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RESUMO 

O envelhecimento populacional é influenciado por diversos fatores como a 
diminuição das taxas de fecundidade; o aumento da expectativa de vida e; mudança 
nos padrões das doenças. Fatores estes que contribuem para a alteração nos 
cenários demográficos e epidemiológicos em todo o mundo. O declínio fisiológico-
funcional inerente ao processo do envelhecimento traz um novo desafio para a 
saúde pública, que deve ter como finalidade a preservação da qualidade de vida. 
Neste contexto, é imperativo que o conhecimento sobre as necessidades da 
população idosa esteja adequado às suas demandas. Neste cenário, observa-se um 
aumento no número de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), nas 
quais se verifica maior deterioração das capacidades cognitivas, físicas e funcionais 
nos idosos que residem nelas, quando comparados àqueles que vivem em 
comunidades. Com esta probabilidade, verifica-se maior incidência da ocorrência de 
eventos incapacitantes como as quedas. Dessa forma, este trabalho teve como 
objetivo descrever e analisar as associações do tempo de institucionalização com o 
risco de quedas, por meio da avaliação do equilíbrio de idosos residentes nas ILPIs 
do município de Três Rios/RJ. Trata-se de uma pesquisa descritiva-analítica-
correlacional, de delineamento transversal das associações do tempo de 
institucionalização em ILPI sobre o equilíbrio e o risco de quedas. A amostra foi 
constituída pelos idosos residentes nas duas ILPIs de Três Rios/RJ, selecionados de 
forma não probabilística, atendendo aos critérios de elegibilidade. Os idosos foram 
submetidos aos testes funcionais do equilíbrio postural e estabilometria; aplicados 
testes de associação e comparativos intrasubgrupos e intergrupos. O tratamento 
estatístico foi feito por meio do software BIOESTAT 5.2. Foram realizadas as 
análises de distribuição por meio do teste Shapiro-Wilk com o fim de designar testes 
paramétricos e não paramétricos para cada ocasião. Adotou-se como nível de 
significância α ≤ 0,05. Os resultados revelaram que os testes funcionais do equilíbrio 
postural não se associaram com o tempo de institucionalização, como também não 
se diferenciaram nos comparativos intrasubgrupos e intergrupos. Na avaliação 
estabilométrica, observou-se uma redução da área e da velocidade do centro de 
pressão, conforme o aumento do tempo de residência nas ILPIs, mostrando uma 
correlação “inversa” em alguns parâmetros. As descobertas expostas sugerem que o 
atual padrão de institucionalização asilar do idoso é extremamente nocivo ao 
controle do equilíbrio, por restrição das habilidades motoras ou cognitivas. 
Recomenda-se que estas descobertas subsidiem outras pesquisas com designs 
variados para determinar com mais acurácia os mecanismos e desfechos deste 
atual modelo de institucionalização para idosos. 
 
Palavras-chave: Idoso. Acidentes por quedas. Equilíbrio postural. Instituição de 
longa permanência para idosos.  



 

 

ABSTRACT 

Population aging is influenced by several factors such as a decline in fertility rates, 
increased life expectancy, changing patterns of disease. These factors contribute to 
the change in demographic and epidemiological scenarios worldwide. The 
physiological and functional decline inherent to the aging process brings a new 
challenge to public health, we should aim to preserve the quality of life. In this 
context, it is necessary that the knowledge about the needs of this older population is 
suited to your demands. Within this expectation is noticeable increase in the number 
of Homes for the aged. With the institutionalization of the elderly, accompanied by a 
more pronounced decline of physical, cognitive and functional compared to the 
elderly living in the community. With this probability, there is an increased incidence 
of occurrence of events such as falls disabling. Thus, this study aimed to describe 
and analyze the associations of the time of institutionalization with the risk of falls 
through the assessment of the balance of elderly residents in Homes for the aged in 
Tres Rios/RJ. This is a descriptive analytical-correlational cross-sectional 
associations of time to institutionalization in Homes for the aged about balance and 
risk of falls. The sample consisted of elderly people living in the two Homes for the 
aged from Três Rios / RJ, selected a non-probabilistic, meeting the eligibility criteria. 
Once selected, the elderly were subjected to functional tests of balance and postural 
stabilometry, association tests and comparative intrasubgrupos and groups. 
Statistical analysis was done by the software BioStat 5.2. Analyzes were performed 
distribution by using the Shapiro-Wilk test in order to designate parametric and 
nonparametric tests for every occasion. It was adopted as the significance α ≤ 0.05. 
In the results it is revealed that functional tests of postural balance were not 
associated with length of institutionalization, but also did not differ in intrasubgrupos 
and intergroup comparisons. In the evaluation stabilometric there was a reduction in 
the area and the speed of Center of Pressure with increasing residence time in 
Homes for the aged showing a correlation between "inverse" in some parameters. 
The findings exposed sujerem that the current pattern of asylum institutionalization of 
the elderly is extremely harmful to the balance control, by restriction of motor or 
cognitive skills and recommends that through these discoveries can be made with 
other research designs varied to determine more accurately the mechanisms and 
outcomes of this current model of institutionalization for the elderly. 
 
Keywords: Aged. Accidental falls. Postural balance. Homes for the aged.  
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1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno do envelhecimento populacional recebe influências das mais 

diversas, tais como: a redução das taxas de mortalidade e de fecundidade, o 

aumento da expectativa de vida e a alteração do perfil de morbidade. Estes fatores 

contribuem para a alteração do cenário demográfico e epidemiológico mundial. O 

aumento da população idosa traz mudanças e desafios para a sociedade em 

diversos aspectos, entre eles estão os que se relacionam à saúde. Estes talvez 

sejam os mais enfatizados, já que grande parte dos idosos apresentam morbidades 

crônicas e limitações no que se refere às suas condições de saúde (KALACHE, 

VERAS e RAMOS, 1987; CHAIMOWICZ, 1997; PEREIRA, 2005). 

Somado a isto, o envelhecimento humano, que independe de cortes 

cronológicos, tem origem no declínio das funções de órgãos e sistemas, os quais 

são influenciados por fatores genótipos e fenótipos. Sendo os fenótipos relacionados 

a determinantes ambientais e de estilo de vida (SPIRDUSO, 2005; ARKING, 2008).  

O declínio funcional e fisiológico, mesmo considerado dentro da normalidade, 

traz um novo desafio para a saúde pública, que deve ter como finalidade a 

preservação da qualidade de vida1, a qual está fortemente associada à manutenção 

                                                 
1 A partir da década de 1990, parece se consolidar um consenso entre pesquisadores sobre a qualidade de vida com dois 
aspectos: subjetividade e multidimensionalidade. No que tange à subjetividade, trata-se de considerar a percepção própria 
sobre o seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos no seu contexto de vida, ou seja, como o indivíduo avalia a sua 
situação pessoal em cada uma das dimensões relacionadas à qualidade de sua vida. Quanto à multidimensionalidade, refere-
se ao reconhecimento de que o construto é composto por diferentes dimensões. A identificação dessas dimensões tem sido 
objeto de pesquisa científica, em estudos empíricos, usando metodologias qualitativas e quantitativas (SEIDL e ZANNON. 
Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. Cad. Saúde Pública, v. 20, n. 2, 2004). 
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da autonomia funcional2 e independência dos idosos que, por sua vez, vêm 

alcançando maior tempo de vida (RIBEIRO et al., 2002). Dentre as características do 

declínio fisiológico está a do equilíbrio e controle postural, que é a interação de 

inputs sensoriais e respostas motoras. Esta qualidade física é uma das habilidades 

do sistema nervoso, responsável por detectar, elaborar e gerar respostas que 

controlem o centro de gravidade corporal a partir de receptores sensoriais 

especializados, e da coordenação das respostas do sistema neuromuscular 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009; SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). O controle da postura requer uma sinergia entre o sistema 

neural e o musculoesquelético, que inclui as relações biomecânicas entre os 

segmentos corporais (BARELA, 2000). A literatura sugere que este controle postural 

seja menos eficiente nos idosos, favorecendo, assim, maior probabilidade de quedas 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010).  

Nesse contexto, é indispensável que o conhecimento sobre as necessidades 

da população idosa esteja adequado às suas demandas (CHAIMOWICZ, 1997). 

Neste cenário, observa-se um aumento no número de Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs)3, nas quais verifica-se maior deterioração das 

capacidades cognitivas, físicas e funcionais nos idosos que residem nelas, quando 

comparados àqueles que vivem em comunidades (CHAIMOWICZ; GRECO, 1999; 

CARVALHO; PINTO; MOTA, 2007). Muitos desses idosos são institucionalizados 

ainda com bom nível de autonomia funcional; contudo, a institucionalização faz com 

que a autonomia seja degradada mais rapidamente, favorecendo ocorrências de 

eventos incapacitantes como as quedas (CARVALHO; PINTO; MOTA, 2007), como 

também sugerem Santos e Andrade (2005), que observaram mais de 60% de 

incidência de quedas em uma ILPI de Salvador (BA). Em outro estudo, Alves e 

Scheicher (2011), utilizando o Berg Balance Scale (BSB) (BERG et al., 1992; 

MIYAMOTO et al., 2004) em 88 idosos (45 vivendo em ILPIs e 43, na comunidade), 

na cidade de Graça (SP), chegaram à conclusão que, nos grupos pesquisados, 

                                                 
2 A capacidade e autonomia funcional são consideradas um novo paradigma para a saúde do idoso. Nesta, o que tem maior 
capacidade funcional é visto como o mais saudável (Ramos, LR. Saúde e envelhecimento: o paradigma da capacidade 
funcional. In: Envelhecimento e Saúde. Boletim Instituto de Saúde, n. 47, p. 40-41, abr. 2009). 
3 O termo ILPI foi proposto pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, para ser usado em substituição à “asilo”, 
termo este fortemente marcado por preconceitos. As ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais, de caráter 
residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, 
em condição de liberdade, dignidade e cidadania. O funcionamento da instituição está condicionado ao licenciamento pela 
Vigilância Sanitária do estado, do Distrito Federal ou do município, assim como o registro junto ao Conselho do Idoso, em 
conformidade com o Parágrafo Único, Art. 48 da Lei n° 10.741, de 2003 (BRASIL. ANVISA. Disponível em: 
<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B7626-1-0%5D.PDF>. Acesso em: 15 maio 2011). 
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houve uma probabilidade nove vezes maior de quedas nos institucionalizados que 

nos idosos que vivem naquela comunidade.  

Dessa forma, alude-se que idosos institucionalizados em ILPIs tenham 

propensão a apresentar um declínio mais acentuado nas capacidades funcionais, 

como na habilidade de controlar a postura, quando comparados aos idosos 

comunitários, podendo, assim, aumentar fortemente sua predisposição para eventos 

acidentais como as quedas. 

