utilizar o Diário de Quedas do Idoso, constatou-se elevado número de 

quedas entre os idosos no ambiente urbano, a maioria das quedas sofridas foram na rua, 59,62%, 

sendo 63,46% por desequilíbrio; tendo 38,46% ocorrido no período compreendido entre 4 e 8 

meses e 38,46% entre 9 e 12 meses; sendo mais recorrente no período da manhã. Assim, 

percebe-se que estes idosos que participaram da pesquisa, tratam-se de idosos que apresentam 

independência em suas vidas diárias, em suas atividades, com boa capacidade funcional, com 

vida ativa na sociedade e moram em ambiente urbano. Este estudo é corroborado Freire Júnior et 

al., (2013), que abordou a questão da acessibilidade de idosos ao centro da cidade de Caratinga, 

MG, em sua pesquisa.  

Estudos em geral, entre os quais Ferretti et al. (2013) e Nogueira et al. (2012) 

constataram que os idosos caem mais frequentemente no domicílio. No entanto, esta pesquisa 

revelou na população estudada que os índices de quedas ocorridas foram em sua maioria na rua. 
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Em se tratando de quedas em ambiente urbano, a pesquisa do tipo exploratória realizada sobre a 

acessibilidade urbana dos idosos, com 255 idosos da cidade de Caratinga, em Minas Gerias, 

mostrou que a maioria dos idosos se locomove a pé. Problemas como obstáculos nas calçadas, 

aglomeração de pessoas, dificuldades para atravessar a rua e história de quedas no centro foram 

queixas observadas com frequência. Revelou, ainda, que os registros fotográficos e as sugestões 

levantadas pelos idosos deram visibilidade às irregularidades e problemas de acessibilidade 

urbana no Centro de Caratinga, MG (FREIRE JÚNIOR et al., 2013). 

No entanto, observa-se que esses problemas também fazem parte de outros centros 

urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, não foi encontrado artigo sobre esta temática 

com referência ao Rio de Janeiro. Já no tocante a São Paulo, foi encontrado um artigo sobre 

pesquisa realizada com nove idosos vítimas de quedas, no qual os autores Mendes, Valsecchi, 

(2007) apresentam entrevistas realizadas com um representante do poder público e com esses 

idosos, versando sobre quedas em idosos residentes na cidade de São Paulo. Afirmaram que os 

resultados dos dados confirmam mudanças expressivas na vida dos idosos que são vítimas do 

que se passou a denominar de “armadilhas urbanas” e que, extrapolou os âmbitos da mobilidade 

e da dependência. Abordou ainda questões como o despreparo da cidade de São Paulo, a falta de 

planejamentos urbanos adequados e o descompromisso do poder público. O autor considera que 

a cidade não é um local ideal para viver durante a velhice, pois o que chama de “ciladas 

presentes no espaço público” soma-se às “armadilhas” existentes no espaço privado, as quais 

contribuem para a queda de idosos, que se torna uma experiência com consequências, muitas 

vezes, fatais (MENDES , VALSECCHI, 2007). 

Quanto à Escala de Tinetti, que avalia o equilíbrio e a marcha, foram notados escores 

mais significativos na segunda avaliação realizada, pois na primeira medida havia 22 idosos 

(51,16%) com alto risco para quedas e na segunda medida, após a participação nas atividades 

psicomotoras, este número foi reduzido a cinco idosos (11,62%). Esse resultado tem reflexo na 

classificação do risco moderado para quedas, que apresentou 11 idosos (25,58%) na primeira 

medida e 28 idosos (65,11%) na segunda medida, o que revela o aumento do número de idosos 

com risco moderado para quedas. Não apresentaram risco para quedas dez idosos (23,26%) nas 

duas medidas realizadas.  

Os resultados do parâmetro Equilíbrio (AM3) confirmaram a tendência de melhoria. 

Nesse critério os idosos também apresentaram melhoras significativas, pois na primeira medida 
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havia 14 idosos (32,55%) na classificação muito inferior, dez idosos (23,25%) na classificação 

inferior, cinco idosos (11,62%) na classificação normal baixo e dez idosos na classificação 

normal médio; já na segunda medida nenhum idoso permaneceu na classificação muito inferior, 

13 idosos (30,23%) ficaram na classificação inferior, nove (20,93%) foram classificados no nível 

normal baixo e 13 idosos (30,23%) ficaram na classificação normal médio. As classificações 

normal alto, superior e muito superior também apresentaram maior número de idosos na segunda 

medida realizada. Portanto, o número de idosos com melhores escores na segunda medida 

superaram os da primeira medida tanto no equilíbrio e marcha da Escala de Tinetti quanto no 

equilíbrio da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI) nas avaliações realizadas neste estudo.  

Observa-se o quão importante foi para os idosos terem participado das atividades 

psicomotoras implementadas durante a pesquisa, já que evoluíram do alto risco para quedas para 

o risco moderado. Esse resultado é corroborado por Cunha; Guimarães, (1989), ao afirmar que a 

queda ocorre em decorrência da perda total do equilíbrio postural, podendo estar relacionada à 

insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteoarticulares envolvidos na manutenção da 

postura, caracterizando-a como uma síndrome geriátrica por ser considerada um evento 

multifatorial e heterogêneo (MACIEL et al., 2010).  

Verificou-se que o aumento do quantitativo de idosos na faixa de risco moderado 

apresentou um fator positivo, qual seja, a melhora no equilíbrio e marcha destes idosos, pois 

apresentaram boas respostas aos estímulos psicomotores realizados. Percebe-se ainda, que 11 

idosos (25,58%), que já apresentavam risco moderado para quedas continuaram na mesma 

classificação, no entanto foi registrado aumento em suas pontuações. O aumento da pontuação 

do parâmetro Equilíbrio na Escala Motora para Terceira Idade, de autoria de Rosa Neto et cols. 

(2009) respalda esse resultado, pois, na segunda avaliação, em ambas as instituições pesquisadas 

sobreveio melhora satisfatória no equilíbrio dos idosos. 

Observa-se que nestas instituições os idosos mais jovens começaram mais cedo a 

apresentar déficits de equilíbrio. Percebe-se ainda que os idosos mais velhos apresentaram boas 

respostas aos exercícios psicomotores implementados em nível de igualdade aos idosos mais 

jovens. Dessa forma, compreende-se a importância do início da prática de exercícios físicos 

regulares para os idosos, independentemente da idade. Quanto aos resultados de quedas, alguns 

autores afirmaram que a prática de exercícios físicos por idosos diminui o risco e a incidência de 

quedas (COSTA, 2011; GARUFFI et al., 2011; LIMA et al., 2010; BENEDETTI et al., 2008).  
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Para reduzir a ocorrência de queda e os danos decorrentes de tais quedas é importante a 

implantação e implementação de medidas que avaliem os riscos de quedas, garantam o cuidado 

multiprofissional em um ambiente seguro e promovam a educação do paciente, familiares e 

profissionais. A unidade de saúde, orientada pelo Núcleo de Segurança do Paciente, deve definir 

o(s) profissional(ais) responsável(eis) por avaliar o risco de queda e definir ações de caráter 

preventivo para pacientes que apresentem tal risco, de forma que sejam atendidos com medidas 

individualizadas para prevenção de queda, sendo estas medidas, além de prescritas, 

implementadas (BRASIL, 2013, p. 7). 

Nos ambientes de saúde pública, em especial nos voltados para idosos, os profissionais 

necessitam traçar metas juntamente com os idosos e seus cuidadores para prevenção de quedas 

no intuito de que as ocorrências e recorrências de quedas deixem de ser uma ameaça, 

promovendo um ambiente de segurança para os idosos.  

Para desenvolver metas específicas o Ministério da Saúde orienta a utilização de 

protocolos em serviços de saúde. Esses protocolos estão em consonância com as idéias de King 

(1990), que desenvolveu sua Teoria do Alcance de Metas, na qual afirma que para se atingir as 

metas precisa haver interação entre o profissional e o paciente.  

Em relação à prevenção de quedas é imprescindível que o profissional siga o protocolo 

de quedas e conheça os indicadores, como os apresentados pela Sociedade Hospital Samaritano 

(2013) e por Joint Commission International (2011), que são: “Proporção de pacientes com 

avaliação de risco de queda realizada na admissão; Número de quedas com dano; Número de 

quedas sem dano; Índice de quedas [(nº de eventos / nº de paciente-dia)*1000]: este indicador 

pode ser monitorado utilizando um diagrama de controle, visando não só construir a série 

histórica do evento, como também auxiliar a estabelecer metas e parâmetros de avaliação.” 

(BRASIL, 2013, p.12). 

Igualmente importante é trabalhar o equilíbrio, a marcha, o controle postural e músculo-

esquelético, as informações sensoriais, o sistema neural e a coordenação motora de uma forma 

geral, pois neste estudo as atividades psicomotoras apresentaram um efeito muito positivo e 

contribuíram para a melhora dos déficits psicomotores dos idosos. Isso pôde ser observado nos 

resultados apresentados em ambas as instituições nas escalas utilizadas, EMTI e Escala de 

Tinetti, as quais evidenciaram melhores escores na segunda avaliação realizada. 
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Os resultados obtidos aqui relatados estão harmonizados com os estudos de outros 

autores que comprovaram a ocorrência de aumento do alcance funcional dos idosos e, 

consequentemente, a melhora do equilíbrio e reduziu o risco de quedas (COSTA, 2011; 

COELHO et al., 2009; BORGES et al., 2008; BENEDETTI et al., 2008; RAMOS, 2003). 

Neste estudo foi utilizado o Diário de Quedas do Idoso que apresenta a soma das quedas 

e local e período do evento. Sua utilização revelou a ocorrência do total de 52 quedas (100%), 

das quais 34 (65,38%) referem-se a quedas recorrentes e 18 (34,62%) a quedas únicas. Observa-

se que o grande índice de quedas foi corroborado pelos baixos escores nos resultados da primeira 

medida nas escalas utilizadas, pois na média os idosos obtiveram pontuações referentes às 

classificações inferior no parâmetro motor Equilíbrio (AM3) e muito inferior no quesito 

Motricidade Global (AM2). Analisando mais detalhadamente a Escala de Tinetti, que avalia o 

Equilíbrio e a marcha, temos como resultado baixos escores, pois a maioria dos idosos, 22 

(51,16%), enquadrou-se no nível alto risco para quedas, obtendo média de 17,22 pontos 

conforme na Tabela 6. Estas pontuações representam a instabilidade postural, desequilíbrios e 

possivelmente justificam a ocorrência da maioria das quedas sofridas em ambas as instituições.  

Este estudo é respaldado por Civinski et al. (2011) ao afirmar que as desordens da 

marcha e do equilíbrio deixam os idosos mais propensos a sofrerem quedas, que podem resultar 

em traumatismos ou lesões mais graves como fraturas, resultando em lesões físicas, perdas 

funcionais ou períodos prolongados de imobilidade gerando, assim, a incapacidade e 

dependência do idoso. 

Assim, é importante orientar os idosos a praticarem exercícios físicos regulares para 

melhorar a capacidade funcional, prevenir e tratar os declínios funcionais associados ao processo 

de envelhecimento de uma forma efetiva.  
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CONCLUSÃO 

 

Retomando o objetivo de analisar os efeitos das atividades psicomotoras para o 

equilíbrio em idosos com distúrbio cognitivo leve a partir dos resultados encontrados neste 

estudo, identificou-se que a média de idade dos participantes foi de 74,95 anos, sendo 86,05% do 

sexo feminino e 13,95% masculino. Os resultados desta pesquisa confirmaram que as metas 

foram alcançadas e a hipótese de que o exercício de estimulação psicomotora favorece o 

equilíbrio de idosos com distúrbio cognitivo leve foi confirmada.  

Aplicando a Teoria do Alcance de Metas de Imogene King, através das metas traçadas a 

partir do diagnóstico dos déficits psicomotores observados e pelas necessidades percebidas, a 

forma de atingir as metas foi trabalhada em conjunto com os idosos e a pesquisadora. Essa 

interação enfermeiro-cliente é definida por King (1990) como sendo parte da transação e envolve 

a troca mútua com o cliente, que tem o direito de participar nas decisões sobre seu atendimento. 