A partir do exposto, este estudo tem como intenção: descrever as 

associações do tempo de institucionalização com o equilíbrio e o risco de quedas, 

por meio da mensuração do equilíbrio de idosos residentes em ILPIs do município 

de Três Rios (RJ). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Avaliar tarefas do cotidiano que demandam o controle da postura e do 

equilíbrio é fundamental para que possam ser realizados diagnósticos para o risco 

de quedas da população idosa, sobretudo, porque não há entendimento definitivo 

sobre esta temática ao se consultar o estado da arte sobre o tema. Quando a 

população idosa está em condições de poucos desafios motores, caso da população 

institucionalizada em ILPIs, torna-se também necessária a investigação dos 

desfechos deletérios sobre as alterações das capacidades físicas e funcionais dos 

idosos que vivem nessas instituições. Desfechos estes que se tornam ainda mais 

obscuros na literatura, fato que justifica a busca pelo esclarecimento da influência da 

institucionalização em ILPIs no equilíbrio e risco de quedas de idosos. Justifica 

também a procura por protocolos adequados para avaliação do equilíbrio e do risco 

de quedas dos idosos que vivem nessas condições, contribuindo, dessa forma, para 

a literatura científica, como também para as ciências do cuidado em saúde. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Descrever e analisar a influência do tempo de institucionalização no risco de 

quedas, por meio de escalas de equilíbrio funcional e por estabilometria, em idosos 

residentes nas ILPIs do município de Três Rios (RJ).  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Correlacionar o tempo de institucionalização com o equilíbrio e risco de quedas de 

idosos residentes nas ILPIs do município de Três Rios (RJ);  

2. Comparar o equilíbrio e risco de quedas intrasubgrupos de idosos residentes nas 

ILPIs no município de Três Rios (RJ);  

3. Comparar o equilíbrio e risco de quedas intergrupos de idosos residentes nas 

ILPIs do município de Três Rios (RJ);  

4. Verificar as diferenças das variáveis estudadas entre idosos caidores e não 

caidores residentes nas ILPIs do município de Três Rios (RJ).  

1.3 HIPÓTESES 

H1. Há correlação estatisticamente significativa entre o tempo de 

institucionalização e o equilíbrio postural de idosos residentes em ILPIs do 

município de Três Rios (RJ);  

H2. Há diferença estatisticamente significativa no equilíbrio intergrupos de idosos 

residentes em ILPIs do município de Três Rios (RJ);  

H3. Há diferença estatisticamente significativa no equilíbrio postural 

intrasubgrupos de idosos residentes em ILPIs do município de Três Rios (RJ);  

H4. Há correlação estatisticamente significativa entre o tempo de 

institucionalização e o risco de quedas de idosos residentes em ILPIs do 

município de Três Rios (RJ);  

H5. Há diferença estatisticamente significativa no risco de quedas intergrupos de 

idosos residentes em ILPIs do município de Três Rios (RJ);  

H6. Há diferença estatisticamente significativa no risco de quedas intrasubgrupos 

de idosos residentes em ILPIs do município de Três Rios/RJ;  
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H7. Há correlação estatisticamente significativa entres os testes utilizados para a 

avaliação do equilíbrio e o risco de quedas de idosos residentes em ILPIs do 

município de Três Rios/RJ; 

H8. Há diferença nas variáveis independentes, dependentes e intervenientes 

controladas entre idosos caidores e não-caidores. 



 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

O envelhecimento populacional refere-se à mudança na estrutura etária da 

população, que é produzido pelo aumento proporcional de pessoas acima de 

determinada idade. Com essa realidade diversos fatores entram em discussão, 

como a diminuição das taxas de mortalidade e de fecundidade bem como a 

alteração nos padrões de morbidade, cujas causas, que no passado eram 

predominantemente de origem infectocontagiosa, passaram a ser de caráter crônico-

degenerativo. Estima-se que esses idosos passarão a constituir um grupo cada vez 

mais numeroso, em termos relativos e absolutos, exigindo recursos financeiros mais 

significativos para o atendimento de suas demandas. Este fenômeno provoca 

mudanças em todo o mundo, e mesmo em países desenvolvidos geram processos 

de adaptação dos grupos sociais. A literatura indica que o aumento do número de 

idosos na população gera um maior número de problemas de longa duração que, 

com frequência, depende de intervenções que oneram o Estado. Por consequência, 

observam-se efeitos nos sistemas previdenciários e na saúde, principalmente no que 

tange às doenças crônico-degenerativas e às suas diversas incapacidades, as quais 

acarretam incremento da demanda pelo cuidado em saúde (KALACHE; VERAS; 

RAMOS, 1987; PEREIRA, 2005; NASRI, 2008). 

No Brasil, a estrutura etária vem se modificando desde a década de 1960, 

quando a taxa de fecundidade iniciou seu declínio, estreitando progressivamente a 
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base da pirâmide populacional. Na década de 1970, as Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios (PNADs) indicaram que o fenômeno se estendia a todas as 

regiões brasileiras, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, e em todas as 

classes da sociedade (CHAIMOWICZ, 1997). O documento Indicadores 

sociodemográficos e de saúde no Brasil 2009 (IBGE, 2009, p. 23) contribui com o 

exposto, destacando que: 

Até meados dos anos 40 do século passado, o Brasil apresentava um 
padrão demográfico relativamente estável e de caráter secular. Desde o 
Século XIX, tanto os níveis de fecundidade como os de mortalidade 
mantinham-se com pequenas oscilações em patamares regularmente 
elevados, embora já se pudessem observar, a partir da virada do século, 
pequenos declínios dos níveis de fecundidade. O comportamento 
reprodutivo da família brasileira durante todo esse período se caracterizava 
por uma concepção de família numerosa, típica de sociedades agrárias e 
precariamente urbanizadas e industrializadas. As transformações no padrão 
demográfico começam a ocorrer inicialmente e de forma tímida, a partir dos 
anos 1940, quando se nota um consistente declínio dos níveis gerais de 
mortalidade, não acompanhada por um processo concomitante nos níveis 
de natalidade. O quadro de mudanças se acentua após os anos 1960, em 
decorrência de quedas expressivas da fecundidade, a tal ponto que, quando 
comparado com situações vivenciadas por outros países, o Brasil realizava 
uma das transições demográficas mais rápidas do mundo: em países como 
a França, por exemplo, essa transição levou quase dois séculos. A radical 
transformação do padrão demográfico corresponde a uma das mais 
importantes modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira, 
com reduções na taxa de crescimento populacional e alterações na 
estrutura etária, com crescimento mais lento do número de crianças e 
adolescentes, paralelamente a um aumento da população em idade ativa e 
de pessoas idosas. 

Dados preliminares do censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), mostram que houve alargamento no topo da pirâmide 

etária, o qual pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da 

população com 65 anos ou mais, que era de 4,8%, em 1991, passando para 5,9%, 

em 2000, e alcançando 7,4%, em 2010. Segundo Nasri (2008), este avançado 

estágio de transição em que o Brasil se encontra permite prever, de maneira 

acurada, a distribuição etária e o tamanho da população nas próximas décadas. 

Dessa maneira, a equação de demandas futuras, realizada a partir da previsão das 

mudanças na distribuição etária da população brasileira, podem evitar sérios 

problemas sociais e econômicos se forem executadas adequadamente.  

O município de Três Rios, local onde foi realizada esta pesquisa, está situado 

no Centro Sul Fluminense e distante cerca de 130 km da capital do estado do Rio de 

Janeiro. Possui população de 77.432 habitantes, de acordo com o censo de 2010 
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(IBGE, 2010). Cumpre esclarecer que a população deste município era de 81.248 

habitantes, registrada no censo de 1991 (IBGE, 2010), conforme se observa na 

Tabela 1. Esta redução demográfica ocorreu devido à emancipação territorial e 

administrativa de três distritos para que se formassem dois novos municípios: 

Comendador Levy Gasparian, formado pelos distritos de Aurino e Comendador Levy 

Gasparian, em 1991 e; Areal, formado a partir do distrito com o mesmo nome, em 

1992 (IBGE, 2010). O município de Três Rios além de ter perdido parte de seu 

território e população, anteriormente, em 1988, experimentou prejuízos econômicos 

com o fechamento da Companhia Industrial Santa Matilde, que produzia vagões de 

trens e automóveis esportivos. Este evento também provocou êxodo da população 

em idade produtiva, fato que, provavelmente, contribuiu para alteração da sua 

pirâmide etária (Tabela 1). 

Tabela 1 - Populacão residente. Três Rios - RJ, 1991-
2010 

Ano População (habitantes) 

1991 81.248* 
1996 65.885** 
2000 71.976* 
2007 72.848** 
2010 77432* 

Fonte: Adaptado do IBGE. Censo Demográfico 2010 
*Censo Demográfico (IBGE) 
**Contagem Populacional (IBGE) 

Na atualidade, o município de Três Rios vive o monopólio do setor comércio 

varejista, facilitado por sua proximidade com a Rodovia Federal BR 040 que o liga a 

vários municípios fluminenses e mineiros. Este cenário deve se modificar com a 

implantação de empresas de grande porte que se instalarão na cidade sob 

incentivos governamentais, o que trará um período de ascensão econômica, 

favorecendo, possivelmente, a importação de mão-de-obra qualificada e, desse 

modo, uma elevação nos níveis demográficos, culminando, possivelmente, numa 

nova mudança na pirâmide etária.  

A população de idosos no município de Três Rios é composta por 

aproximadamente 7.320 idosos, que representam 9,5% da população residente no 

município (IBGE, 2012a). População maior, em proporção, que a de todo o estado 

do Rio de Janeiro, que possui, por sua vez, 7,7% da população com mais de 60 

anos, isto é, 20.795.02 idosos de uma população total de 15.989.929 (IBGE, 2012b). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comendador_Levy_Gasparian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comendador_Levy_Gasparian
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comendador_Levy_Gasparian
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No que tange às ILPIs do município, são oferecidas 120 vagas para 

institucionalização nas duas unidades disponíveis, onde são preenchidas 96 vagas, 

o que significa 1,6% da população de idosos de Três Rios. 

2.2 ENVELHECIMENTO INDIVIDUAL 

O processo de envelhecimento é dinâmico e progressivo. Nele ocorrem 

modificações bioquímicas, morfológicas, funcionais e psicológicas, ocasionando 

perda das capacidades de adaptação do indivíduo ao meio ambiente (NETTO, 

2004). Alves Júnior (2004) acrescenta que o evelhecimento se trata de um processo 

inexorável, individual, gradual, multifatorial e multidiferencial, não devendo ser 

considerado somente pelo corte cronológico, mas sim como uma soma de vários 

processos, os quais envolvem aspectos biopsicossociais. 

Fisicamente, o envelhecimento caracteriza-se pela diminuição da massa, do 

tônus e força muscular; desmineralização óssea; aumento das curvaturas da coluna 

vertebral; mudança da postura; menor flexibilidade articular entre outras alterações. 

Estas, por sua vez, produzem modificações no equilíbrio e na marcha, importantes 

indicadores da independência e qualidade de vida dessa população (SPIRDUSO, 

2005; ARKING, 2008; PATTERSON 2012).  

O progressivo processo de envelhecimento é marcado pela diminuição da 

resistência a agentes estressores exógenos, endógenos ou da interação de ambos. 

O envelhecimento possui grande variabilidade de ritmos e padrões observados ao 

longo do tempo entre os indivíduos, de modo gradual, com a redução da capacidade 

funcional dos órgãos e dos sistemas (SPIRDUSO, 2005; SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010; CUNHA, 2011). Weineck (1992) descreve o envelhecimento 

como saldo das transformações biológicas, psicológicas e sociais que ocorrem mais 

acentuadas após a idade adulta, havendo uma redução progressiva das habilidades 

de adaptação psicofísicas e desempenho do indivíduo. 

Apesar de estas serem afirmativas comuns na literatura, a comunidade 

científica discorda quanto ao modo e a causa deste declínio. Fato que leva a 

inúmeras teorias sobre o envelhecimento, as quais podem ser divididas em duas 

categorias gerais. A primeira seria considerada como “envelhecimento primário”, 

uma vez que há especificidade com o organismo (SPIRDUSO, 2005). Sugere que a 

expectativa de vida seja determinada pelo legado genético e que o organismo inicie 
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a vida com os sistemas em níveis ótimos. Entretanto, as células dos sistemas se 

reduzem em quantidade, até que haja falha deste organismo num ponto específico 

no tempo. 

A segunda, denominada “envelhecimento secundário”, sugere que as causas 

exógenas sejam os principais fatos determinantes do envelhecimento. Nesta teoria, 

a expectativa de vida seria indefinida, sem a ocorrência de traumas ou lesões, e 

seria causada pelo meio ambiente. Acredita-se que as funções dos sistemas 

específicos possam ser mantidas ótimas até a morte (SPIRDUSO, 2005; 

SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 

Os fatores primários e secundários do processo de envelhecimento podem 

interagir, de modo que determinantes hereditários predispõem um processo de 

doença e; fatores ambientais, quando somados aos hereditários, podem provocar a 

aceleração destes processos (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010).  

De acordo com Arking (2008, p. 26), é difícil definir o envelhecimento, porque 

ele é um fenômeno que afeta diferentes sistemas de maneira diferenciada, “sendo a 

série de mudanças e funcionais independentes do tempo; mudanças estas que são 

cumulativas, progressivas, intrínsecas e deletérias e geralmente começam a se 

manifestar na maturidade reprodutiva, culminando na morte”. O autor também 

salienta que o envelhecimento é uma espécie de mosaico tanto para o indivíduo 

como para as populações. E que nem todos os membros de uma população 

envelhecem de forma homogênia. 

As evidências na literatura comprovam inúmeras hipóteses aventadas sobre o 

processo de envelhecimento, porém, é plausível que este seja considerado um 

processo multifatorial e que, portanto, cada uma destas hipóteses pode ser 

responsável por parte do desenvolvimento do envelhecimento. Segundo Spirduso 

(2005, p.3), “uma primeira verdade sobre o envelhecimento é que todos 

envelhecem. A segunda verdade é que todos envelhecem de formas diferentes”. 
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2.3 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

O envelhecimento da população brasileira tem sido acompanhado por 

transformações epidemiológicas e sociais4, o que acarreta aumenta da demanda por 

serviços especializados para esta população, aos quais se incluem as ILPIs.  

A história dessas instituições tem seus primeiros registros na Grécia Antiga, e 

a mais antiga legislação para este tipo de abrigo foi encontrado no Império Bizantino, 

no Código Justiniano, que data do ano 534 d.C. No Brasil, a primeira referência de 

asilo encontrada refere-se a uma instituição destinada a soldados, chamada de 

“Casa dos Inválidos”, inaugurada no Rio de Janeiro, em 1797, em uma chácara na 

esquina da Rua do Lavradio com a Rua do Senado, na cidade do Rio de Janeiro. O 

Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada, criado em 1890, também na cidade do 

Rio de Janeiro, foi a primeira instituição voltada especificamente para idosos, que 

visava atender aos velhos pobres. Após 1909, destinou uma ala para atender idosos 

com maior condição financeira, alcançando, assim, alguma receita. Atualmente, o 

Asilo São Luiz, ainda em funcionamento, é considerado uma ILPI para os idosos 

mais apoderados financeiramente (CHRISTOPHE; CAMARANO, 2010). 

A origem destas instituições está ligada à população carente que necessitava 

de abrigo, e é fruto da caridade religiosa diante da ausência do Estado. Nesse 

sentido, justifica-se que a carência financeira e a falta de moradia estejam entre os 

principais motivos para a busca desse serviço; que a maioria das ILPIs brasileiras 

sejam filantrópicas e; que as políticas voltadas para essa demanda estejam incluídas 

nos serviços da assistência social (CAMARANO; KANSO, 2010). De acordo com 

Polo e Assis (2008), essas instituições surgiram para atender às pessoas em 

situação de pobreza, sem suporte social e com problemas de saúde. Hoje, os 

fatores que determinam a institucionalização têm sido mais bem conhecidos através 

de estudos sobre as ILPIs e sua clientela. Os mesmos autores citam que estas 

instituições apresentam, em diversas situações, problemas de má gestão, motivo 

que as deixam distantes dos padrões de qualidade mínimos definidos por 

legislação5. 

                                                 
4 Estas transformações são determinadas pelos perfis sociais, como os arranjos familiares, e de saúde, como as doenças 
crônico-degenerativas e suas sequelas, hospitalização recente e dependência para realizar Atividades da Vida Diária (AVDs) 
(CHAIMOWICZ; GRECO, 1999).  
5 Os funcionamentos das instituições estão condicionados ao licenciamento pela Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, assim como o registro junto ao Conselho do Idoso, em conformidade com o Parágrafo Único, Art. 48 
da n° Lei 10.741 de 2003 (BRASIL. ANVISA. Disponível em: <http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B7626-1-
0%5D.PDF>. Acesso em: 15 maio 2011). 
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Os idosos que vivem em comunidade nas capitais do Brasil apresentam alta 

prevalência de fatores de risco para institucionalização, como as doenças crônico-

degenerativas e dependência para realizar AVDs, entre outros (CHAIMOWICZ; 

GRECO, 1999). Embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado dos 

membros dependentes deva ser de responsabilidade das famílias, isso se torna 

cada vez mais escasso em função das constituições da família contemporânea e da 

crescente participação da mulher (tradicional cuidadora) no mercado de trabalho 

(CAMARANO; KANSO, 2010). 

2.4 AS ILPIS E SUA POSSIVEL RELAÇÃO COM A DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE 

FÍSICA E AUTONOMIA FUNCIONAL DO IDOSO 

Segundo Davim et al. (2004), o asilo6 é a modalidade mais antiga e universal 

de atendimento ao idoso, fora do convívio familiar. Essa institucionalização tem 

como inconveniente o favorecimento ao isolamento social e ao declínio de suas 

atividades mentais e físicas, deteriorando, desta forma, a sua qualidade de vida. 

Para Cozzani e Mauerberg-de-Castro (2005), a institucionalização em ILPIs é 

fortemente associada ao declínio das habilidades de executar tarefas das AVDs e 

um decréscimo progressivo de oportunidades para a mobilidade. Assim, para as 

pessoas idosas, algumas atividades que aparentemente são simples, como andar, 

podem se tornar arriscadas e de difícil execução, principalmente em ambientes 

complexos, como andar na presença de barreiras arquitetônicas. Em corroboro, 

Carvalho, Pinto e Mota (2007) afirmam que a institucionalização pode ser um fator 

deletério para as condições físicas do idoso, o que causa maior probabilidade de 

que ocorram acidentes incapacitantes como as quedas. Outros estudos apresentam 

constatações semelhantes (SANTOS; ANDRADE, 2005; ALVES; SCHEICHER, 

2011). 

Assim, o equilíbrio postural de idosos institucionalizados mostra-se mais 

prejudicado que o de idosos comunitários. E o fato de residir em uma ILPI pode ser 

um fator de interveniência para o aumento do risco de quedas na população idosa, o 

qual pode ser explicado parcialmente pelos poucos desafios cognitivos e motores 

                                                 
6 Na conceituação de Erving Goffman (1961), em sua obra Manicômios, prisões e conventos, esta seria uma instituição total, 
em que sujeitos em situação semelhante convivem de forma inclusa, separados da sociedade mais ampla, por considerável 
período de tempo e sob administração formalmente constituída. Estas instituições incluem manicômios, prisões, asilos, 
hospitais e quartéis, e também certas formas de organização trabalhista, como um navio ou uma plataforma de petróleo. 
Impõem também aos seus coabitantes um isolamento da sociedade externa. 
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impostos pela rotina diária sedentária desses institucionalizados, em que é possível 

fazer uma analogia ao princípio do destreinamento7. 

2.5 EQUILÍBRIO, ESTABILIDADE E CONTROLE POSTURAL 

Os conceitos de estabilidade ou de controle postural são fortemente 

associados ao conceito de equilíbrio, sendo suas definições semelhantes. Dessa 

forma, quando um deles é abordado, sistematicamente nos referimos ao outro, 

mostrando, assim, dificuldade em determinar com acurácia o que é equilíbrio ou 

controle da postura (KARLSSON; FRYKBERG, 2000; POLLOCK et al., 2000). 

Hamill e Knutzem (2008) dizem que a capacidade do indivíduo em assumir e 

manter uma posição estável é conhecida como controle postural e que, mesmo 

assumindo esta posição estável, está sujeito à interferência de forças externas. 

Spirduso (2005) afirma que o controle da postura se dá pela capacidade de manter o 

alinhamento de vários segmentos corpóreos relativos uns aos outros, dentro de um 

período temporal, considerando a manutenção angular das articulações, com a 

finalidade de mantê-las em contraposição às forças externas.  

Para Hall (2005, p. 406), o equilíbrio, estudado na posição de pé (estático) e 

em marcha (dinâmico), é definido da seguinte forma: 

Equilíbrio é um estado caracterizado por forças e torques balanceados (sem 
forças e torques efetivos). Em conformidade com a primeira lei de Newton, 
um corpo em movimento ou está imóvel ou se movimenta com velocidade 
constante. Sempre que um corpo fica completamente imóvel, encontra-se 
em equilíbrio estático. Devem ser atendidas três condições para que o 
corpo esteja em estado de equilíbrio estático: 1. A soma de todas as forças 
verticais (ou componentes de força) que atuam sobre o corpo, deve ser 
igual à zero; 2. A soma de todas as forças horizontais (ou componentes de 
força) que atuam sobre o corpo deve ser igual à zero; 3. A soma de todos 
os torques deve ser igual à zero. 