Após aplicação dos instrumentos propostos na pesquisa (Escala Motora para Terceira 

Idade – EMTI; Escala de Tinetti; Mini-Exame do Estado Mental – MEEM e o Diário de Quedas 

do Idoso) em conjunto nas duas instituições públicas pesquisadas, sendo empregados à luz da 

Teoria do Alcance de Metas de Imogene King, conforme o processo de enfermagem,viabilizou 

com sucesso o estudo quantitativo realizado com os 43 idosos participantes da pesquisa. As 

metas foram alcançadas ao se aplicar o processo de enfermagem utilizado na Teoria de King. Por 

esse instrumento metodológico e sistemático, os cuidados para com os idosos foram planejados, 

para, então, implementar as atividades e exercícios psicomotores. As avaliações foram realizadas 

antes e depois das atividades elaboradas.  

O atendimento profissional foi direcionado aos idosos estimulando uma forma 

participativa e interativa a tomada de decisão sobre as metas e a exploração e a identificação dos 

meios para atingi-las. Assim, as dinâmicas psicomotoras podem ser consideradas como meios 

para atingir as metas, que consistem em conseguir bons resultados com interação entre o 

profissional e os idosos no sentido de postergar o avanço do DCL, melhorar os déficits 

psicomotores e desequilíbrios observados.  

Quanto aos resultados obtidos com aumento dos escores nos parâmetros motores, em 

especial o equilíbrio da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI), observou-se na primeira 

medida que a média da aptidão motora (AMG) foi de 83,11 pontos, equivalente à classificação 
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normal baixo, e na segunda medida a média foi de 90,72 pontos, equivalente à classificação 

normal médio. Este resultado demonstrou a eficácia das atividades psicomotoras implementadas 

para os idosos da pesquisa.  

No parâmetro equilíbrio, na primeira medida, 14 idosos (32,55%) obtiveram pontuação 

menor que 69, equivalente à classificação muito inferior e 10 idosos (23,25%) conseguiram 

pontuação entre 70 e 79, correspondendo à classificação inferior. A média obtida foi 79,81 

pontos, equivalente à classificação inferior. Na segunda medida, os participantes apresentaram 

aumento em seus escores e 13 idosos (30,23%) ficaram com pontuação entre 70 e 79, 

correspondente à classificação inferior e outros 13 idosos (30,23%) alcançaram pontuação entre 

90 e 109, correspondente à classificação normal médio. A média obtida foi 92,37 pontos e 

obteve a classificação normal médio da EMTI. Esses resultados, tanto na Aptidão Motora Geral 

quanto no equilíbrio da EMTI na segunda medida, significaram melhor desempenho dos idosos, 

com a mudança nas classificações de acordo com o aumento significativo dos escores após a 

realização das atividades psicomotoras.  

O mesmo quadro de melhoria ocorreu com o equilíbrio e marcha da Escala de Tinetti, 

pois na primeira medida 22 idosos (51,16%) obtiveram escores menores que 19, correspondentes 

a alto risco para quedas e 11 idosos (25,58%) pontuaram escores entre 19 e 24, correspondentes 

ao risco moderado para quedas. A média foi de 17,22 pontos, equivalente, segundo a escala, a 

alto risco para quedas. No entanto, na segunda medida apenas cinco idosos (11,62%) 

permaneceram com alto risco para quedas, porém, suas médias aumentaram para 18 pontos; e 17 

idosos (39,53%) aumentaram seus escores, mudando para risco moderado para quedas. Portanto, 

28 idosos (65,11%) ficaram com média de 20,67 pontos, sendo considerados pela escala com 

risco moderado para quedas. Isso significa que as atividades psicomotoras implementadas 

surtiram um efeito satisfatório e provaram sua efetividade, sendo comprovadas pelos resultados 

obtidos nas duas medidas realizadas nas escalas de Tinetti e EMTI, nas duas instituições públicas 

pesquisadas.  

Percebe-se um aumento significativo tanto na média geral dos parâmetros motores 

como no equilíbrio. Desta forma foi comprovada a eficácia das atividades psicomotoras para o 

equilíbrio dos idosos, fato relevante nesta pesquisa, pois, de acordo com os resultados do Diário 

de Quedas do Idoso neste estudo, 63,46% das quedas ocorreram por motivo de desequilíbrio.  
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Portanto, quanto à aplicação da Escala de Tinetti pudemos observar que os itens de 

avaliação nos dão informações sobre os déficits de equilíbrio e marcha condizentes com as 

respostas do Diário de Quedas do Idoso. Os idosos que sofreram maiores números de quedas, ou 

seja, que tiveram quedas recorrentes apresentaram déficits tanto de equilíbrio quanto de marcha. 

Concluiu-se que das circunstâncias de quedas avaliadas, os idosos apresentaram maior índice de 

desequilíbrio e o tropeço foi a segunda causa mais freqüente.  

Comparando a avaliação de equilíbrio da Escala de Tinetti com a avaliação de equilíbrio 

da Escala Motora para Terceira Idade (EMTI), observa-se que os dados das duas avaliações 

foram correspondentes. Ou seja, quando os avaliados apresentaram menores pontuações e, 

portanto, equilíbrio e marcha mais prejudicados na Escala de Tinetti, também tiveram avaliação 

de equilíbrio mais prejudicado na EMTI. O mesmo ocorrendo quando os resultados foram 

melhores em uma escala, também na outra verificaram-se melhores resultados, isto é, uma 

correspondeu ao resultado da outra, sendo útil a utilização de ambas nas avaliações de equilíbrio.  

O desempenho dos idosos nos parâmetros motores Motricidade Fina, Organização 

Espacial e Organização Temporal, tanto na primeira como na segunda medidas, evidenciou bons 

resultados e alcançou a classificação normal médio da EMTI. Nos parâmetros motores Esquema 

corporal/rapidez, Equilíbrio e Motricidade Global, na primeira medida realizada menores escores 

foram observados, tendo sido verificados aumento de pontuação e mudança de classificação nos 

quesitos Esquema corporal e Equilíbrio. Entretanto, na Motricidade Global verificou-se a 

obtenção de classificação muito inferior nas duas medidas realizadas, mesmo tendo aumentado 

sua pontuação na segunda avaliação, que passou a contar com média de 39,62 pontos. Este 

parâmetro motor foi o mais prejudicado da EMTI.    

Constatou-se dificuldade dos idosos ao realizarem algumas provas, as quais exigiam 

melhor preparo físico. Eles consideraram muito difíceis as seguintes provas de Motricidade 

Global: saltar uma altura de 40 cm; fazer o “pé manco” com uma caixa de fósforos; e saltar sobre 

uma cadeira. Porém, é importante estimular estes idosos a participarem com empenho das 

atividades psicomotoras continuadas, visando melhorar a motricidade global, o equilíbrio e o 

esquema corporal, além de manter os demais parâmetros motores com bom desempenho.  

Esses resultados corresponderam às expectativas da pesquisa, por demonstrarem ser 

possível conseguir melhores resultados no desempenho psicomotor e cognitivo e no equilíbrio, 

além de melhorar a capacidade funcional à medida que são realizados estímulos com atividades 
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cognitivas e psicomotoras continuadas, com dinâmicas de grupo, convívio social e atividades 

físicas regulares voltadas para a população idosa, pois, dessa forma, podem apresentar uma 

perspectiva de vida com melhores oportunidades de envelhecimento bem-sucedido e produtivo. 

Nesta pesquisa a maioria das quedas 73,08% ocorreu em ambientes públicos, sendo 

59,62% na rua; em outros lugares públicos, como em Shopping e ônibus, foram 13,46%. Poucos 

estudos abordam o assunto acessibilidade dos idosos no ambiente urbano. A partir dos resultados 

deste estudo, verifica-se a necessidade de realização de novas pesquisas que abordem tal tema, 

no intuito de reivindicar às autoridades governamentais da cidade do Rio de janeiro uma 

infraestrutura adequada à acessibilidade da população idosa. Os programas governamentais de 

educação e de saúde devem buscar melhorias na qualidade de vida dos idosos com programas 

voltados para a terceira idade. Esse empenho já pode ser observado nas instituições de ensino e 

pesquisa, bem como nas universidades.  

Espera-se que este estudo possa contribuir de forma significativa no intuito de alcance 

das metas propostas, com inclusão a atuação de uma equipe multiprofissional junto aos idosos, 

para que estes possam transitar com segurança nos ambientes públicos e praticar 

satisfatoriamente suas atividades cotidianas.    
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

O Sr (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A efetividade das 

intervenções psicomotoras no equilíbrio do idoso com Déficit Cognitivo Leve: quase 

experimento” de responsabilidade da pesquisadora Josélia Braz dos Santos Ferreira e da 

orientadora Profª Drª Selma Petra Chaves Sá.  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

(UFF) – Niterói - RJ  

Telefones para contato: (21) 24953359 – (21) 98296072 (pesquisador)  (21) 99861946 

(orientador) 

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade: _______anos. R.G. ____________________________________________ .  

Esta pesquisa será realizada no período de três meses, com previsão de iniciar em 

abril/2014 e terminar em junho/2014.  

O objetivo desta pesquisa consiste em analisar os benefícios dos exercícios psicomotores 

para o equilíbrio em idosos com distúrbio cognitivo leve; Identificar o déficit psicomotor nos 

idosos com Déficit Cognitivo Leve usando a Escala Motora para a Terceira Idade (EMTI) e a 

escala de Tinetti; Implementar atividades e exercícios psicomotores para o idoso com Déficit 

Cognitivo Leve visando a melhora dos fatores psicomotores com ênfase ao equilíbrio e marcha 

na prevenção de queda da própria altura; Comparar as condições motoras do idoso com Déficit 

Cognitivo Leve antes e após a implementação de atividades e exercícios psicomotores.  

A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o 

Sr (a) tenha qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com a 

pesquisadora, por telefone ou pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações 

atualizadas durante todo o estudo. Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para 

retirar este consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter confidencial. 

Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos 

científicos da área de saúde.  

Eu, _______________________________ R.G. nº_________________________  

Declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como voluntário (a) do projeto de 

pesquisa acima descrito.  

Niterói/RJ, ______ de _____________de 2014.  

 Nome e assinatura do voluntário                                         Nome e assinatura do responsável                                                                                                                                                             

                                                                                                   por obter o consentimento   

___________________________ 

 Testemunha                                                                               

____________________________                                    ___________________________   
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APÊNDICE 4 – DINÂMICAS IMPLEMENTADAS NAS INSTITUIÇÕES I e II 

 

Foram realizadas 10 dinâmicas baseadas nas recomendações de Rosa Neto, (2009), com 

inovações durante a pesquisa de acordo com a proposta de cada dinâmica. Para todas as 

dinâmicas em que o tema foi meio de transporte utilizou-se de cenário de viagens, quando se 

tratou de outros temas, como órgãos dos sentidos, estações do ano, festa junina e Copa do 

Mundo, o cenário de figuras foi de acordo com cada tema, sempre passados durante 10 minutos 

e as figuras passadas a cada cinco segundos, sempre repetindo sete figuras. Porém, só na 

primeira dinâmica foram realizados testes computando resultados de memória. As finalidades 

destas atividades foram trabalhar mente e corpo em conjunto nas dinâmicas implementadas.  

 Durante as atividades implementadas houve colaboração da professora de educação 

física na Oficina Cognitiva na instituição I e na instituição II contou-se com a colaboração de 

voluntários.  

 

O TREM E “A DANÇA DA CADEIRA” 

 

Atividade 

Nome: O trem e a dança da cadeira. 

Objetivos: Desenvolvimento sensório-motor, agilidade, coordenação visomotora, ritmo, 

atenção, concentração, memória e socialização.  

Material: retroprojetor, pendrive com figuras de trens e músicas, círculos ou cartões 

(nas cores: amarelo, verde, vermelho e azul), bolas para encher, lanche para comemorar. 