∑Fv=0, ∑Fh=0, ∑T=0 
Sempre que um objeto está em estado estático, pode-se inferir que todas as 
três condições estão em vigor, pois a violação de qualquer uma das três 
condições resultaria em movimento do corpo. 
Os corpos em movimento são considerados encontrando-se em estado de 
equilíbrio dinâmico, com todas as forças atuantes, resultando em forças 
inerciais iguais, dirigidas em sentidos opostos. Este conceito foi identificado 
originalmente pelo matemático francês D’Alembert, conhecido como 
principio de D’Alembert. Versões modificadas das equações de equilíbrio 
estático, que incorporam fatores conhecidos como “vetores de inércia”, 
descrevem as condições do equilíbrio dinâmico. 

                                                 
7 O destreinamento é um processo de descondicionamento que afeta a performance, diminuindo a capacidade fisiológica do 
indivíduo. A interrupção do processo de treinamento provoca reversão dos efeitos obtidos ao longo do tempo; este declínio 
apresenta um ritmo mais rápido do que os necessários para obter níveis ideais de desempenho (FLECK; KRAEMER, 2006). 
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Esta citação de HALL (2005) mostra claramente a não aplicabilidade dos 

conceitos da mecânica para as análises biológicas. Segundo Duarte (2000) o corpo 

humano nunca está submetido à condição de equilíbrio perfeito, pois oscila 

initerruptamente, mesmo quando permanece em posição ortostática, objetivando a 

imobilidade. Assim, esta variável é chamada equilíbrio “quase estático”. Horak e 

Macpherson (1996) salientam que o equilíbrio postural está relacionado a 

contraposições das forças internas e externas que agem no corpo durante as ações 

motoras. 

Winter (1995) descreveu o controle postural e o equilíbrio da seguinte forma: 

característica inercial dos segmentos do corpo e sua orientação em relação ao vetor 

gravitacional (controle postural) é um termo genérico que descreve a dinâmica da 

postura para evitar queda, estando relacionada com a inércia que atua sobre o corpo 

(equilíbrio). Horak e Macpherson (1996) definiram dois objetivos comportamentais 

deste sistema: orientação postural e equilíbrio corporal. A orientação postural está 

relacionada à manutenção da posição dos segmentos corporais com respeito aos 

outros segmentos corporais e ao ambiente. 

Horak (2006) sugere que os dois principais objetivos funcionais do controle 

postural são orientação postural e equilíbrio postural. A orientação postural envolve 

o controle ativo do alinhamento corporal em relação à gravidade, superfície de 

apoio, ambiente visual e referências internas. A orientação espacial no controle da 

postura é baseada na interpretação da informação sensorial a partir de sistemas 

somatossensorial, vestibular e visual. O equilíbrio postural envolve a coordenação 

de estratégias sensório-motora para controlar o centro de gravidade8 (CG) do corpo. 

Barela (2000, p. 88) diz que: 

Durante a manutenção de uma orientação postural desejada, há a 
necessidade de ocorrer um relacionamento estável entre o executante e o 
meio ambiente ao seu redor. Para que isto ocorra, informação sensorial e 
ação motora são utilizadas continuamente pelo sistema de controle postural, 
formando um ciclo percepção-ação. Este ciclo está baseado em um 
relacionamento coerente e estável que, no caso da utilização da informação 
somatosensória, ocorre utilizando uma estratégia de “feedforward”. Neste 
caso, informação sensorial é utilizada para estimar oscilação corporal e, 
então, utilizada para produzir atividade motora antecipatória com o objetivo 
de minimizar esta oscilação corporal. 

                                                 

8 O centro de gravidade de um corpo é o ponto, no qual é distribuída uniformemente a sua massa. Nos seres humanos, na 
posição ortostática, este centro está localizado entre 55 e 57% da estatura total, anteriormente a ± quatro centímetros da 
primeira vértebra sacral (LUTTGENS & WELLS. Kinesiologia: Bases del movimento humano, 1982.) 
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O funcionamento do sistema postural envolve a necessidade de coordenar e 

controlar os segmentos corporais com base nas informações sensoriais. Dessa 

forma, mesmo um comportamento simples, como a manutenção da posição ereta 

bípede, diferente do que parece, é uma tarefa difícil que envolve um complexo 

relacionamento sensório-motor (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Nas últimas décadas, 

as pesquisas sobre este assunto se modificaram e se ampliaram, apesar dos 

avanços no entendimento do funcionamento do sistema de controle postural. As 

suas definições, assim como a compreensão dos mecanismos neurais que 

fundamentem o controle, se modificam em resposta às pesquisas emergentes. Uma 

questão central relacionada ao seu funcionamento, apenas recentemente, começou 

a ser respondida, qual seja: “Como informação sensorial e ação motora estão 

relacionadas durante a manutenção de uma posição corporal desejada?” (BARELA, 

2000; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). Shumway-Cook e Woollacott 

(2010) relatam que a discussão sobre a importância da postura e do equilíbrio para a 

independência em atividades habituais como sentar, transferir, ficar em pé e marcha 

não construiu qualquer definição ou concordância dos mecanismos que 

fundamentem o controle destas funções.  

Horak (2006) evoca seis importantes recursos para controle postural (Figura 

1). A falha em qualquer um, ou uma combinação de falhas desses recursos, leva à 

instabilidade postural. O gráfico no centro da Figura 1 mostra o aumento do risco de 

distúrbios do equilíbrio. Este aumento é associado ao envelhecimento, no entanto, 

não é devido ao envelhecimento do "sistema de equilíbrio", mas um aumento da 

probabilidade de deficiências ou patologias fisiológicas. Assim sendo, o 

comprometimento desses sistemas, cuja integridade é fundamental para o 

desempenho normal de tarefas motoras no cotidiano, interfere diretamente na 

capacidade funcional do indivíduo (GAZZOLA et al., 2006). 
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Figura 1 - Mostra importantes recursos para o controle da postura: controle 

dinâmico, processo cognitivo, movimentos estratégicos, estratégias sensoriais e 
orientação no espaço. No centro da figura, um gráfico demonstra o avanço da idade 
e a incidência de quedas. Fonte: Adaptada de Horak (2006). 

Nashner e McCollum (1985) levantaram uma hipótese referente à existência 

de duas estratégias distintas que poderiam ser utilizadas, separadamente ou 

combinadas, pelo sistema nervoso para produzir controle adaptável da posição 

horizontal do CG no plano sagital: na estratégia do tornozelo que se caracteriza no 

repocicionamento do CG, movendo o corpo inteiro como um pêndulo invertido de um 

segmento único por produção de torque no tornozelo e; a estratégia do quadril, que 

move o corpo como um segmento duplo. Eles sugeriram ainda que a estratégia do 

quadril é observada em situações em que o movimento do tornozelo não seja 

suficiente. Além das estratégias do tornozelo e do quadril, Shumway-Cook e 

Woollacott (2010) acrescentam a estratégia do passo, usada quando o CG é 

deslocado além dos limites geométricos da base de apoio, estratégia que na pessoa 

idosa pode ser prejudicada pelo aumento do tempo de reação.  

Nesta ótica, Runge et al. (1999) fizeram uma análise laboratorial com um 

exame de eletromiografia da perturbação da postura no plano sagital (Figura 4), 

expondo em gráficos as respostas neuromusculares destas estratégias. Nas figuras 

2, 3 e 4 temos exemplos de estratégias para o controle do CG após seu 

deslocamento no plano sagital. 
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Figura 2 - Demonstra as estratégias de compensação do tornozelo, do 
quadril e a combinação de ambas. Fonte: Adaptada de Winter (1995). 

 

Figura 3 - Estratégias de compensação do tornozelo, quadril e estratégia do 
passo, usada quando o CG é deslocado além dos limites geométricos de 
estabilidade, como descrevem Shumway-Cook e Woollacott (2010). Fonte: 
Adaptada de Shumway-Cook A, Horak F. Vestibular rehabilitation: an 
exercise approach to managing symptoms of vestibular dysfunction. Semin 
Hearing, 1989. 
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Figura 4 - Análise de eletromiografia dos músculos posturais, durante a 
perturbação da postura no plano sagital em cinco intensidades diferentes, o 
que mostra a reação neuromuscular do indivíduo para o controle da postura. 
Fonte: Adaptada de RUNGE et al., 1999. 

Outro fator interveniente é o tamanho da base de sustentação (Figura 5), que 

interfere na estabilidade do corpo. Dessa forma, a estabilidade do corpo na postura 

ereta, quase quieta, é proporcional à área da base de suporte que corresponde aos 

seus limites geométricos das bordas dos pés; quanto maior forem suas dimensões 

de sustentação, maior será a capacidade do indivíduo de resistir à ação de forças 

antagonistas (DUARTE; FREITAS, 2010). 

 
Figura 5 - Demonstrativo de três tipos de base de sustentação com apoio 
bipodal, com diferentes modelos geométricos fazendo com que cada base 
tenha eficiência diferenciada em cada plano. Fonte: Adaptada de 
LUTTGENS & WELLS. Kinesiologia: Bases del movimento humano, 1982. 

Com o auxílio de recursos externos, há uma alteração e/ou aumento da base 

de suporte, que pode garantir a melhora da estabilidade do corpo, como também 

mudar o plano de sua maior eficiência na estabilidade. Nos idosos é mais comum a 
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base de suporte se modificar com o uso de meios auxiliares para a marcha, como 

muletas, bengalas e andadores (Figura 6). 

 

Figura 6 - Demonstrativo de três tipos de base de sustentação de apoio 
bipodal, complementado por um meio auxiliar de marcha (muletas), com 
geometrias diferentes da base de sustentação, cujos modelos A e B, neste 
caso, projetam a linha gravitacional além dos limites geométricos dos pés, 
amparados pela interação com o meio auxiliar de marcha. Fonte: Adaptada 
de LUTTGENS & WELLS. Kinesiologia: Bases del movimento humano 
1982. 

Com o envelhecimento, são percebidas alterações no controle postural, que 

podem ocorrer em função da diminuição da capacidade dos sistemas sensoriais em 

passar informações ao sistema motor, para que produzam ações motoras 

adequadas com finalidade de manter o corpo equilibrado na posição desejada. Estas 

alterações, que culminam na diminuição do desempenho do sistema do controle da 

postura, estariam associadas ao aumento das quedas na população idosa (JÚNIOR; 

BARELA, 2006). 

Além da diminuição das capacidades sensoriais, Batista (2009) salienta a 

degradação das valências físicas, como a força muscular e a flexibilidade articular. 

Assim, o declínio destas qualidades físicas está associado ao decréscimo do 

desempenho físico e funcional. Com o envelhecimento, a força muscular máxima 

diminui continuamente, assim como a capacidade de produção de força submáxima, 

(resistência muscular). Somado a isto, a potência muscular é especialmente afetada 

no processo de envelhecimento pela perda mais acentuada das fibras musculares 
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do tipo ll9, fato este que acomete mais os grupos musculares dos membros inferiores 

que dos superiores, em ambos os sexos (FLECK; KREAMER, 2006). 

A diminuição da flexibilidade, ou seja, as restrições na mobilidade articular e 

na elasticidade muscular, também está relacionada intimamente com o 

envelhecimento, que pode ser atribuída parcialmente às alterações no tecido 

conjuntivo periarticular, como o aumento das pontes cruzadas de colágeno (ACHOR 

JUNIOR, 1999). Considerando este fato, Vandervoort (1999) e Cristopoliski (2008) 

mostraram que a diminuição da mobilidade do tornozelo e do quadril está associada 

à diminuição do equilíbrio, isto é, quanto menor a liberdade de movimento do 

tornozelo e do quadril, menor é a capacidade do indivíduo em se manter em 

equilíbrio. 

Dessa forma, fica evidenciado que o equilíbrio e o controle postural humano 

são revelados como importantes agentes para a mobilidade, que é uma das 

habilidades do sistema nervoso, responsável por detectar, elaborar e gerar 

respostas motoras que controlem o CG corporal, evitando a queda (GALLAHUE; 

OZMUN, 2005; OLIVEIRA; VIEIRA, 2009). Segundo Gallahue e Ozmun (2005), o 

processo de controle postural e do equilíbrio torna-se menos eficiente nos adultos e 

idosos, demonstrando que quando a estabilidade do idoso é alterada, se torna mais 

difícil a sua restauração, como também há uma elaboração de diferentes padrões 

para restabelecê-a. Como o equilíbrio depende de fatores sensoriais múltiplos, 

qualquer falha em um dos sistemas envolvidos pode causar desequilíbrio postural e, 

por conseguinte, quedas (HORAK, 2006; REBELATTO et al., 2008). Porém, estes 

fatores intervenientes podem ser diminuídos por intermédio de suas respectivas 

avaliações e intervenções específicas. Além disso, as diversas práticas corporais 

podem chegar a objetivos semelhantes: atuando como recuperadoras dessas 

qualidades físicas, fazendo com que voltem aos níveis próximos da normalidade; ou 

ser uma atividade profilática, agindo na redução do declínio das capacidades físicas 

e funcionais causadas pelo envelhecimento e; na preservação da autonomia 

funcional (BATISTA, 2009). Dessa maneira, é possível reduzir a probabilidade de 

quedas nos idosos, quando estão relacionadas às variáveis aqui descritas. 

                                                 
9 As fibras musculares tipo ll são de predomínio energético aenaróbico contendo uma maior quantidade de enzimas para este 
tipo de metabolismo. Estas fibras musculares têm uma maior velocidade de condução na membrana, maior velocidade de 
contração com uma tensão máxima maior do que a fibra tipo l, que são de metabolismo oxidativo, com velocidade de contração 
inferior e menor tensão, porém pode permanecer em trabalho por maior tempo (FLECK; KREAMER, 2006). 
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2.6 QUEDAS EM IDOSOS 

Nos estudos relacionados a esta temática, uma definição é sempre 

apresentada: trata-se da importância de qual significado de queda é adotado pelo 

pesquisador. Assim sendo, esta pesquisa adota a definição da Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Gerontologia (SBGG) que diz que: “[...] queda é o deslocamento não 

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de 

correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais 

comprometendo a estabilidade” (2008, p. 3). Definição esta que não difere 

fundamentalmente de outras definições encontradas nas associações de geriatria e 

gerontologia internacionais. 

No mesmo sentido, é uma constante encontrar na literatura que as quedas 

são eventos não intencionais de causas multifatoriais, tais como: perda de equilíbrio, 

diminuição da acuidade visual, aumento do tempo de reação, redução da 

flexibilidade e da força muscular, sedentarismo e causas ambientais inadequadas 

(GUIMARÃES; FARINATTI, 2005, SIQUEIRA et al., 2007, FABRÍCIO; RODRIGUES; 

COSTA JUNIOR, 2004). 

Southard et al. (2005) dizem que as quedas geralmente começam numa 

espiral de medo10 que leva à inatividade e diminuição das valências físicas, 

resultando frequentemente em perda de independência e condições normais das 

atividades de autocuidado. Perracini e Ramos (2002), em um estudo de coorte para 

identificar fatores associados a quedas no ano anterior e recorrentes, investigaram 

1.667 idosos vivendo em comunidade por meio de dois inquéritos. No ano anterior 

ao primeiro inquérito, pouco mais de 30% referiram queda e; 10,8% informaram 

duas ou mais quedas. No ano anterior ao segundo inquérito, 29,1% informaram que 

caíram no ano anterior; houve recorrência em 14,1%. Estes dados corroboram com 

os de Tinetti, Speechly e Ginter (1988) que, em um estudo com idosos não 

institucionalizados, verificaram que 32% caíram pelo menos uma vez nos últimos 

dois anos. Dos idosos que relataram queda durante o estudo: 46% caíram uma vez; 

29% caíram duas vezes e; 25% caíram pelo menos três vezes. 

Na abordagem da literatura sobre o assunto, nota-se que o uso de fármacos 

permanece como um dos possíveis ocasionadores para as quedas, principalmente 

quanto ao uso de polifármacos. As pesquisas sugerem que medicações como 

                                                 
10 O medo de queda pode ser considerado como uma segunda tarefa (cognitiva) quando interage com uma tarefa motora 
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2010). 
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diuréticos, psicotrópicos, anti-hipertensivos e antiparkinsonianos podem ser 

considerados medicamentos que propiciam ocorrências de quedas. Estes eventos 

acontecem porque esses fármacos podem restringir as funções neuromotoras, 

causando fraqueza muscular, fadiga, vertigem e hipotensão postural. É salientado 

que a associação de quatro ou mais medicamentos em idosos, pode levar ao 

aumento do risco de queda. Seguindo por outra vertente, este fato pode indicar que 

o tratamento com polifármacos aponta uma má condição de saúde (BRITO et al., 

2001; FABRÍCIO et al., 2004). 

Com maior relevância sobre o assunto, Leipzig, Cumming & Tinetti (1999a e 

1999b) fizeram duas metanálises com estudos que investigaram o papel de 

medicamentos psiquiátricos, cardiológicos e analgésicos sobre o risco de quedas em 

idosos. Na primeira metanálise, Leipzig, Cumming & Tinetti (1999a) avaliaram as 

evidências que ligam drogas psicotrópicas a quedas em pacientes idosos e 

revelaram que há uma pequena, mas consistente, associação entre o uso da maioria 

das classes de psicotrópicos e as quedas. Os autores enfatizam que a incidência de 

quedas e suas consequências nesta população exigem estudos randomizados e 

controlados, que devem medir as quedas prospectivamente como um evento do 

resultado adverso. No segunto estudo (LEIPZIG; CUMMING; TINETTI, 1999b), eles 

avaliaram criticamente a evidência, relacionando o risco de quedas a uso de drogas 

cardíacas e analgésicas de classes específicas. Para as drogas cardíacas, apenas a 

digoxina, de uso antiarrítmico, e diurético do tipo IA foram fracamente 

correlacionados à quedas em idosos e não foi encontrada nenhuma associação para 

as outras classes de drogas cardíacas ou analgésicas analisadas. Os autores 

Leipzig, Cumming & Tinetti (1999a e 1999b) salientam que estes estudos se 

baseiam exclusivamente em estudos observacionais, com mínimo ajuste para 

fatores de confusão, dosagem ou duração do tratamento. E que adultos mais velhos, 

que faziam uso de mais de três medicamentos tinham maior risco de quedas 

recorrentes. Como resultado da incidência de quedas e suas consequências nesta 

população, programas projetados para diminuir o uso de medicação devem ser 

avaliados quanto ao seu impacto sobre as taxas de quedas. 

Dentre as consequências mais importantes das quedas no idoso está a 

fratura proximal do fêmur, tanto pela sua gravidade quanto por sua frequência, 

levando ao aumento da dependência, da permanência hospitalar e da grande taxa 

de mortalidade, ocorrida no primeiro ano do pós-trauma (MESQUITA et al., 2009). 



33 

 

Esta mortalidade chega a 25,2%, isto é, dois terços das mortes desses pacientes 

podem ocorrer nos três primeiros meses pós-fratura, como relataram Coutinho, 

Bloch e Coeli (2012). A fratura proximal do fêmur pode ser intracapsular ou 

extracapsular. No primeiro tipo estão as fraturas do colo femoral e no segundo, as 

fraturas transtrocanterianas, sendo ambas decorrentes de traumas de baixa energia, 

como as quedas. O grande aumento de incidência destas fraturas nos idosos deve-

se principalmente à osteoporose, bem como à maior incidência de quedas nesta 

população. Apesar das medidas tomadas, como a de prevenção de quedas, 

tratamento precoce da osteoporose, incentivo à prática de exercícios físicos e 

controle de outras morbidades, as fraturas do fêmur continuam sendo recorrentes na 

população idosa (SAKAKI et al., 2004). 

Dessa forma, a ocorrência de quedas entre os idosos não gera apenas 

prejuízos físicos e psicológicos, mas também elevado custo econômico destinado à 

reabilitação (FREITAS; SCHEICHER 2008; GUIMARÃES; FARINATTI 2005). Santos 

(2012) corrobora dizendo que o custo social é aumentado quando o idoso tem 

diminuição da autonomia e da independência, ou passa a necessitar de 

institucionalização. A autora comenta que, nos Estados Unidos, a preocupação com 

as quedas é também demonstrada pelo custo que elas representam. Estima-se 

gastos anuais de 20.2 bilhões de dólares, que envolvem internações hospitalares 

com para a recuperação; 35 mil dólares são gastos em média, por pessoa, no 

tratamento das fraturas de quadril. Segundo a Academia Americana de Cirurgiões, 

de todas as fraturas naquele país, 90% são decorrentes de uma queda. No ano 

2000, a estimativa de fraturas de quadril foi de 350 mil, ou seja, quase 1.000 fraturas 

por dia. Nos Estados Unidos, os custos podem diminuir em até dois mil dólares por 

pessoa, se o idoso se beneficia de um programa de prevenção, seja ele 

medicamentoso, comportamental ou de atividade física (ALVES JUNIOR, 2001). Na 

França, as quedas são a primeira causa de mortalidade por acidente e o gasto é de 

aproximadamente 1,7 bilhões de euros por ano, que representa 1% da despesa da 

saúde naquele país (COMMENT, 2009). Da mesma forma, no Canadá, 62% das 

hospitalizações ligadas às causas externas são em decorrência de quedas. O 

impacto em despesas totais, gastos com quedas de pessoas com mais de 65 anos, 

chega a dois bilhões de dólares.  