Formação: primeiro em círculo na dança da cadeira e depois duas fileiras de cadeiras, 

como nos trens. 

Desenvolvimento: O grupo permaneceu em círculo, em sentido anti-horário. Ao lado 

de cada participante permaneceu uma cadeira. O número de cadeira foi inferior ao número de 

participantes. Quando a música começou, o trem estava parado, pois só prosseguiu viagem após 

a dança da cadeira. Todos dançam ao ritmo das músicas sobre o tema trem. Quando parou a 

música, cada participante sentou em uma cadeira e quem sobrou foi saindo.  

Foi fixado um cartão com uma cor básica em uma primeira cadeira para o primeiro a 

sair sentar-se. Depois, em cada cadeira que saiu, foi fixada uma cor básica intercalada e 
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solicitado que antes dos participantes se sentarem olhassem para a cor do cartão na cadeira. 

Enquanto sentados iam assistindo aos outros na dança da cadeira.  

A dança da cadeira foi se repetindo e cada integrante que saiu sentou-se em uma cadeira 

com outra cor alternada. Foram usadas quatro cores básicas (verde, amarelo, azul e vermelho). 

Todos foram orientados a memorizar a cor de suas cadeiras. A dança da cadeira terminou quando 

ficou apenas uma cadeira e um dos dois últimos participantes conseguiu sentar-se.  

 

 

Finalizando a dança da cadeira os passageiros iniciaram a viagem de trem. 

 

Iniciou a viagem de trem e os participantes foram orientados a olhar pela janela do trem 

as paisagens que durante a viagem se mostravam à sua frente. Foram 10 minutos de viagem e as 

paisagens diversas mudadas a cada cinco segundos.  

Propositalmente, sete figuras foram repetidas durante o percurso no sentido de observar 

a percepção dos integrantes numa conversação e comentários com os idosos participantes após o 

término da dinâmica.  

De repente, depois de cinco minutos de viagem, o trem dá um solavanco forte e todos 

que estão nos verdes vão para os vermelhos, os vermelhos vão para os amarelos, os amarelos 

para os azuis e os azuis para os verdes. Neste momento de mudança das cadeiras entre os 

participantes, pode-se observar a interação entre eles e também a agilidade e percepção de cada 

um dos idosos.  

E, sentados novamente, a viagem continuou com as paisagens mostradas no data show e 

as músicas até chegarem à estação da alegria... Aí é festa... Todos vão dançar, encher bolas, jogar 

estas bolas, lanchar, comemorar... E a música para finalizar: “O trem das 11 horas”. 

A dinâmica termina com uma festa na última estação. 
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ENTREI DE GAIATO NO NAVIO DOS “MARINHEIROS” 

 

Atividade: 

Nome: Entrei de Gaiato no Navio dos “Marinheiros” 

Objetivos: Estimular a expressão corporal, desenvolvimento sensório-motor, agilidade, 

coordenação visomotora, criatividade, ritmo, atenção, concentração, memória e socialização. 

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, pendrive com músicas, retroprojetor, 

figuras de navios, mares, rios, paisagens aquáticas (tudo o que lembre o cenário de navio) 

selecionados da internet. 

Desenvolvimento: O comandante chegou e disse: – Vocês entraram de gaiato no navio, 

então todos os tripulantes gaiatos têm que “dançar conforme a música”, porque serão tratados 

como marinheiros e terão que cumprir as tarefas ordenadas pelo comandante.  

Sob o som da música “Entrei de Gaiato no navio” do grupo Paralamas do Sucesso, 

todos foram convidados a dançar ao redor das cadeiras colocadas como nas barcas/ou navios. 

Quando a música parou o comandante do navio ordenou realizarem alongamentos. 

 

 Realizar os seguintes alongamentos: 

1. Posição de sentido. Inspira e eleva os dois membros lentamente, expira abaixando os 

membros lentamente e volta à posição de sentido (três vezes).  

2. Contar até 10 alongando o braço direito para cima e a mão esquerda na cintura. Depois 

inverter o braço esquerdo e a mão direita e contar mais 10 alongamentos.  

3. Girar o tronco ao máximo que conseguir alongando cinco vezes para a direita e cinco 

vezes para a esquerda. 

4. Alongar com a palma da mão direita na coluna e a mão esquerda segurando o cotovelo 

direito ficar por cinco segundos e voltar à posição de sentido. Realizar movimento 

inverso, com a palma da mão esquerda na coluna e a mão direita segurando o cotovelo 

esquerdo ficar por cinco segundos e voltar à posição de sentido. 

5. Mão direita na cintura e elevo o braço esquerdo ao máximo por cinco segundos. Faço o 

mesmo com a mão esquerda na cintura e elevo o braço direito ao máximo conto cinco 

segundos. 
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6. Membros inferiores (pernas) juntos e da posição de sentido abaixa os dois membros 

superiores (braços) até alcançar os pés. Ficar por 10 segundos. 

7. Mãos para trás e juntas esticar ao máximo por cinco segundos.  

 

 

Depois chegaram os “marinheiros”  

 

Inicia-se a Dinâmica “marinheiros” (ROSA NETO et cols., 2009, p. 218) – anexo 5 

 

Desenvolvimento: Formaram-se dois grupos. Cada grupo se posicionou em um lado da 

sala. O coordenador da atividade definiu a equipe que iniciou a atividade. Cada equipe combinou 

algo que foi representado por meio de mímica para a equipe adversária, que foi sobre profissão. 

Com as mãos dadas os membros do grupo que executaram a mímica (grupo 1) se dirigiu à equipe 

adversária (grupo 2) dizendo: 

Grupo 1: – Somos todos marinheiros! 

Grupo 2: – O que vieram fazer? 

Grupo 1: – Muitas coisas! 

Grupo 2: – Mostre o motivo.  

A partir daí, o grupo 1 executou a mímica combinada para o grupo 2 adivinhar o que ela 

representa. A equipe vencedora foi a que adivinhou o maior número de mímicas. 

 

A viagem continuou ... 

Sob o som de músicas sobre navio e mar foram colocadas as figuras de mares, rios, 

animais marinhos e paisagens aquáticas durante 10 minutos e mudando a cada cinco segundos, 

repetindo-se durante este tempo sete figuras. Quando finalizou, todos desembarcaram e foram 

lanchar.  
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“O AVIÃO E ATIVIDADES DE EQUILÍBRIO” 

 

Atividade: 

Nome: O avião e Atividades de equilíbrio.  

Objetivos: Estimular atenção, concentração, memória e socialização, expressão 

corporal, desenvolvimento sensório-motor, agilidade, coordenação visomotora, criatividade, 

ritmo, e equilíbrio em suas mais variadas formas. 

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, pendrive com músicas, retroprojetor, 

figuras de aviões, paisagens (selecionadas da internet e que lembrem o cenário de avião). 

Formação: Livre 

Desenvolvimento: A viagem de avião iniciou-se sob o som de música com tema sobre 

avião e os participantes foram orientados a olhar pela janela do avião para ver as paisagens que 

durante a viagem se mostravam à sua frente. Foram 10 minutos de viagem e as paisagens 

diversas mudadas a cada cinco segundos. Propositalmente, sete figuras foram repetidas durante o 

percurso no sentido de observar a percepção dos integrantes.   

A viagem termina e todos chegam ao aeroporto.  

1. Para sair tiveram que caminhar pela sala no passo normal, depois voltar com 

passos rápidos, mas com segurança (TINETTI, 1986). 

2. Depois tiveram que girar 360º (TINETTI, 1986).  

3. Tiveram que manter-se com equilíbrio nas pontas dos pés com os olhos 

fechados. Sobre a ponta dos pés, olhos fechados, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntas. 

Erros: mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares; balançar o corpo (permite-se ligeira 

oscilação). Duração: 15 segundos. Tentativas: três (ROSA NETO et cols., 2009). 

4. Tiveram que se equilibrar com o tronco flexionado, com os olhos abertos, mãos 

nas costas, elevar-se sobre as pontas dos pés e flexionar o tronco em ângulo reto (pernas retas) 

figura 27. Erros: flexionar as pernas mais de duas vezes; mover-se do lugar; tocar o chão com os 

calcanhares. Duração: 10 segundos. Tentativas: duas (ROSA NETO et cols., 2009).   

Na instituição I não havia colchões suficientes e, por isso, esta tarefa foi substituída por 

trabalhar o equilíbrio com bastões. 

Na instituição II não tinham bastões e, por isso foi substituído por colchonetes, pois 

havia em grande quantidade por ser a sala onde era realizada a aula de yoga. 
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Por isso esta dinâmica do avião foi aplicada de formas diferentes nas instituições, 

porém, seguindo o critério de se trabalhar o equilíbrio. 

Equilibrar-se com bastões (apenas a instituição I) – anexo 5 

Caminhar nos colchões (apenas a instituição II) – anexo 5 

Deslocar-se na Trave de Equilíbrio (ROSA NETO et cols., 2009) – Anexo 5 

Outras atividades propostas: 

Fazer deslocamentos frontais ou laterais. 

Equilibrar-se somente com um pé. 

Deslocar-se e parar com um dos pés. 

Saltar e parar com um dos pés. 

Caminhar nas pontas dos pés. 

 

 

AS ESTAÇÕES DO ANO E A “MÍMICA” 

 

Nome: As estações do ano e a “mímica”.  

Objetivos: Estimular a coordenação visomotora, a criatividade, desenvolver a 

organização espacial, a organização temporal, a percepção dos gestos e traduzir disso uma 

informação e a socialização. 

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, pendrive com músicas, retroprojetor, 

figuras flores, frutas, árvores, paisagens (tudo o que lembre o cenário de estações do ano que foi 

selecionado da internet). 

Foi realizado alongamento (o mesmo da dinâmica entrei de gaiato no navio dos 

“marinheiros”) e, após, foi aplicada a dinâmica “Fazer Mímica” (ROSA NETO et cols., 2009) 

anexo 5.  

Desenvolvimento: Foram 10 minutos de paisagens diversas mudadas a cada cinco 

segundos. Figuras em data show com cenário de acordo com o tema estações do ano, 

representativas de cada estação do ano. Propositalmente, sete figuras foram repetidas durante o 

percurso no sentido de observar a percepção dos integrantes.  Em ambas as instituições foram 

realizadas mímicas imitando animais. De forma livre e muito divertida. 
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OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS E O JOGO DO TATO 

 

Atividade:  

Nome: Os órgãos dos sentidos e o Jogo do Tato. 

Objetivos: Estimular coordenação visomotora, criatividade, ritmo, atenção, 

concentração, memória, socialização, expressão corporal, desenvolvimento sensório-motor e 

agilidade.  

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, pendrive com músicas, retroprojetor, 

figuras de órgão dos sentidos com pessoas e coisas diversas de acordo com cada órgão dos 

sentidos (tudo o que lembre o cenário de órgãos dos sentidos selecionado da internet). 

Atividade/Desenvolvimento: Figuras em data show com representações dos órgãos dos 

sentidos eram mostradas ao mesmo tempo em que as músicas que falavam deste assunto 

tocavam, as figuras iam passando a cada cinco segundos. Durante a duração das músicas as 

figuras eram mostradas de acordo com a letra da música. Foram 10 minutos. Após, foi realizada 

a Dinâmica “Realizar o Jogo do Tato” (ROSA NETO et cols., 2009) – anexo 5. 

 

 

A FESTA JUNINA 

 

Atividade:  

Nome: A Festa Junina. 

Objetivos: Estimular coordenação visomotora, criatividade, ritmo, atenção, 

concentração, memória, socialização, expressão corporal, desenvolvimento sensório-motor e 

agilidade.  

Material/Cenário: Quadra espaçosa com bancos e mesas, pendrive com músicas, 

retroprojetor com os jogos de sete erros, comidas típicas. A parte de vídeo foi realizada com 

figuras de festa junina, comidas típicas, tudo o que lembre o cenário de festa junina que foi 

selecionado da internet.  
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Desenvolvimento: Dança de Festa Junina, pescaria de barquinhos com pensamentos em 

versos, jogo dos sete erros. Os participantes pescaram os barquinhos com os versinhos, 

ganharam prendas, dançaram festa junina e jogaram o jogo dos sete erros no final.  