No Brasil, em 2005, ocorreram 61.368 hospitalizações por queda de pessoas 

com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, representando 2,8% de todas as 
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internações de idosos no país. No Rio de Janeiro, estado possuidor da maior 

proporção de idosos do Brasil, o percentual de hospitalização por queda entre os 

idosos atingiu 3,7% de todas as internações desta população. No nunicípio do Rio 

de Janeiro foram 1.934 hospitalizações de idosos em virtude das quedas, 

expressando 6,5% das internações por todas as causas, na população com faixa 

etária acima de 60 anos (ALVES JUNIOR, 2001; RIBEIRO, 2008).  

A população idosa progride com declínios de seus órgãos e sistemas. Idosos 

não estimulados, como aqueles que vivem em ILPIs, geralmente estão em 

desvantagem, não por serem menos adaptáveis aos estímulos, mas por 

encontrarem menor probabilidade de enfrentar desafios para seus sistemas de ação. 

De fato, as ILPIs reduzem as oportunidades de mobilidade do idoso, porque 

controlam e tentam minimizar os fatores de risco para eventos acidentais como as 

quedas. Com isso, diminuem a oportunidade de estímulos aos idosos, cujos 

organismos estão em progressivo declínio em decorrência do envelhecimento 

(COZZANI; MAUERBERG-de-CASTRO, 2005). Diferente dos idosos que vivem em 

comunidade, os institucionalizados têm uma prevalência de quedas entre 60 e 75%, 

com até 3,6 ocorrências anuais (AIKAWA; BRACCIALLI; PADULA, 2006). Entre 

outros fatores, os níveis de aptidão física e funcional são menores quando 

comparados aos de idosos não institucionalizados, o que explica parcialmente a 

maior prevalência de quedas observadas nesta população (RIBEIRO et al., 2009). 

2.7 AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO, DO CONTROLE POSTURAL E DO RISCO DE 

QUEDAS DE IDOSOS 

O equilíbrio e o controle postural têm se mostrado importantes preditores de 

quedas da população idosa, sendo ambos componentes necessários para um 

indivíduo realizar tarefas cotidianas. Ao longo dos anos, vários instrumentos foram 

desenvolvidos com o propósito de medir quantitativamente o equilíbrio na população 

idosa. Estas ferramentas de triagem têm sido fundamentais na avaliação da 

capacidade de manter o equilíbrio e, posteriormente, na identificação dos indivíduos 

que apresentam maior risco de cair num futuro próximo (BERG et al., 1992; LAJOIE; 

GALLAGHER, 2004). 

Os instrumentos de avaliação do equilíbrio e do controle da postura são 

divididos em avaliação clínica (funcionais) e laboratoriais. Os testes funcionais são 
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amplamente utilizados pela vantagem de serem de baixo custo e de mais fácil 

aplicação; já os laboratoriais têm maior acurácia e potencial para detectar alterações 

do equilíbrio, porém, com o inconveniente de serem de alto custo e de mais 

complexa execução. 

2.7.1 Avaliações funcionais 

As avaliações funcionais ou clínicas do equilíbrio de idosos, de modo geral, 

são testes representativos de “tecnologia leve-dura”11 das AVDs, que exigem 

equilíbrio e controle da postura, o que inclui tarefas simples como sentar, levantar, 

alcançar e transferir. Neste tipo de avaliação, alguns critérios são utilizados para a 

classificação, de acordo com a qualidade do desempenho em cada tarefa e o tempo 

para executá-la. 

No Brasil, alguns protocolos de avaliação funcional do equilíbrio de idosos 

vêm sendo utilizados sistematicamente por profissionais de saúde e pesquisadores, 

dos quais podemos destacá-los por suas aplicações: Berg Balance Scale (BERG et 

al., 1992a; MIYAMOTO et al., 2004) e; Get up and Go Test (MATHIAS et al., 1986). 

Há também outros testes que podem ser relacionados com a força de preensão 

manual, a qual, por suas associações e como preditor da capacidade funcional do 

idoso, é, igualmente, indicador de possível risco de quedas (GOMES et al., 2009; 

REBELATTO; CASTRO; CHAN, 2007). 

2.7.1.1 Berg Balance Scale 

O BBS (BERG et al., 1992a; MIYAMOTO et al., 2004) consiste em uma 

bateria de 14 testes, com valor de zero a quatro pontos cada, e escore máximo de 

56 pontos. Para seus critérios estabelecidos de validação, Berg et al. (1992a) 

informam que: a pontuação perfeita do BBS é de 56 e significa que o sujeito tem o 

equilíbrio em ótima condição. O escore de corte é de 45 pontos, diferenciando, 

assim, o idoso com maior probabilidade de queda.  

Lajoie e Gallagher (2004), em um estudo, utilizaram três modelos de 

avaliação do equilíbrio para idosos e obtiveram uma correlação com significância 

                                                 
11 Termo comumente utilizado na área da enfermagem, quando se relacionam tecnologias ao cuidado em saúde: “leve-dura” 
quando se refere aos saberes bem estruturados, como o processo de enfermagem, e “dura” quando envolvem os 
equipamentos tecnológicos como as máquinas (ROCHA, P. K.; PRADO, M.; LOWENWAL, M.; CARRARO, T.; CARRARO, T. 
Cuidado e tecnologia: aproximações através do modelo de cuidado. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 61, p.113-116. 
2008.) 
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estatística de ≤ 0,01 para: BBS e Escala de equilíbrio para atividades específicas 

(r=0,806) e; BBS e tempo de reação em uma plataforma de força (r=685). Os 

autores recomendaram ponto de corte de 46 pontos, sensibilidade de 89%, e 

especificidade de 96%. Southard et al., (2005) salientaram que as possíveis 

limitações do BBS residem no baixo escore de corte, que poderá produzir, 

dependendo de quem esteja sendo avaliado, um efeito teto e a falta de testes de 

tarefas múltiplas. A Figura 7 demostra a probabilidade de quedas em função do 

escore obtido no BBS. 

 

Figura 7 - Previsão da probabilidade de quedas em função da escala de 
equilíbrio de Berg. Neste gráfico é perceptível que antes de uma 
determinada pontuação, os sujeitos mostrem-se em um mesmo nível de 
condição para o risco de quedas. Fonte: Adaptado de Lajoie e Gallagher 
(2004). 

2.7.1.2 Teste Timed Up and Go (TUG) 

O TUG (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991) é um teste simples, de rápida 

aplicação, que requer como equipamentos um cronômetro, uma cadeira sem apoio 

de braços, um cone de sinalização e uma trena. A sua execução consiste na 

observação (cronometragem) de um indíviduo enquanto se levanta de uma cadeira, 

caminha três metros em linha reta, faz o contorno após o cone de sinalização, 

retorna à cadeira e senta-se. O tempo desse percurso é medido em segundos e o 

desempenho do idoso é graduado conforme o tempo utilizado para a realização da 

atividade.  

O TUG, que é uma versão do Get up and Go Test (MATHIAS et al., 1986; 

KILLOUGH, 2006), em sua concepção foi realizado em 40 pacientes idosos. Os 

testes foram gravados em vídeo e revistos por observadores de diferentes origens 

médicas. O equilíbrio foi pontuado em uma escala de cinco pontos. Os mesmos 

idosos foram submetidos a testes de laboratório de marcha e equilíbrio. Houve um 
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acordo entre os observadores na pontuação subjetiva do teste clínico, e boa 

correlação com testes de laboratório. O teste TUG provou ser uma medida clínica 

satisfatória na mensuração do equilíbrio em idosos. 

A classificação dos idosos avaliados é realizada de acordo com o tempo para 

a finalização do teste da seguinte forma: ≤ 10 seg é o tempo considerado normal 

para adultos saudáveis, independentes e sem risco de quedas; entre 11-20 

segundos é o esperado para idosos frágeis, com dependência parcial e com baixo 

risco de cair; > 20 segundos indica um importante déficit da mobilidade e risco de 

quedas (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991).  

Os autores avaliaram 60 idosos acompanhados em um Centro Dia com o 

objetivo de observar o uso clínico do TUG em idosos frágeis. Os resultados 

indicaram alta confiabilidade intra e interobservadores, forte correlação com outros 

testes: BBS (r= -0.81); velocidade da marcha (r = -0.61) e; Índice de Barthel12 (r= -

0.78). Shumway-Cook et al. (2000) examinaram a sensibilidade e a especificidade 

do TUG através da realização do teste original de Mathias et al. (1986) e com a 

realização do mesmo teste acrescido de uma segunda tarefa, com o objetivo de 

identificar idosos caidores. O TUG apresentou sensibilidade e especificidade de 

87%, e o acréscimo de uma tarefa mostrou um efeito prejudicador da mobilidade. 

Porém não foi mais sensível que o original para predizer o risco de queda. 

2.7.1.3 Avaliação da força muscular e do Índice de Massa Corporal (IMC) 

Os métodos de avaliação da força muscular do idoso são amplamente 

utilizados como preditor da sua capacidade funcional. Embora a avaliação da força 

muscular dos membros inferiores seja mais relevante à avaliação da capacidade 

física do idoso, a verificação da força de preensão manual (FPM) tem sido 

empregada sistematicamente por ter forte correlação com a diminuição da força de 

membros inferiores. A força isométrica de preensão manual tem uma correlação 

significativa com a potência muscular de membros inferiores, amplitude de extensão 

da articulação do joelho e com a área de secção transversa dos músculos do tríceps 

sural. A força de preensão diminuída é um marcador clínico de baixa massa 

muscular e óssea, de baixa mobilidade e de baixa capacidade funcional do idoso 

                                                 
12 O índice de Barthel é um instrumento que avalia o nível de independência do sujeito para a realização de dez atividades 
básicas da vida: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir-se e despir-se, controle de esfíncteres, 
deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e descer escadas. Fonte: MAHONEY, FI; BARTHEL, DW. Functional 
evaluation: the Barthel Index. Maryland State Medical Journal. 14 (1965) 61-65. 
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(GOMES et al., 2009; VALENTE, 2011). Neste sentido, Rebelatto, Castro e Chan 

(2007) revelaram que a média da força de preensão manual de idosos caiadores é 

significativamente menor que os não caidores nas ILPIs de um município do estado 

de São Paulo.  

O IMC é uma medida utilizada para indicar o estado nutricional de indivíduos 

e populações. Esta medida tem seus pontos de corte para população idosa, 

propostos por Lipschitz (1994) da seguinte forma: desnutrição indicada por IMC<22; 

eutrofismo (desejável) com IMC > 22 < 27 e; obesidade quando IMC > 27. Sobre 

esse assunto, Spirduso (2005) comenta que um valor de IMC muito baixo pode 

ocorrer devido a uma baixa massa muscular. Já um valor muito alto de IMC, pode se 

referir a uma massa de gordura excessiva. 

A massa corporal total e a estatura sofrem alterações que acompanham o 

envelhecimento, os quais tendem a diminuir. Há também diminuição da massa 

magra e modificação no padrão de gordura corporal. A elevada proporção de idosos 

com baixo peso (53,1%) ocorre principalmente entre os homens. Essa prevalência 

tende a aumentar entre os idosos com mais de 80 anos. Dessa forma, a baixa 

massa corpórea acarreta maior risco de mortalidade que o excesso de peso nos 

idosos (OMS, 2005). O IMC também pode ser usado como preditor de fragilidade do 

idoso, quando associado a outros indicadores como a FPM e a baixa velocidade da 

marcha (VALENTE, 2011).  

As alterações no IMC também podem influenciar nas deformidades corporais, 

causando, por consequência, interferência na estabilidade. Neste sentido, Ferreira 

(2008) correlacionou variáveis antropométricas que poderiam interferir na 

estabilidade do corpo e que, por sua vez, interferiam na postura ereta bipodal do 

idoso. A autora complementa que o IMC torna-se uma medida de proporcionalidade 

corporal e se relaciona com a localização do CG, onde a massa se distribui 

homogeneamente e, em consequência, sua projeção influencia na base de 

sustentação do indivíduo. 

2.7.2 Avaliações laboratoriais 

Os testes de avaliação laboratorial do equilíbrio são utilizados geralmente por 

grupos de pesquisa que tentam desvendar, com maior precisão, fatores 

intervenientes para o equilíbrio e o controle postural do indivíduo. Estes testes são 
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considerados “tecnologia dura”, produzida por equipamentos e softwers com 

análises e interpretações complexas, realizadas em ambiente controlado e com 

pessoal treinado. As avaliações laboratoriais para mensuração do equilíbrio podem 

ser executadas por três técnicas principais: cinemetria, que consiste em analisar 

medidas cinemáticas dos segmentos corporais; eletromiografia de superfície, que é 

a medição da atividade neuromuscular da postura quase quieta; e/ou a 

estabilometria, que é o registro das forças aplicadas em uma base de suporte. Entre 

esses testes de avaliação do equilíbrio, destaca-se o exame de análise 

estabilométrica, que é amplamente utilizado em laboratórios de biomecânica, o qual 

foi aplicado também nesta pesquisa. 

2.7.2.1 Estabilometria 

O registro da contínua oscilação do corpo é chamado estabilometria, ou 

estabilografia, cuja medida é adquirida por uso de uma plataforma de força que 

obtém os parâmetros do centro de pressão (CP) (TEREKHOV, 1976). Esta avaliação 

da postura “quase estática” tem sido utilizada como eficiente ferramenta para o 

entendimento do equilíbrio postural.  

Durante a manutenção de uma posição corporal, as forças que atuam nos 

segmentos do corpo são instáveis. A mensuração dessas forças pode ser obtida por 

meio de testes biomecânicos que são usados para o estudo do controle da postura. 

Há uma sequência de variações das forças que, mesmo em uma posição estática 

(quase estática), como a manutenção da posição ereta bípede, o corpo nunca está 

totalmente imóvel. Essas oscilações são em consequência da dificuldade em manter 

os segmentos corporais alinhados entre si e limitados sobre uma base geométrica 

de suporte (os pés), utilizando o sistema musculoesquelético que produz forças que 

variam a cada instante (BARELA, 2000).  

Para a aquisição desses dados é usada uma técnica denominada 

estabilometria, também chamada estatocinesiografia ou estabilografia, que é a 

medida e o registro da contínua oscilação do corpo humano (DUARTE, 2000). O 

deslocamento do CP pode ser analisado por meio do estatocinesiograma e do 

estabilograma. O estatocinesiograma descreve as posições do CP em função do seu 

deslocamento na superfície, apresentando os resultados encontrados a partir dos 

pontos no plano médio-lateral (ML) e ântero-posterior (AP), ou seja, fornece 

informação de forma quantitativa do CP em relação a um dado referencial. O 
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estabilograma traduz a série temporal do CP em cada uma das direções. Na Figura 

8 é apresentado um estatocinesiograma do mapeamento do CP AP versus o CP ML 

representativo durante a postura ereta quase quieta e um estabilograma que 

representa uma série temporal do CP em cada uma das direções AP e ML. 

 
Figura 8 - Estabilograma que representa uma série temporal do CP em 
cada uma das direções AP e ML e estatocinesiograma representativo da 
trajetória do CP e os vetores de força horizontal, durante postura ereta 
quase estática. Fonte: FERNANDES, 2012. 

O CP é o ponto de aplicação da resultante das forças verticais atuando na 

superfície de suporte e representa um resultado coletivo do sistema de controle 

postural e da força da gravidade. Para regular a posição centro de massa (CM) que 

é análogo ao CG, durante a postura em pé, o sistema de controle postural varia a 

posição do CP para verificar a posição do CG (WIECZOREK; DUARTE; 

ZATSIORSKI, 2001). O CP é uma medida de deslocamento que é analisada pela 

posição do CG. Esta grandeza é classicamente associada aos estudos do controle 

postural por causa de sua relação com o CG (MOCHIZUKI; AMADIO, 2003). A 

oscilação do CG é a grandeza que realmente indica o balanço do corpo, e o CP é 

resultado da resposta neuromuscular ao balanço do CG; o CP indica a posição do 

vetor resultante da força de reação com o solo (FRS). Este vetor é oposto e igual à 

média ponderada da localização de todas as forças que agem na plataforma, como 

a força peso e as forças musculares e articulares transmitidas ao apoio. O 

deslocamento anterior do CG, a velocidade e aceleração positivas favorecem o 

balanço posterior do corpo. Para evitar a queda, o componente ântero-posterior da 

força de reação do solo (CAPFRS) desloca no sentido posterior (MOCHIZUKI; 

AMADIO, 2003). No mesmo momento, existe um deslocamento anterior do CP, 
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passando pela posição em que as forças horizontais aplicadas no corpo são iguais à 

zero. É o momento no qual a posição do CP e do CG são iguais até que o balanço 

anterior se interrompa (MOCHIZUKI; AMADIO, 2003; CARON; FAURE; BRENIERE, 

1997). Contudo, CAPFRS causa, além do fim do balanço anterior, o início do 

balanço posterior. Este balanço posterior, para ser contrabalançado, implica no 

deslocamento posterior do CP e no aumento de CAPFRS, analogamente ao balanço 

anterior. Esta situação é contínua, alternando-se balanços posteriores e anteriores 

do CP e CG (MOCHIZUKI; AMADIO, 2003; WIECZOREK; DUARTE; ZATSIORSKI, 

2001). A Figura 9 faz uma representação do CG e CP durante a oscilação da 

postura quase quieta no plano sagital. 

 

Figura 9 - Representação esquemática da relação entre CP e CG, durante 
a postura ereta de um sujeito oscilando para frente e para trás. As 
distâncias do CP (p) e CG (g), o vetor peso (W), o vetor força de reação do 
solo (R), e vetores representativos para a velocidade (ω) e aceleração (α) 
angulares são indicados em cinco instantes diferentes. Fonte: WINTER, 
1990. 

Segundo Duarte (2000) a análise estabilométrica é a forma de quantificar e 

avaliar as variações produzidas pelo corpo em sua tentativa de manter uma postura 

quase estática. Estas medidas são realizadas por dinamômetros que registram as 

oscilações de força que reagem com o solo CP.  

Oliveira (1993) diz que a estabilometria avalia o equilíbrio postural através da 

quantificação das oscilações posturais na posição ortostática numa plataforma de 

força, o que envolve a monitorização dos deslocamentos do CP nas direções ML (x) 

e AP (y). Normalmente, estes testes são aplicados sobre diferentes protocolos para 
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a base de suporte (pés juntos, afastados, apoio unipodal etc.), superfície (dura ou 

macia) e manipulação da visão (olhos abertos, olhos fechados) e tem uma extensa 

aplicação em áreas como: reabilitação, otorrinolaringologia, ortopedia, farmacologia, 

geriatria e treinamento desportivo. 

As plataformas de força são instrumentos dinamométricos para a avaliação 

estabilométrica; em geral, consiste numa placa sobre sensores de força do tipo 

célula de carga, distribuídos simetricamente para medir os três componentes da 

força: Fx, Fy e Fz que atuam nos eixos x, y e z, que são, respectivamente, AP, ML e 

vertical, e os três componentes de torque (momento de força), Mx, My e Mz, agindo 

sobre a plataforma conforme mostram as Figuras 10 e 11 (TEREKHOV, 1976; 

DUARTE 2000; DUARTE, 2010; BARELA; DUARTE, 2011). A informação do CP 

refere-se a uma medida de posição definida por duas coordenadas na superfície da 

plataforma, a partir dos sinais mensurados pela plataforma de força, a posição do 

CP nas direções AP e ML. De acordo com Duarte (2000), CP é o ponto de aplicação 

da resultante das forças verticais que agem sobre a superfície do polígono da base 

de suporte. A plataforma verifica as oscilações realizadas pelo corpo por meio da 

base de suporte dos pés; com esses valores pode-se determinar de que forma varia 

o CP, verificando a sua frequência e amplitude. As plataformas de forças (Figuras 10 

e 11) comerciais são instrumentos caros, fato que pode inviabilizar projetos de 

pesquisa. Porém, se o uso da plataforma é apenas para posturografia, uma 

plataforma de baixo custo pode ser construída e calibrada com precisão suficiente 

para o uso a que se propõe (DUARTE 2000; DUARTE, 2010; BARELA; DUARTE, 

2011). 

 
Figura 10 - Plataforma de força e eixos onde atuam os componentes de 
momento de força obtidos por meio dos sensores em cada um dos vértices 
do equipamento. Fonte: BARELA e DUARTE, 2011. 
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Figura 11 - Equipamento básico de registro de estabilograma, com 
capacidade de gravação de série temporal dos eixos x e y. Fonte: 
TEREKHOV, 1976. 

As plataformas de força são instrumentos com uma geometria específica. 

Sensores de deformação, como os extensômetros de resistência elétrica (EREs), 

colocados nos pontos com maior deformação das células de carga da plataforma 

fornecem um sinal provocado por esta deformação sobre os EREs (ALVARENGA, 

2011; BARELA; DUARTE, 2011). Há algumas diferenças entre os componentes que 

são utilizadas por cada tipo de plataforma, contudo, essas diferenças não interferem 

na análise dos sinais. Assim, o princípio de utilização dos EREs tem como base a 

relação entre a deformação e a resistência elétrica dos condutores. Os condutores 

desse tipo têm sua resistência alterada por causa das tensões mecânicas, ou seja, 

as forças de compressão ou tração. Dessa forma, os extensômetros são fixados 

para que promovam a leitura da deformação do material entre os pontos onde foram 

colocados (FERREIRA, 2006). O sinal elétrico depende da distribuição das 

deformações na placa. A variação de tensão e de amplitude é muito pequena. Por 

isso, é utilizado um circuito em ponte com amplificadores para obtenção de uma 

tensão proporcional à deformação (ALVARENGA et al., 2011; BARELA; DUARTE, 

2011). 