Essa dinâmica foi apresentada em três momentos, pois foi apresentada em cada 

instituição e repetida numa festa junina onde pude contar com a presença dos idosos da 

instituição II, pois foi realizada no espaço desta instituição, porém, alguns idosos da instituição I 

compareceram e foi bastante divertido.  

 

 

 

A COPA DO MUNDO E AS BOLAS 

 

Atividade:  

Nome: A Copa do Mundo e as Bolas 

Objetivos: Estimular coordenação motora global, agilidade, desenvolvimento sensório-

motor, expressão corporal, criatividade, ritmo, atenção, concentração, memória e socialização.  

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, retroprojetor, pendrive. 

Desenvolvimento: No salão espaçoso com cadeiras, retroprojetor, pendrive com 

músicas, figuras de Copa do Mundo de anos anteriores, ruas enfeitadas, torcedores, jogadores, 

atletas, as maravilhas do Rio de Janeiro e de Niterói (pontos turísticos), tudo o que lembre 

cenário de Copa do Mundo, selecionados da internet. Após terem assistido os 10 minutos de 

vídeo, todos os participantes foram para a quadra e jogaram bolas de acordo com as orientações e 

com cuidado para não sofrerem quedas. Ideia adaptada da Dinâmica: Realizar Atividades com 

bolas (ROSA NETO et cols., 2009) no anexo 5. 

  

 

VIAGEM DE CAMINHÃO E A RESPIRAÇÃO 

 

Atividade: 

Nome: Viagem de caminhão e a respiração. 
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Objetivo: melhorar a atenção, percepção, memória com os vídeos e com outras 

atividades e alongamentos para melhorar a coordenação motora global, equilíbrio, melhorar a 

respiração diafragmática. 

Material/Cenário: Vídeos de caminhoneiro no YouTube com cantores famosos 

cantando músicas de caminhoneiro com figuras diversas, data show,  pendrive, salão espaçoso.  

Desenvolvimento: Comentários sobre as figuras que mais se repetiam, as cores diversas 

dos caminhões e as dificuldades observadas nos vídeos pelas estradas sem asfalto e com muita 

lama, as duras rotinas dos caminhoneiros. Um idoso se pronunciou dizendo que os cantores 

quando falam de caminhoneiro, sempre cantam que tem alguém esperando por ele. Falou sobre o 

não se arriscar na banguela de Roberto Carlos. Um idoso comentou sobre o que é banguela e que 

muitos se arriscam sim e que é perigoso. As dificuldades que os caminhoneiros passam. 

Realizaram respiração diafragmática em pé diferente do anexo. Ideia adaptada de Rosa 

Neto et cols. (2009), no anexo 5.  

Dinâmica: Fazer Respiração Diafragmática (ROSA NETO et cols., 2009) no anexo 5.  

Material: Nenhum 

Desenvolvimento: Cada idoso ficou de pé, com os membros inferiores fletidos 

levemente, elevou os membros superiores ao mesmo tempo que inspirou e abaixou os membros 

superiores ao mesmo tempo que expirou. Realizou a respiração diafragmática cinco vezes. 

 

Depois Realizaram atividades de equilíbrio: 

1. Marcharam ao som da música “marcha soldado cabeça de papel”  

2. Realizaram alongamento 

3. Caminharam pela sala no passo normal, depois voltaram com passos rápidos, 

mas com segurança (TINETTI, 1986). 

4. Giraram 360º (TINETTI, 1986).  

5. Mantiveram-se com equilíbrio nas pontas dos pés com os olhos fechados. 

Sobre a ponta dos pés, olhos fechados, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntas. Erros: 

mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares; balançar o corpo (permite-se ligeira 

oscilação). Duração: 15 segundos. Tentativas: três (ROSA NETO et cols., 2009). 

6. Equilibraram-se com o tronco flexionado, com os olhos abertos, mãos nas 

costas, elevaram-se sobre as pontas dos pés e flexionaram o tronco em ângulo reto (pernas retas) 
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figura 27. Erros: flexionar as pernas mais de duas vezes; mover-se do lugar; tocar o chão com os 

calcanhares. Duração: 10 segundos. Tentativas: duas (ROSA NETO et cols., 2009).  

 

 

Deslocar-se na Trave de Equilíbrio (ROSA NETO et cols., 2009) – Anexo 5 

 

Foi improvisada uma linha com fita adesiva colorida para substituir a trave de 

equilíbrio. Todos os participantes trabalharam a lateralidade, equilíbrio e coordenação. Foram 

realizadas as outras sugestões:  

 Fazer deslocamentos frontais ou laterais. 

 Equilibrar-se somente com um pé. 

 Deslocar-se e parar com um dos pés. 

 Saltar e parar com um dos pés. 

 Caminhar nas pontas dos pés. 

 

 

 

TOCAR O INSTRUMENTO MUSICAL 

 

 

Atividade: 

Nome: Tocar o Instrumento Musical. 

Objetivos: Desenvolver a organização temporal e a noção de ritmo, de tempo e de 

espaço. Desenvolver a capacidade de abstrair os comandos e a memorização.  

Material/Cenário: Salão espaçoso com cadeiras, pendrive com músicas animadas 

selecionadas da internet. Os instrumentos musicais utilizados na instituição I foram pandeiros e 

chocalhos e na instituição II foram pandeiro e sanfona de brinquedo. 

Formação: Livre. 

Esta dinâmica também apresentou alguma diferenciação apenas nos instrumentos 

musicais utilizados, porém, o efeito, a participação e a finalidade da dinâmica foram atingidas 

com o mesmo teor de qualidade, pois o próprio autor Rosa Neto et cols. (2009) dá sugestões de 
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uso de outros instrumentos musicais. Em ambas as instituições houve interação dos participantes 

com a equipe de pesquisa. 

Foi improvisado o uso de uma sanfona de brinquedo de acordo com a Dinâmica Tocar 

Bumbo (ROSA NETO et cols., 2009, p. 227)– anexo 5. 

Desenvolvimento: Os idosos ficaram espalhados livremente pela quadra (instituição I) 

e pelo salão (instituição II). Os idosos pegaram os instrumentos e foram orientados a tocar 

devagar, rápido e depois a parar. As tarefas a serem desempenhadas foram realizadas antes de 

começar a dinâmica e foram as seguintes: 

 Som em ritmo lento – caminhar 

 Som em ritmo rápido – marchar 

 Som em ritmo mais acelerado – andar rápido 

 Um toque só nos instrumentos – anar em diagonal 

 Dois toques no instrumento – andar de ré 

 Três toques no instrumento – andar lateralmente à direita 

 Quatro toques = andar lateralmente à esquerda. 

 Quando parou – foi realizado alongamento e dança livre ao som de músicas 

animadas. A participação foi muito satisfatória. 

 

 

 

REMANESCÊNCIAS E O “TOCAR NOS BALÕES” 

 

 

Atividade 

Nome: Remanescências e o “Tocar nos Balões”. 

Objetivos: Melhorar a coordenação motora geral, a força de membros inferiores e 

superiores, desenvolver a criatividade, desenvolvimento sensório-motor, agilidade, coordenação 

visomotora, ritmo, atenção, concentração, memória e a socialização. 

Material/Cenário: Vídeos de músicas do cantor Roberto Carlos com figuras e 

paisagens disponíveis no YouTube, data show, pendrive e salão espaçoso.   
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Desenvolvimento: Foram utilizados vídeos de músicas do Roberto Carlos com figuras e 

paisagens representativas do que estava sendo cantado nas músicas, disponíveis no YouTube. 

Foram mostrados quatro vídeos musicais, sendo três antigos e um atual, no mesmo modelo de 

cenário implementado desde o início da pesquisa, com figuras diversas, data show e pendrive em 

um salão espaçoso. 

Após o vídeo, houve um momento de comentários e conversação. Um idoso disse ao 

fim das atividades: “- Hoje eu ganhei o dia, porque eu vi o Roberto Carlos!” 

Realizaram, alongamentos e a Dinâmica Tocar no balão. Cada participante deverá 

receber um balão e enchê-lo. Em seguida, dispersos pela quadra, os participantes deverão manter 

o balão no ar, jogando-o de um lado para o outro utilizando qualquer parte do corpo. Os idosos 

deverão utilizar mãos, cotovelos, ombros, pés, pernas, calcanhar, peito, cabeça, etc. O 

coordenador será o agente motivador e estimulará os idosos a criar movimentos ou formas de 

controlar o balão, estimulando a criatividade. 

Ideias da Dinâmica: TOCAR NO BALÃO (anexo 5) 

Foram aplicadas também as sugestões das Outras propostas, que foram:  

A tarefa foi realizada com as pernas juntas. As variações foram: transpor o balão na 

cabeça de um lado para o outro sem usar as mãos; jogar o balão para cima sem deixar cair no 

chão; jogar os balões uns para os outros e entre si, em círculo, sem deixar cair no chão. 

Depois, todos lancharam e se serviram à vontade. Assim encerramos as atividades 

apresentadas. 
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ANEXO 1 – MINI – EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)   

                                                                                                    (Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

Paciente:____________________________Data da Avaliação:_____/_____/_____Avaliador: ___________ 

ORIENTAÇÃO 

Dia da semana (1 ponto) .........................................................................................................................................(     )                                                   

Dia do mês (1ponto) ...............................................................................................................................................(     )  

Mês (1 ponto) ............................................................................................................... ...........................................(     ) 

Ano (1 ponto) ..........................................................................................................................................................(     ) 

Hora aproximada (1 ponto) .....................................................................................................................................(     ) 

Local específico (aposento ou setor) (1 ponto)........................................................................................................(     )      

Instituição (residência, hospitalclínica) (1 ponto)....................................................................................................(     )   

Bairro ou rua próxima (1 ponto)..............................................................................................................................(     ) 

Cidade (1ponto).............................................................................................................. ..........................................(     ) 

Estado (1ponto) ........................................................................................................................... ............................(     ) 

MEMÓRIA IMEDIATA 

Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente. Pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 ponto para cada 

resposta correta ............................................................................................................ .............................................(     ) 

Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu,  pois mais  adiante você irá perguntá-las 

novamente.  

ATENÇÃO E CÁLCULO 

(100 – 7) sucessivas, 5 vezes sucessivamente.1 ponto para cada cálculo correto.....................................................(     ) 

Alternativamente, soletrar MUNDO de trás para frente. 

EVOCAÇÃO 

Pergunte pelas 3palavras ditas anteriormente.1 ponto por palavra ............................................................ ............(      ) 

LINGUAGEM 

Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos) .........................................................................................................(      ) 

Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá (1 ponto) ........................................................................................................(      ) 

Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 pontos) ............................(      ) 

Ler e obedecer:“feche os olhos” (1 ponto) ................................................................................... ..........................(      ) 

Escrever uma frase (1 ponto) ................................................................................................ .................................(      ) 

Copiar um desenh(1 ponto) ......................................................................................................................... ...........(      )     

                                                                           ESCORE: (______/30) 
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ANEXO 2 –  MANUAL DE AVALIAÇÃO MOTORA PARA TERCEIRA IDADE  

                                                                (ROSA NETO, Francisco et cols., 2009. p. 124-161)  

MANUAL DE AVALIAÇÃO MOTORA P/ TERCEIRA IDADE  

DESCRIÇÃO DO EXAME  

MOTRICIDADE FINA  

NÍVEL 2 - CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE  

Material: 12 cubos em desordem; tomam-se quatro e, com eles, é montada uma torre diante do idoso (figura 1). 

"Faça você uma torre igual" (sem desmontar o modelo). O idoso deve fazer uma torre de quatro ou mais cubos 

quando lhe for indicado.  

 

Figura 1 

NÍVEL 3 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE  

Material: 12 cubos em desordem; tomam-se três e, com eles, se constrói uma ponte diante do idoso (figura 2). "Faça 

você uma ponte semelhante" (sem desmontar o modelo). Pode ensinar várias vezes a forma de fazê-lo. É suficiente 

que a ponte se mantenha ainda que não esteja muito bem equilibrada.  

 

Figura 2 

    

NÍVEL 4 – ENFIAR A LINHA NA AGULHA  

Material: Linha número 60 e agulha de costura (1cm x 1mm). Para começar, mãos separadas a uma distância de 

10cm. A linha passa pelos dedos em 2cm. Comprimento total da linha é de 15cm (figura 3). Duração: 9 segundos. 

Ensaios: dois  

 

 Figura 3  
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NÍVEL 5 - FAZER UM NÓ  

Material: Um par de cordões de sapatos de 45cm e um lápis. “Presta atenção no que faço". Fazer um nó simples em 

um lápis (figura 4). "Com este cordão, você irá fazer um nó em meu dedo como eu fiz no lápis". Aceita-se qualquer 

tipo de nó, desde que não se desmanche.  

 

Figura nº 4  

NÍVEL 6 - LABIRINTO  

O idoso deve estar sentado em uma mesa diante de um lápis e uma folha contendo os labirintos (Anexo II). Traçar 

com um lápis uma linha contínua da entrada até a saída do primeiro labirinto e, imediatamente, iniciar o próximo. 

Após 30 segundos de repouso, começar o mesmo exercício com a mão esquerda (figura 5).  

 

Figura 5  

Erros: A linha ultrapassar o labirinto mais de duas vezes com a mão dominante e mais de três vezes com a mão não-

dominante; o tempo máximo ser ultrapassado; levantar mais que uma vez o lápis do papel. Duração: 1 minuto e 20 

segundos para a mão dominante (direita ou esquerda) e 1 minuto e 25 segundos para a mão não dominante (direita 

ou esquerda). Tentativas: duas para tentativas cada mão.  

NÍVEL 7 - BOLINHAS DE PAPEL  

Fazer uma bolinha compacta com um pedaço de papel de seda (5cm X 5cm) com uma só mão, a palma deve estar 

para baixo, e é proibida a ajuda da outra mão. Após 15 segundos de repouso, o mesmo exercício deve ser realizado 

com a outra mão (Figura 6). Erros: o tempo máximo ser ultrapassado; a bolinha ser pouco compacta. Duração: 15 

segundos para a mão dominante e 20 segundos para a mão não-dominante. Tentativas: duas para cada mão.  

Observar se há sincinesias (movimentos involuntários).   

    
Figura 6 

NÍVEL 8 - PONTA DO POLEGAR  

Com a ponta do polegar, tocar com a máxima velocidade possível os dedos da mão, um após o outro, sem repetir a 

seqüência. Inicia-se do dedo menor para o polegar, retornando novamente para o menor (figura 7).  

5 4 3 2 1 ⇔ 2 3 4 5  
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Figura 7  

 O mesmo exercício deve ser realizado com a outra mão. Erros: Tocar várias vezes o mesmo dedo; tocar dois dedos 

ao mesmo tempo; esquecer de um dedo; ultrapassar o tempo máximo. Duração: cinco segundos. Tentativas: duas 

para cada mão.  

NÍVEL 9 - LANÇAMENTO COM UMA BOLA  

Arremessar uma bola (6 cm de diâmetro), em um alvo de 25 X 25, situado na altura do peito, 1,50m de distância 

(lançamento a partir do braço flexionado, mão próxima do ombro, pés juntos). Erros: deslocar de modo exagerado o 

braço; não fixar o cotovelo ao corpo durante o arremesso; acertar menos de duas vezes sobre três com a mão 

dominante e uma sobre três com a mão nãodominante. Tentativas: três para cada mão (figura 8).  

 

Figura 8 

NÍVEL 10 - CÍRCULO COM O POLEGAR  

A ponta do polegar esquerdo deve estar sobre a ponta do índice direito e, depois ao contrário. O índice direito deixa 

a ponta do polegar esquerdo e, desenhando uma circunferência ao redor do índice esquerdo, vai buscar a ponta do 

polegar esquerdo; entretanto, permanece o contato do índice esquerdo com o polegar direito. Dez movimentos 

sucessivos regulares devem ser feitos com a maior velocidade possível em um espaço de tempo de 10 segundos. Em 

seguida, o idoso fecha os olhos e continua assim por realizar mais dez movimentos. Erros: o movimento ser mal-

executado; haver menos de 10 círculos; executar a tarefa apenas com os olhos abertos (figura 9). Tentativas: três  

 

Figura 9 

NÍVEL 11 - AGARRAR UMA BOLA  

Agarrar com uma mão uma bola (6 cm de diâmetro), lançada desde 3 metros de distância. O idoso deve manter o 

braço relaxado ao longo do corpo até que se diga "agarre". Após 30 segundos de repouso, o mesmo exercício deve 

ser feito com a outra mão. Erros: agarrar menos de três vezes sobre cinco com a mão dominante; menos de duas 

vezes sobre cinco com a mão não-dominante.  

Tentativas: cinco para cada mão (figura 10).  

  

Figura 10  



  135 

COORDENAÇÃO GLOBAL  

NÍVEL 2 - SUBIR SOBRE UM BANCO  

Subir, com apoio, em um banco de 15cm de altura e descer. (Banco situado ao lado de uma parede) figura 11.  

 

Figura 11 

NÍVEL 3 - SALTAR SOBRE UMA CORDA  

Com os pés juntos: saltar por cima de uma corda estendida sobre o solo (sem impulso, pernas flexionadas), figura 

12. Erros: os pés estarem separados; o idoso perder o equilíbrio e cair. Tentativas: três (duas tentativas deverão ser 

positivas).  

 

Figura 12  

NÍVEL 4 - SALTAR SOBRE O MESMO LUGAR  

Dar saltos, sete ou oito sucessivamente, sobre o mesmo lugar com as pernas ligeiramente flexionadas (figura 13). 

Erros: movimentos não simultâneos de ambas as pernas, cair sobre os calcanhares. Tentativas: duas.  

 

Figura 13  

NÍVEL 5 - SALTAR UMA ALTURA DE 20CM  

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 20cm (figura 14). Material: dois suportes com uma fita elástica 

fixada nas extremidades dos mesmos, altura: 20cm. Erros: tocar no elástico; cair (apesar de não ter tocado no 

elástico); tocar no chão com as mãos. Tentativas: três, sendo que duas deverão ser positivas.  

 

Figura 14 
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NÍVEL 6 - CAMINHAR EM LINHA RETA  

Com os olhos abertos, percorrer 2 metros em linha reta, posicionando alternadamente o calcanhar de um pé contra a 

ponta do outro (figura 15). Erros: afastar-se da linha; balanceios; afastar um pé do outro; execução ruim.  

Tentativas: três.  

 

Figura 15 

NÍVEL 7 – PÉ MANCO  

Com os olhos abertos, saltar ao longo de uma distância de 5 metros com a perna esquerda, a direita flexionada em 

ângulo reto com o joelho, os braços relaxados ao longo do corpo (figura 16). Após um descanso de 30 segundos, o 

mesmo exercício com a outra perna. Erros: distanciar-se mais de 50cm da linha; tocar no chão com a outra perna; 

balançar os braços. Tentativas: duas para cada perna. Tempo indeterminado.  

 

Figura 16 

NÍVEL 8 - SALTAR UMA ALTURA DE 40CM  

Com os pés juntos: saltar sem impulso uma altura de 40cm (figura 17). Material: dois suportes com uma fita elástica 

fixada nas extremidades dos mesmos, altura: 40cm. Erros: tocar no elástico; cair (apesar de não ter tocado no 

elástico); tocar no chão com as mãos. Tentativas: três no total, sendo que duas deverão ser positivas.  

 

 Figura 17  

NÍVEL 9 - SALTAR SOBRE O AR  

Salto no ar, flexionar os joelhos para tocar os calcanhares com as mãos (figura 18). Erros: não tocar nos calcanhares. 

Tentativas: três.  
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Figura nº 18 

NÍVEL 10 – PÉ MANCO COM UMA CAIXA DE FÓSFOROS  

Joelho flexionado em ângulo reto, braços relaxados ao longo do corpo. A 25cm do pé que repousa no solo se coloca 

uma caixa de fósforos. O idoso deve levá-la impulsionando-a com o pé até o ponto situado a 5 metros (figura 19). 

Erros: tocar no chão (ainda que uma só vez) com o outro pé; movimentos exagerados com os braços, a caixa 

ultrapassar em mais de 50cm do ponto fixado; falhar no deslocamento da caixa. Tentativas: três.  

 

Figura 19 

NÍVEL 11 - SALTAR SOBRE UMA CADEIRA  

Saltar sobre uma cadeira de 45cm a 50cm com uma distância de 10cm da mesma. O encosto será sustentado pelo 

examinador (figura 20). Erros: perder o equilíbrio e cair, agarrar-se no encosto da cadeira. Tentativas: três.  

  
Figura 20 

EQUILÍBRIO  

NÍVEL 2 - EQUILÍBRIO ESTÁTICO SOBRE UM BANCO  

Sobre um banco de 15cm de altura, deve o idoso manter-se imóvel, pés juntos, braços relaxados ao longo do corpo 

(figura 21). Erros: deslocar os pés, mover os braços. Duração: 10 segundos.  

 

Figura nº 21  

NÍVEL 3 - EQUILÍBRIO SOBRE UM JOELHO  

Braços ao longo do corpo, pés juntos, apoiar um joelho no chão sem mover os braços ou o outro pé. Manter esta 

posição, com o tronco ereto (sem sentarse sobre o calcanhar) figura 22. Após 20 segundos de descanso, o mesmo 

exercício com a outra perna. Erros: tempo inferior a 10 segundos; deslizamentos dos braços, do pé ou joelho; sentar-

se sobre o calcanhar.  

Tentativas: duas para cada perna.  
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 Figura 22  

NÍVEL 4 - EQUILÍBRIO COM O TRONCO FLEXIONADO  

Com os olhos abertos, pés juntos, mãos apoiadas nas costas: flexionar o tronco em ângulo reto e manter esta posição 

(figura 23). Erros: mover os pés; flexionar as pernas; tempo inferior a 10 segundos. Tentativas: duas.  

 

 Figura 23  

NÍVEL 5 - EQUILÍBRIO NAS PONTAS DOS PÉS  

Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos abertos, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntos (figura 24). Duração: 

10 segundos. Tentativas: três.  

 

Figura 24  

NÍVEL 6 – PÉ MANCO ESTÁTICO  

Com os olhos abertos, manter-se sobre a perna direita, a outra permanecerá flexionada em ângulo reto, coxa paralela 

à direita e ligeiramente em abdução, braços ao longo do corpo (figura 25). Fazer um descanso de 30 segundos, o 

mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três vezes a perna levantada; tocar com o outro pé no 

chão; saltar; elevar-se sobre a ponta do pé; balanceios. Duração: 10 segundos. Tentativas: três  

 

Figura 25  
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NÍVEL 7 - EQUILÍBRIO DE CÓCORAS  

De cócoras, braços estendidos lateralmente, olhos fechados, calcanhares e pés juntos (figura 26). Erros: cair; sentar-

se sobre os calcanhares; tocar no chão com as mãos; deslizar-se; baixar os braços três vezes. Duração: 10 segundos. 

Tentativas: três.  

 

Figura 26  

NÍVEL 8 - EQUILÍBRIO COM O TRONCO FLEXIONADO  

Com os olhos abertos, mãos nas costas, elevar-se sobre as pontas dos pés e flexionar o tronco em ângulo reto (pernas 

retas) figura 27. Erros: flexionar as pernas mais de duas vezes; mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares. 

Duração: 10 segundos. Tentativas: duas.  

 

 Figura 27  

NÍVEL 9 - FAZER O QUATRO  

Manter-se sobre o pé esquerdo, a planta do pé direito apoiada na face interna do joelho esquerdo, mãos fixadas nas 

coxas, olhos abertos (figura 28) Após um descanso de 30 segundos, executar o mesmo movimento com a outra 

perna. Erros: deixar cair uma perna; perder o equilíbrio; elevar-se sobre a ponta dos pés. Duração: 15 segundos. 

Tentativas: duas para cada perna.  

 

 Figura 28  

NÍVEL 10 - EQUILÍBRIO NA PONTA DOS PÉS - OLHOS FECHADOS  

Manter-se sobre a ponta dos pés, olhos fechados, braços ao longo do corpo, pés e pernas juntas (figura 29). Erros: 

mover-se do lugar; tocar o chão com os calcanhares; balançar o corpo (permite-se ligeira oscilação). Duração: 15 

segundos. Tentativas: três.  

 

Figura 29  



  140 

NÍVEL 11 – PÉ MANCO ESTÁTICO - OLHOS FECHADOS  

Com os olhos fechados, manter-se sobre a perna direita, o joelho esquerdo flexionado em ângulo reto, coxa esquerda 

paralela à direita e em ligeira abdução, braços ao longo do corpo (figura 30). Após 30 segundos de descanso, repetir 

o mesmo exercício com a outra perna. Erros: baixar mais de três vezes a perna; tocar o chão com a perna levantada; 

mover-se do lugar; saltar. Duração: 10 segundos. Tentativas: duas para cada perna.  

 

Figura 30  

ESQUEMA CORPORAL  

CONTROLE DO PRÓPRIO CORPO (NÍVEL 2 - 5)  

♦ PROVA DE IMITAÇÃO DOS GESTOS SIMPLES (movimentos das mãos).  

O idoso, de pé diante do examinador, imitará os movimentos de mãos e braços que este realiza; o examinador 

ficará sentado próximo ao examinando, para poder pôr suas mãos em posição neutra entre cada um destes gestos 

(figuras 31/32).  

1) Imitação de gestos simples: movimentos das mãos.  

 
"Vai fazer como eu, com as mãos; olhe bem e repita o movimento". "Vamos, ânimo, faça como eu; preste atenção". 

Material: quadro com itens e símbolos.  

Item 1:  O examinador apresenta suas mãos abertas, palmas para face do sujeito (40cm de 

distância entre as mãos, a 20cm do peito).  

Item 2:  O mesmo, com os punhos fechados.  

Item 3:  Mão esquerda aberta, mão direita fechada.  

1   

  

2   

  3 

  

4   

5   

  

  6 

7   

  

  8 

9   

  

1

0 
  

Figura 31 (Prova de 

Berges /Lezine, 1975).  



  141 

Item 4:  Posição inversa à anterior.  

Item 5:  Mão esquerda vertical, mão direita horizontal, tocando a mão esquerda em ângulo 

reto.  

Item 6:  Posição inversa.  

Item 7:  Mão esquerda plana, polegar em nível do esterno, mão e braço direitos 

inclinados, distância de 30cm entre as mãos, mão direita por cima da mão 

esquerda.  

Item 8:  Posição inversa.  

Item 9:  As mãos estão paralelas, a mão esquerda está diante da mão direita a uma 

distância de 20cm, a mão esquerda está por cima da direita, desviada uns 10cm. 

Previamente se pede ao idoso que feche os olhos; a profundidade pode deduzir-se 

do movimento das mãos do examinador.  

Item 10:  Posição inversa.   

♦ PROVA DE IMITAÇÃO DE GESTOS SIMPLES (movimentos dos braços).  

2) Imitação de gestos simples: movimentos dos braços.  

 

  

Material: quadro com itens e símbolos.  

Item 11:  
O examinador estende o braço esquerdo, horizontalmente para a esquerda, 

com a mão aberta.  

Item 12:  O mesmo movimento, porém com o braço direito, para a direita.  

1

1 
  

  

1

2 
  

  1

3 

  

1

4 
  

1

5 
  

  

  1

6 

1

7 
  

  

  1

8 

1

9 
  

  

2

0 
  

Figura 32 (Prova de 

Berges/Lezine, 1975).  
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Item 13:  Levantar o braço esquerdo.  

Item 14:  Levantar o braço direito.  

Item 15:  Levantar o braço esquerdo e estender o direito para a direita.  

Item 16:  Posição inversa.  

Item 17:  Estender o braço esquerdo para diante e levantar o direito.  

Item 18:  Posição inversa.  

Item 19:  
Com os braços estendidos obliquamente, mão esquerda no alto, mão direita 

abaixo, com o tronco erguido.  

Item 20:  Posição inversa.  

PONTUAÇÃO  

  

 IDADE 

CRONOLÓGICA  
PONTOS  

  

NÍVEL 3    7 - 12 acertos  

NÍVEL 4  13 - 16 acertos  

NÍVEL 5  17 - 20 acertos  

 

PROVA DE RAPIDEZ (NÍVEL 6 - 11)  

Material: folha de papel quadriculado com 25 X 18 quadrados (quadro de 1cm de lado), lápis preto nº 2 e 

cronômetro (figura 33). A folha quadriculada se apresenta em sentido longitudinal. "Pegue o lápis. Vê estes 

quadrados? Vai fazer um risco em cada um, o mais rápido que puder. Faça os riscos como desejar, porém apenas um 

risco em cada quadrado. Preste muita atenção e não salte nenhum quadrado, porque não poderá voltar atrás”. O 

idoso toma o lápis com a mão que preferir (mão dominante).  

 

Figura 33 - Prova de rapidez 

Iniciar o mais rápido que puder até completar o tempo da prova. Estimular várias vezes: "Mais rápido". Tempo: 1 

minuto.  

Critérios da prova:  
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⇒ Caso os traços forem lentos e precisos ou em forma de desenhos geométricos, repetir uma vez mais a 

prova, mostrando claramente os critérios;  

⇒ Observar durante a prova se o examinando apresenta dificuldades na coordenação motora, instabilidade, 

ansiedade, e sincinesias.  

PONTUAÇÃO 

NÍVEL  

NÚMERO DE TRAÇOS  

 

6  57 – 73  

7  74 – 90  

8  91 – 99  

9  100 – 106  

 

10  107 – 114  

 

11  115 ou mais  

 

  

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  

NÍVEL 2 – TABULEIRO / POSIÇÃO NORMAL  

Apresenta-se o tabuleiro para o idoso, com a base do triângulo frente a ele (figura 34). Tiram-se as peças 

posicionando-as na frente de suas respectivas perfurações. "Agora coloque você as peças nos buracos". Tentativas: 

duas.  

  
Figura 34 

NÍVEL 3 - TABULEIRO / POSIÇÃO INVERTIDA  

O mesmo material utilizado anteriormente, porém, deverá retirar as peças e deixá-las alinhada com o vértice do 

triângulo posicionado para o idoso. Dá uma volta no tabuleiro (figura 35). Sem limite de tempo. Tentativas: duas.  
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Figura 35 

NÍVEL 4 – PROVA DOS PALITOS  

Dois palitos de diferentes comprimentos: cinco e seis centímetros. Colocar os palitos sobre a mesa. Os mesmos 

estarão paralelos e separados por 2,5cm (figura 36).  

 

"Qual o palito mais longo? Colocar o dedo em cima do palito mais longo". Três provas trocando de posição os 

palitos. Se falhar em uma das três tentativas, fazer três mais trocando as posições dos palitos. Resultado positivo 

quando o idoso acerta três de três tentativas ou cinco de seis tentativas.  

NÍVEL 5 - JOGO DE PACIÊNCIA  

Colocar um retângulo de cartolina de 14cm X 10cm e em sentido longitudinal, diante do idoso. Ao seu lado e um 

pouco mais próximo do sujeito, as duas metades do outro retângulo, cortado pela diagonal, com as hipotenusas para 

o exterior e separadas uns centímetros (figura 37).  

"Pegue estes triângulos e junte-os de maneira que saia algo parecido a este retângulo". Tentativas: três em 1 minuto. 

Nº tentativas: duas, sendo que cada tentativa não deverá ultrapassar um minuto.  

  
                                           Figura 37 

NÍVEL 6 - DIREITA / ESQUERDA - CONHECIMENTO SOBRE SI  

Identificar em si mesmo a noção de direita e esquerda (figura 38). 

  

O examinador não executará nenhum movimento, apenas o examinando. Total de três perguntas e todas deverão ser 

respondidas corretamente. Ex.: “Mostre-me sua mão direita...”. Êxito: Três acertos - 3/3.  

1. Levantar a mão direita 1   2 2. Levantar a mão esquerda 3  3.Indicar o olho direito   

  

Figura 38  

  

a

) 

b

) 

c

) 
  

F

i

g

u

r

a

 

3

6
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NÍVEL 7 - EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS  

EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS NA ORDEM  

O examinador solicitará ao examinando que realize movimentos, de acordo com a seqüência abaixo. Ex.: “Agora 

você irá colocar a mão direita na orelha esquerda...”.  

Êxito: Cinco acertos - 5/6.  

 

NÍVEL 8 - DIREITA / ESQUERDA - RECONHECIMENTO SOBRE OUTRO  

O examinador se colocará de frente ao examinando e perguntará: “agora você irá identificar minha mão direita”. 

(Figura 39) 

. 

 

O observador tem uma bola na mão direita. Êxito: Três acertos - 3/3  

.

 

T 

1 toca-me a mão direita   .

 

T 

2 toca-me a mão esquerda .

 

E 

3 Em que mão tem a bola? 

  

Figura 39  

  

1. Mão direita na orelha esquerda 1 
 

2 2. Mão esquerda no olho direito 
 

3 3. Mão direita no olho esquerdo 

 

  

4. Mão esquerda na orelha direita 4 
 

5 5. Mão direita no olho direito  
 

 6. Mão esquerda na orelha esquerda 6 
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NÍVEL 9 - REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS – REPRESENTAÇÃO HUMANA  

Frente a frente, o examinador irá executar alguns movimentos e o examinando irá prestar muita atenção nos 

movimentos das mãos (figura 40).  

"Eu vou fazer certos movimentos que consistem em levar uma mão (direita ou esquerda) até um olho ou uma orelha 

(direita ou esquerda), desta maneira" (demonstração rápida).  "Você fixará no que estou fazendo e irá fazer o 

mesmo, não poderá realizar movimentos de espelho". Se o idoso entendeu o teste através dos primeiros movimentos, 

ele deve prosseguir; caso contrário, será necessária uma segunda explicação. Êxitos: Seis acertos - 6/8.  

 

 

NÍVEL 10 - REPRODUÇÃO DE MOVIMENTOS – FIGURA ESQUEMATIZADA  

Frente a frente, o examinador irá mostrar algumas figuras esquematizadas e o examinando irá prestar muita 

atenção nos desenhos e irá reproduzi-los (figura 41).   

Os mesmos movimentos executados anteriormente (prova de nível 9). "Você fará os mesmos gestos e com a mesma 

mão do boneco esquematizado".  

Êxitos: Seis acertos - 6/8.  

BONECO - figura esquematizada desenhada em cartão de 18cm X 10cm  

   
 

  

  
5.Mão direita no olho direito 5 

 
6 6. Mão esquerda na orelha direita 

 
7  7.Mão direita na orelha 

esquerda 
8 8. Mão esquerda no olho  

esquerdo 

Figura 40  

  
  

1.Mão esquerda no olho direito 1 
d

i

r

e

i

t

o 

  
2.Mão direita na orelha direita 2 

d

i

r

e

i

t

a 

3.Mão direita no olho esquerdo 3 
 

4 4.Mão esquerda na orelha 

esquerda esquerda 
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NÍVEL 11 - RECONHECIMENTO DA POSIÇÃO RELATIVA DE TRÊS OBJETOS  

Sentados, frente a frente, examinador fará algumas perguntas para o examinando que permanecerá com os 

braços cruzados.  

MATERIAL: três cubos ligeiramente separados (15cm) colocados da esquerda para a direita sobre a mesa, como 

segue: AZUL, AMARELO, VERMELHO.   

“Você vê os três objetos (cubos) que estão aqui na sua frente. Você irá responder rapidamente as perguntas que irei 

fazer", figura 42.  

O examinando terá como orientação espacial (ponto de referência) o examinador.  

 

                                                       Figura 42 

 

 O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO?  

 O CUBO AZUL ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO?  

 O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL?  

 O CUBO AMARELO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO VERMELHO?  

 O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AMARELO?  

 O CUBO VERMELHO ESTÁ À DIREITA OU À ESQUERDA DO AZUL?  

Êxitos: Cinco acertos - 5/6  

1. Mão esquerda no olho 

direito  

2. Mão direita na orelha direita 3. Mão direita no olho 

esquerdo 

4. Mão esquerda na 

orelha esquerda  

 
 

 
  

5. Mão direita no olho direito  6. Mão esquerda na 

orelha direita  

7. Mão direita na 

orelha esquerda  

8. Mão esquerda no olho 

esquerdo  

 
Figura  441  
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PONTUAÇÃO - ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  

 Anotar positivo (+), nas provas com bom resultados.  

 Anotar negativo (-), nas provas mal sucedidas.  

AVALIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL  

 Progredir, quando os resultados forem positivos, de acordo com o teste.  

 Parar, quando os resultados forem negativos, de acordo com o teste.  

ORGANIZAÇÃO TEMPORAL – PARTE I (Nível de 2-5)  

LINGUAGEM – Estruturas temporais de linguagem expressiva e observação da linguagem espontânea. Será bem 

resolvida a prova em que o idoso consegue repetir ao menos uma das frases sem erro.  

NÍVEL 2  

Frase de duas palavras.  

NÍVEL 3  

A) "EU TENHO UM CACHORRO PEQUENO"  

B) "MEU IRMÃO É PROFESSOR"  

NÍVEL 4  

A) "VAMOS COMPRAR PASTÉIS PARA A MARIA"  

B) "O JOÃO GOSTA DE CAMINHAR"  

NÍVEL 5  

A) "PAULO VAI CONSTRUIR UM CASTELO DE AREIA"  

B) "LUIS SE DIVERTE JOGANDO FUTEBOL COM SEU AMIGO"  
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ORGANIZAÇÃO TEMPORAL – PARTE II (Nível de 6-11)  

ESTRUTURA ESPAÇO - TEMPORAL  

REPRODUÇÃO P/ MEIO DE GOLPES - ESTRUTURAS TEMPORAIS  

ENSAIO 

1  00  

ENSAIO 

2  0    0  

  
 

TESTE 

01  000  

TESTE 

11  0  0000  

TESTE 

02  00  00  

TESTE 

12  00000  

TESTE 

03  0  00  

TESTE 

13  00  0  00  

TESTE 

04  0  0  0  

TESTE 

14  0000  00  

TESTE 

05  0000  

TESTE 

15  0  0  0  00  

TESTE 

06  0  000  

TESTE 

16  00  000  0  

TESTE 

07  00  0  0  

TESTE 

17  0  0000  00  

TESTE 

08  00  00  00  

TESTE 

18  00  0  0  00  

TESTE 

09  00  000  

TESTE 

19  000  0  00  0  

TESTE 

10  0  0  0  0  

TESTE 

20  0  0  000  00  

 
 

Examinador e examinando sentados frente a frente, com um lápis na mão cada um. "Você irá escutar diferentes sons, 

e com o lápis irá repeti-los. Escute com atenção".  

⇒ Tempo curto: em torno de 1/4 de segundo (00), dado com o lápis sobre a mesa.  

⇒ Tempo longo: em torno de 1 segundo (0  0  0), dado com o lápis sobre a mesa.  

O examinador dará golpes da primeira estrutura da prova e o examinando repetirá os mesmos. O examinador golpeia 

outras estruturas e o idoso continua repetindo. Enquanto os tempos curtos e longos são reproduzidos corretamente se 

passa já diretamente a prova.  

Os movimentos (golpes com um lápis) não poderão ser vistos pelo examinando. Ensaios: Se o idoso falha, nova 

demonstração e novo ensaio. Parar definitivamente quando o idoso cometer três erros consecutivos. Estes períodos 

de tempo são difíceis de apreciar; já que importa realmente é que a sucessão seja correta.  



  150 

SIMBOLIZAÇÃO (DESENHO) DE ESTRUTURAS ESPACIAIS  

ENSAIO 1  00  ENSAIO 2  0     0  

  
   

TESTE 01  0  00  TESTE 06  0  0  0  

TESTE 02  00  00  TESTE 07  00  0  00  

TESTE 03  000  0  TESTE 08  0  00  0  

TESTE 04  0  000  TESTE 09  0  0  00  

TESTE 05  000  00  TESTE 10  00  00  0  

 

 

As estruturas espaciais podem ser representadas com círculos (diâmetro de três cm.) colados em um cartão. “Agora 

você irá desenhar umas esferas, aqui você tem um papel e um lápis, de acordo com as figuras que irei mostrar”.  

Apresenta-se então a primeira estrutura de ensaio, dando-lhe uma explicação se for necessário. “Muito bem, vejo que 

você entendeu. Agora você irá prestar bem a atenção nas figuras que irei mostrar e as desenhará o mais rápido 

possível neste papel”. Tentativa: parar a prova se o idoso falhar duas estruturas sucessivas.   

SIMBOLIZAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORAIS  

a) LEITURA - REPRODUÇÃO POR MEIO DE GOLPES  

ENSAIO 1  00  ENSAIO 2 0     0  

  
   

TESTE 01  
000  

  

TESTE 02  
00   00  

  

TESTE 03  
00   0  

  

TESTE 04  
0   0   0  

  

TESTE 05  00   00   

00  

  

 

 

 

As estruturas simbolizadas serão representadas exatamente da mesma maneira que as estruturas espaciais (círculos 

colados sobre o cartão). “Vamos fazer algo melhor. Apresenta outra vez os círculos no cartão e em vez do idoso 

desenhá-los, ele dará pequenos golpes com o lápis”. Parar se houver falha em duas estruturas sucessivas.  



  151 

b) TRANSCRIÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORAIS – DITADO  

ENSAIO 1  00  

ENSAIO 

2  0     0  

  
   

TESTE 01  
0   00  

  

TESTE 02  
000   0  

  

TESTE 03  
00   000  

  

TESTE 04  
0   0   00  

  

TESTE 05  
00   0   0  

  

 

 

 

“Para finalizar as provas, serei eu quem dará os golpes com o lápis e você irá desenhá-los. Parar após dois erros 

sucessivos”.  

RESULTADOS  

Entendemos por êxitos as reproduções e transcrições claramente estruturadas. Concedemos um ponto por um golpe 

ou desenho bem resolvido e totalizamos os pontos obtidos nos diversos aspectos da prova. Em todos os casos 

convém anotar:  

 MÃO UTILIZADA  

 SENTIDO DAS CIRCUNFERÊNCIAS  

 COMPREENSÃO DO SIMBOLISMO (COM OU SEM EXPLICAÇÃO)  

PONTUAÇÃO  

NÍVEL  PONTOS  

6   6 – 13 acertos  

7  14 – 18 acertos  

8  19 – 23 acertos  

9  24 – 26 acertos  

10  27 – 31 acertos  

11  32 – 40 acertos  
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ANEXO 2.A –  Folha de Respostas da EMTI  
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ANEXO 2.B – Resumo de Pontos e perfil motor da EMTI   
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ANEXO 2.C – Teste do Labirinto da EMTI 
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 ANEXO 2.D – Teste de Rapidez da EMTI 
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ANEXO 3 –  Escala de TINETTI –  Equilíbrio e Marcha (protocolo de Mary Tinneti proposto em 1986) 
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ANEXO 4 – Diário de Quedas do Idoso 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Data da 

Queda 

Local              

Sala, cozinha, 

quarto, Banheiro, 

quintal, rua. 

Outros _______ 

 

Horário 

Circunstâncias 

Tropeço(T) 

Escorregão (E)   

Desequilíbrio (D) 

Outros________ 

Fratura 

Sim (S) 

Não (N) 

Precisou de 

atendimento 

médico?            

Sim (S)/Não (N) 

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

__/__/__  __h__    

Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2010 (quedas@hu.usp.br, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:quedas@hu.usp.br
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ANEXO 5 – Propostas de atividades de intervenção e reeducação motora para idosos        

                                                                              (ROSA NETO, LIPOSCKI, 2009. p. 203-231). 

TOCAR NO BALÃO  

Objetivos  

Melhorar a coordenação motora geral, a força de membros inferiores e superiores, desenvolver 

a criatividade. 

Atividade 

Nome:Tocar no balão. 

Material: balões. 

Formação:Livre. 

Desenvolvimento: Cada participante deverá receber um balão e enchê-lo. Em seguida, dispersos 

pela quadra, os participantes deverão manter o balão no ar, jogando-o de um lado para o outro 

utilizando qualquer parte do corpo. Os idosos deverão utilizar mãos, cotovelos, ombros, pés, 

pernas, calcanhar, peito, cabeça, etc. o coordenador será o agente motivador e estimulará os 

idosos a criar movimentos ou formas de controlar o balão, estimulando a criatividade. 

Outras propostas 

A tarefa pode ser realizada com as pernas amarradas ou saltando em uma perna só.Variações: 

transpor obstáculos controlando o balão com a cabeça ou mãos; pode-se fazer em forma de 

circuito. 

 

REALIZAR ATIVIDADES COM BOLAS 

Objetivos 

Melhorar as habilidades de lanças; Desenvolver a força e a coordenação.  

Atividade 

Nome: Realizar as atividades com bolas. 

Material: bolas. 

Formação: Livre. 
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Desenvolvimento: Cada participante deverá receber uma bola e executar as atividades 

estipuladas pelo coordenador da atividade, como, por exemplo:Lançar a bola ao alto e apanhá-

la.Lançar a bola ao alto e apanhá-la, deixa-la quicar uma vez e apanhá-la.Lançar a bola contra a 

parede e apanhá-la sem deixar tocar no solo.Manipular a bola ao redor do corpo, etc. 

 

REALIZAR ATIVIDADES COM BOLAS 

Objetivo 

Estimular o equilíbrio em suas mais variadas formas. 

Atividade 

Nome: Realizar atividades com bolas. 

Material: Bolas. 

Formação: Livre. 

Desenvolvimento: Os participantes estarão distribuídos livremente pela quadra esportiva, cada 

um com uma bola, que estará a sua disposição. Ao comando do coordenador serão executados 

movimentos sugeridos por ele. 

Outras propostas 

Com a bola nas mãos, apoiá-la no solo, elevando uma das pernas.Com a bola entre os joelhos, 

saltar para frente, para os lados e para trás.Com a bola sobre a cabeça, deslocar-se para frente ou 

para trás, tentando equilibrá-la com a proteção de uma das mãos. 

 

REALIZAR ATIVIDADES COM ARCOS 

Objetivo 

Melhorar a coordenação e o esquema corporal. 

Atividade 

Nome: Realizar atividades com arcos. 

Material: Dois arcos por idoso. 

Formação: Livre 
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Desenvolvimento: O coordenador deverá ser o agente motivador, incentivandoque os idosos 

criem diferentes formas de transportar o arco (utilizando diversas partes do corpo), usar o arco 

como obstáculo para salto, controlando na cintura (bambolê), na perna, no braço, no pescoço, 

conduzir o arco rolando, lançar visando atingir um alvo que pode ser o companheiro, rolar 

visando atingir determinada trajetória, etc. 

 

EQUILIBRAR-SE COM BASTÕES 

Objetivo 

Desenvolver o equilíbrio estático. 

Atividade 

Nome: Equilibrar-se com bastões. 

Material: Bastões. 

Formação: Livre. 

Desenvolvimento: Os idosos participantes estarão distribuídos livremente pela quadra esportiva, 

cada um com um bastão de 1 m a 1,20m. O bastão estará apoiado no solo, na vertical, e uma das 

mãos estará apoiada sobre ele. Ao Comando do coordenador serão executados movimentos de 

equilíbrio sugeridos por ele. A duração poderá variar entre 5 e 10 segundos por exercício. 

Outras propostas 

Posição de avião.Posição de avião, transferindo lentamente a perna que está elevada para frente, 

e logo atrás novamente.Posição de avião, com o pé direito no solo e a mão direita apoiada no 

bastão (poderá cruzar os movimentos e também trocar o apoio do pé no solo).Na posição 

ortostática, sendo que será feita a posição de avião. Logo após lentamente vai-se transferindo o 

membro inferior para frente, flexionando-o através de sua articulação medial (joelho|), 

colocando o maléolo externo sobre a coxa da perna que está em apoio (fazendo o número 4). 

 

DESLOCAR-SE NA TRAVE DE EQUILÍBRIO  

 

Objetivo 

Estimular o equilíbrio estático e dinâmico. 
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Atividade  

Nome: Deslocar-se na trave de equilíbrio ou no banco sueco. 

Material: Trave de equilíbrio ou banco sueco. 

Formação: Fila indiana. 

Desenvolvimento: Os exercícios poderão ser executados na trave de equilíbrio ou no banco 

sueco, onde os idosos irão se deslocar fazendo movimentos sugeridos pelo coordenador da 

atividade. Terá duração variada. A trave de equilíbrio poderá ser alta ou baixa. 

Outras propostas 

Fazer deslocamentos frontais ou laterais. 

Equilibrar-se somente com um pé. 

Deslocar-se e parar com um dos pés. 

Saltar e parar com um dos pés. 

Caminhar nas pontas dos pés. 

Obs.: Nestes exercícios é importante a segurança. Por isto, será necessário nos primeiros 

movimentos o coordenador auxiliá-los segurando uma de suas mãos nos exercícios. 

 

CAMINHAR NOS COLCHÕES 

Objetivo 

Estimular o equilíbrio dinâmico e estático. 

Atividade 

Nome: Caminhar nos colchões. 

Material: Colchões (colchonetes). 

Formação: Dependendo do tamanho dos colchões, um ou dois participantes em cada. 

Desenvolvimento: Os colchões de espuma com espessuras variadas estarão distribuídos 

livremente no solo. Ao sinal do coordenador, os participantes farão os exercícios sugeridos por 

ele.  
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Outras propostas 

Saltar com os dois pés, com um dos pés, deslocar-se lateralmente e fazer posição de avião.Obs.; 

É importante que os participantes tirem os calçados. 

 

MARINHEIROS 

Objetivo 

Estimular a expressão corporal, a criatividade e a atenção. 

Atividade 

Nome: “Marinheiros” 

Material: Nenhum. 

Formação: Dois grupos  

Desenvolvimento: Cada grupo deve posicionar-se em um lado da quadra. O coordenador da 

atividade deverá definir a equipe que iniciará a atividade. Cada equipe deverá combinar algo a 

ser representado por meio de mímica para a equipe adversária (nome de filme, profissão, etc). 

com as mãos dadas os membros do grupo que executarão a mímica (grupo 1d) deverão se 

dirigir à equipe adversária (grupo 2) dizendo: 

Grupo 1: Somos todos marinheiros! 

Grupo 2: O que vieram fazer?Grupo 1: Muitas coisas! 

Grupo 2: Mostre o motivo.A partir daí, o grupo 1 deverá executar a mímica combinada para o 

grupo 2 adivinhar o que ela representa. A equipe vencedora será a que adivinhar o maior 

número de mímicas. 

 

REALIZAR O JOGO DO TATO 

Objetivo 

Desenvolver o esquema corporal, a afetividade e a socialização. 

Atividade 

Nome: Realizar o jogo do tato. 
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Material: Nenhum.Formação: Em duplas. 

Desenvolvimento: Os integrantes de cada dupla deverão posicionar-se um de frente para o outro 

com olhos fechados. Deverão executar os comandos dados pelo coordenador da atividade, tais 

como colocar a mão na cabeça, na cintura, no ombro (em si mesmo ou no companheiro), dar um 

passo para trás, abaixar, dar uma volta, etc. 

 

 

 

FAZER MÍMICA 

Objetivo 

Desenvolver a organização espacial, a organização temporal, a percepção dos gestos e traduzir 

disso uma informação.  

Atividade 

Nome: Fazer mímica.Material:  

Nenhum.Formação: Dois grupos com o mesmo número de participantes. Desenvolvimento: 

cada grupo escolherá um representante para transmitir as informações por meio de gestos. Este 

representante receberá informações verbais dadas pela equipe contrária e em um determinado 

tempo terá que passá-la para os demais membros de sua equipe por meio de gestos. 

 

FAZER RELAXAMENTO PROPRIOCEPTIVO 

Objetivo 

Desenvolver o esquema corporal, o conhecimento corporal, a propriocepção e a dissociação do 

todo e de segmentos. 

Atividade 

Nome: Fazer o relaxamento proprioceptivo. 

Material: Colchonetes.  

Formação: Individual. 
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Desenvolvimento: Cada idoso deverá permanecer em decúbito dorsal no colchonete e 

acompanhar os comandos dados pelo coordenador. O relaxamento começará pelos membros 

inferiores, movimentando as articulações, e depois, membros superiores, tronco e cabeça: 

“Vamos movimentar as articulações dos dedos dos pé direito”, “Agora vamos movimentar as 

articulações do tornozelo, logo joelho, quadril, etc.”. 

 

FAZER RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA 

Objetivo 

Melhorar a respiração diafragmática. 

Atividade 

Nome: Fazer respiração diafragmática. 

Material: Saquinhos de areia e colchonetes. 

Formação: Individual. 

Desenvolvimento: Cada idoso deverá permanecer em decúbito dorsal com um saquinho no 

abdome e realizar movimentos respiratórios.  

 

TOCAR BUMBO 

Objetivo 

Desenvolver a organização temporal e a noção de ritmo, de tempo e de espaço. 

Desenvolver a capacidade de abstrair os comandos e a memorização. 

Atividade 

Nome: Tocar bumbo. 

Material: Bumbo (ou qualquer outro instrumento musical). 

Formação: Livre. 

Desenvolvimento: Os idosos, espalhados livremente pela quadra, deverão executar, de acordo 

com o som do bumbo, as tarefas previamente estabelecidas pelo coordenador da 

atividade.Exemplo: Som em ritmo lento – caminhar.Som em ritmo rápido – marchar. Som em 
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ritmo mais acelerado – correr. Um toque no bumbo – andar em diagonal. Dois toques no bumbo 

– andar de ré. 

Outra proposta 

Uma pessoa executa o movimento e outras batem a palma respectiva ao movimento, ou seja, 

inverter o comando. 

 

FAZER A DANÇA DA CADEIRA 

Objetivo: Desenvolver agilidade, ritmo, atenção e concentração. 

Atividade 

Nome: Fazer a dança da cadeira. 

Material: Aparelho de som, cadeiras ou almofadas. 

Formação: Em círculo. 

Desenvolvimento: O grupo permanecerá em círculo, em sentido anti-horário. Ao lado de cada 

participante deverá permanecer uma cadeira. O número de cadeiras deverá ser inferior ao 

número de participantes. Quando a música toca, todos dançam no ritmo, quando para a música, 

cada participante deverá sentar em uma cadeira. 
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Data da Relatoria: 14/02/2014 

Apresentação do Projeto: 

Técnicas de estimulação psicomotora podem ser empregadas para postergar os distúrbios psicomotores que 

acometem idosos com Distúrbio Cognitivo Leve (DCL), prevenindo, deste modo, as quedas, e melhorando a 

capacidade funcional. A hipótese a ser testada por este estudo é a de que o exercício de estimulação 

psicomotora favorece o equilíbrio de idosos com DLC. O estudo será realizado no Programa de Enfermagem 

Gerontogeriátrico, adstrito ao Programa de Extensão ¿Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e Seus 

Cuidadores¿ da Universidade Federal Fluminense (EASIC/UFF) e no Ambulatório do Hospital 

Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro da Secretaria Municipal de Saúde (HGGMP/SMS). 

Serão incluídos entre os sujeitos da pesquisa indivíduos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 

anos, acometidos de DLC e/ou demência em fase inicial e com pontuação superior a 24 no Mini-Exame do 

Estado Mental (MEEM) para os indivíduos com educação superior, ou superior a 18 para os indivíduos com 

escolaridade equivalente ao segundo grau, ou superior a 14 para os analfabetos. Serão excluídos os 

indivíduos que faltarem a 25% das atividades de estimulação psicomotora; que apresentarem déficit grave da 

visão; portadores de traumatismos ósseos recentes; portadores de próteses articulares em membros 

inferiores; submetidos a algum procedimento cirúrgico há menos de 6 meses; acometidos de labirintite; 

portadores de doença cardiovascular hemodinamicamente instável. Os 
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sujeitos da pesquisa serão classificados (1) conforme a Escala Motora da Terceira Idade (EMTI), um 

conjunto padronizado de diversos testes de psicomotricidade; (2) conforme a Escala de Tinetti (para 

avaliação do equilíbrio e marcha); e (3) conforme a pontuação do MEEM. Todas estas escalas estão 

consignadas na literatura e são descritas em detalhe no projeto. A estimulação cognitiva será aplicada 

por um período aproximado de três meses, em dez sessões semanais. Estas atividades estão também 

consignadas na literatura, são descritas em detalhe no projeto e serão realizadas no contexto dos 

cuidados prestados nas instituições onde se realizará a pesquisa, especializadas no trato com idosos. 

Ao final do experimento, os pacientes serão novamente classificados conforme as escalas de EMTI e 

Tinetti e avaliadas as diferenças entre esta classificação e a anterior ao período de estimulação. A 

incidência de quedas será também avaliada, pelo exame do Diário do Idoso, a ser preenchido durante 

o transcorrer do estudo. Serão variáveis do estudo o sexo, idade, motricidade fina, coordenação 

global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal, escala motora e 

perfil motor. Os métodos estatísticos a serem empregados são suficientemente descritos no texto do 

projeto. 

Objetivo da Pesquisa: 

Tal como escrito pelo pesquisador. 

OBJETIVO GERAL: analisar os benefícios dos exercícios psicomotores para o equilíbrio em idosos 

com distúrbio cognitivo leve. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (1) identificar o déficit motor nos idosos com Déficit Cognitivo Leve 

usando a Escala Motora para a Terceira Idade (EMTI) e a escala de Tinetti; (2) implementar 

atividades e exercícios psicomotores para o idoso com Déficit Cognitivo Leve visando a melhora dos 

fatores psicomotores com ênfase ao equilíbrio e marcha na prevenção de queda da própria altura; (3) 

comparar as condições motoras dos idosos com Déficit Cognitivo Leve e/ou Demência na fase inicial 

antes e após a implementação de atividades e exercícios psicomotores. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não abordados diretamente pelo pesquisador. O relator entende que os riscos são mínimos, dado o 

contexto em que se realizará a estimulação psicomotora. Os benefícios podem ser consideráveis, caso 

a hipótese testada pelo estudo se comprove como verdadeira. Ainda que tal não ocorra, a atenção 

dada aos idosos será benéfica, conforme explicado na revisão da literatura que consta no projeto. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A revisão da literatura é desnecessariamente longa e por vezes enfadonha. O protocolo do estudo é 

simples e a metodologia é adequada aos objetivos propostos. O grau de vulnerabilidade dos sujeitos 

da pesquisa é considerável. Há, no entanto, medidas para reduzi-lo (TCLE) e o relator entende que 

não haverá maior potencial danoso, dada a idoneidade das instituições onde a pesquisa se realizará e 

a simplicidade dos procedimentos. O relator lembra, no entanto, que a concordância com os termos 

do TCLE não é um "critério de inclusão", mas sim condição básica para a realização da pesquisa. 

Quanto aos critérios de exclusão, é bom ter em mente que não se pode excluir o que não foi incluído: 

por exemplo, se entre os indivíduos com educação superior apenas aqueles com MEEM acima de 24 

serão incluídos, não se poderá excluir os indivíduos com educação superior com MEEM abaixo de 

24, porque eles não estarão incluídos no estudo. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Há TCLE adequado. Como os pacientes têm MEEM com boa pontuação, o relator entende que os 

sujeitos da pesquisa, apesar de acometidos de distúrbio cognitivo leve, poderão assiná-lo. Constam as 

autorizações das instituições onde se realizará a pesquisa. 

Recomendações: 

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 17 de Fevereiro de 2014 

 

Assinador por: 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 
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