Nas avaliações estabilométricas, o sujeito precisa manter-se sobre a 

plataforma de força em um tempo predeterminado, seguindo um posicionamento dos 

pés. Dessa forma, existem vários métodos e variáveis nos protocolos que avaliam o 

equilíbrio. Em virtude de tais fatores não há padronização dessas técnicas de coleta 

estabilométricas (DUARTE; FREITAS, 2010). Na literatura, foram encontrados 

diferentes tempos de aquisição, números de tentativas e posicionamento dos pés, 
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para dados de equilíbrio postural estático. O tempo de aquisição dos dados em cima 

da plataforma de força é variável, pois depende do objetivo do estudo. De acordo 

com algumas pesquisas, o sujeito permanece sobre a plataforma de 20 a 60 

segundos, havendo também estudos que utilizam longos períodos de aquisição de 

sinal, em que se considera a fadiga do examinado, como os exames realizados em 

remadores profissionais (CELSO, et al., 2001; LEMOS; DAVID; MOTA, 2011; 

JUNIOR; BARELA, 2003; VIEIRA; OLIVEIRA, 2006).  



 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1  DESENHO DA PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa não experimental, de abordagem 

descritiva-analítica-correlacional e delineamento transversal, que aborda a influência 

do tempo de institucionalização em ILPIs sobre o equilíbrio e o risco de quedas, por 

meio de testes funcionais do equilíbrio postural e por estabilografia em idosos. Os 

testes aplicados foram de associação e comparativos intrasubgrupos e intergrupos 

de idosos residentes nas ILPIs do município de Três Rios (RJ) (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2007; POLIT; BECK, 2011; LIMA, 2011).  

3.2 POPULAÇÃO 

A população considerada neste estudo foi determinada a partir de um censo13 

empregado nas duas ILPIs do município de Três Rios (RJ): Asilo São Vicente de 

Paulo, com população de 38 idosos e; Instituto Metodista Carlota Pereira Louro, 

constituído por 58 idosos. Portanto, a população considerada foi de 96 idosos. 

  

                                                 
13 Entende-se como censo o levantamento ou registro estatístico de uma população de acordo com critérios estabelecidos 
como: sexo, idade, religião, profissão, estado civil. Fonte: Arango, HG. Bioestatística teoria e computacional. 3. ed. 
[reimpressão]. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2012. 



46 

 

3.3  AMOSTRAGEM 

A amostragem refere-se a um procedimento para obtenção de uma amostra 

da população a ser investigada. Nesta pesquisa, configura-se como uma 

amostragem não probabilística da população de idosos residentes nas ILPIs do 

município de Três Rios (RJ). Para se alcançar a amostra obedeceram-se aos 

seguintes passos discriminados a seguir: 

1º) Contato telefônico com a Secretaria do Idoso e da Pessoa com Deficiência do 

município de Três Rios; 

2º) Apresentação, mediante ofício do Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(MACS/EEAAC), ao secretário da Secretária do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência do município de Três Rios;  

3º) Contato com as ILPIs para apresentação da pesquisa e pedido de autorização 

para utilizar as instituições como campo de pesquisa; 

4º) Assinatura de autorização dos responsáveis pelas ILPIs na folha de rosto para 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de 

Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP); 

5º) Seleção dos voluntários de forma não probabilística, atendendo aos critérios 

de elegibilidade e assinatura do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

(TCLE) para a participação na pesquisa (Apêndice A).  

Os critérios de inclusão adotados foram: ter idade igual ou superior a 60 anos; 

ser residente da instituição na qual seria realizada a pesquisa e; estar de acordo em 

participar da pesquisa, assinando o TCLE. E como critérios de exclusão 

consideraram-se: idosos acamados; idosos que usavam próteses em membros 

inferiores; que apresentassem problemas psiquiátricos impeditivos; autonomia 

funcional incompatível com os testes; que não conseguissem ficar em pé sem apoio 

(bengalas, muletas e outros meios auxiliares) e; os que apresentavam alguma 

doença aguda e/ou crônica que os impossibilitassem de ser submetidos aos testes. 
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3.4 AMOSTRA 

Após serem selecionados pelos critérios de elegibilidade, foram incluídos na 

amostra 40 idosos entre os 96 residentes nas instituições estudadas. Houve uma 

perda amostral de quatro idosos (um falecimento; dois acamados e um retorno para 

o lar), restando 36 idosos até o final da coleta de dados. 

3.5 ÉTICA DA PESQUISA 

O presente trabalho atende às normas para a realização de pesquisa em 

seres humanos, em acordo à Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde de 

10 de outubro de 1996. O estudo teve seu projeto de pesquisa submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário Antônio 

Pedro da Universidade Federal Fluminense (UFF), tendo o parecer aprovado sob o 

nº: CAAE 0375.0.258.000-11 (Anexo A). O TCLE, assinado pelos voluntários do 

estudo, continha: objetivo do estudo, procedimentos de avaliação, caráter de 

voluntariedade da participação do sujeito e isenção de responsabilidade por parte do 

avaliador e da EEAAC/UFF. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados no período compreendido entre março e junho de 

2012 com uso de diferentes técnicas explicitadas a seguir. 

Cumpre esclarecer que, anteriomente ao procedimento de coleta de dados, a 

equipe de avaliadores, constituída pelos membros do Grupo de Pesquisa 

Envelhecimento e Atividade Física do Departamento de Educação Física da UFF e 

por alunos do segundo ano da Residência multiprofissional em saúde do Hospital 

Universitario Antonio Pedro/UFF, realizaram treinamento dos testes aplicados nesta 

pesquisa para que os mesmos fossem padronizados. 

3.6.1 Anamnese, exame físico e medidas antropométricas 

Na anamnese e no exame físico foram coletadas informações sobre o estado 

geral de saúde do sujeito: histórico de doenças; medicamentos utilizados; condições 

físicas e antropométricas e possíveis sintomas que pudessem estar associados às 

quedas (Apêndice B). 
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As medidas antropométricas foram executadas com os indivíduos descalços, 

vestindo o mínimo possível de roupa. A massa corporal, expressa em quilogramas 

(Kg), foi medida numa balança digital Plenna® (modelo MEA-03140, China) com 

precisão de 0,1Kg e a estatura expressa em centímetros (cm), por meio de um 

estadiômetro portátil Sanny® (modelo ES2060, Brasil) com precisão de 0,01m. 

Adicionalmente, pela razão entre a massa corporal total e o quadrado da estatura 

(Kg/m²), calculou-se o IMC.  

A medida de força de preensão manual foi mensurada com uso de 

dinamômetro hidráulico manual, modelo Smedley (JAMAR®, USA). Este instrumento 

é reconhecido pela literatura como padrão para medir força de preensão manual, 

expresso em quilograma/força (Kgf). O dinamômetro JAMAR® é amplamente 

utilizado na prática clínica, bem como em pesquisas; apresenta ótimos índices de 

validade e confiabilidade (FIGUEIREDO; SAMPAIO; MANCINI, 2007). O teste foi 

executado de acordo com as recomendações da American Association of Hand 

Therapists, da seguinte forma: o sujeito ficou sentado em uma cadeira, com os 

ombros posicionados em posição neutra, uma das mãos apoiadas na coxa enquanto 

o cotovelo do membro a ser medido ficou mantido flexionado próximo a 90 graus, 

com o antebraço em posição neutra. Para todos os sujeitos, a pegada do 

dinamômetro foi ajustada individualmente. O teste foi realizado em três tentativas 

para cada uma das mãos, de forma alternada, iniciando-se com a mão que o sujeito 

considerasse mais forte, tendo um intervalo de um minuto entre as tentativas para o 

mesmo membro. A melhor marca dentre as tentativas foi utilizada como medida 

(STEPHENS; PRATT; MICHLOVITZ, 1996; RICHARDS; OLSON; PAMITER-

THOMAS, 1996; FIGUEIREDO; SAMPAIO; MANCINI, 2007; GERALDES, et al., 

2008). 

3.6.2 Avaliação funcional 

A Escala de Independência das Atividades da Vida Diária básicas, 

desenvolvido por Katz (1963) para a avaliação funcional de indivíduos em suas 

atividades básicas de vida diária (ABVD) como: tomar banho, vestir-se, transferir-se 

da cama para a cadeira e vice-versa, ir ao banheiro, ter controle esfincteriano e 

alimentar-se, também foi utilizada neste estudo. Os idosos responderam a três 

opções sobre cada uma das atividades, sendo dada a seguinte pontuação: não 
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recebe assistência alguma que equivalia a três pontos; recebe assistência parcial, 

dois pontos e; não executa a atividade, um ponto. Assim o resultado do teste pôde 

variar de 6 a 18 pontos (Apêndice A). 

3.6.3 Avaliação do equilíbrio 

3.6.3.1 Brazilian-Portuguese Version of the Berg Balance Scale 

Outro instrumento utilizado foi o Brazilian-Portuguese version of the Berg 

Balance Scale. Na sua versão traduzida, adaptada e validada para o Brasil por 

Miyamoto et al. (2004), os idosos foram submetidos à avaliação do equilíbrio através 

do BBS (BERG et al., 1992), que consiste em uma bateria de 14 tarefas cotidianas, 

relacionadas ao equilíbrio, cada uma delas pontuadas com valor de zero a quatro 

pontos cada (zero para o pior desempenho e quatro para o melhor desempenho); 

com o escore máximo de 56 pontos, que aponta menor probabilidade de queda. 

Neste estudo, o teste foi adotado com ponto de corte de 46 pontos como preconizam 

Lajoie e Gallagher (2004) (Apêndice A). 

3.6.3.2 Get up and Go Test 

Este estudo também fez uso do Get up and Go Test (MATHIAS et al., 1986; 

KILLOUGH, 2006). Os valores do TUG foram medidos pelo tempo em segundos (s) 

que um indivíduo demorou a levantar da cadeira, percorrer 3 metros (m), regressar e 

tornar a sentar-se na mesma cadeira. Para a realização desse teste, utilizou-se uma 

cadeira sem suporte para os braços, um cronômetro e um sinalizador (cone) para 

indicar a distância de três metros do local onde se encontrava a cadeira. Ao 

indivíduo, pediu-se que colocasse as costas no encosto dorsal da cadeira. A prova 

tinha início após a voz de partida (início da cronometragem) e terminava quando o 

indivíduo se colocava na posição inicial (fim da cronometragem). O indivíduo 

realizava a tarefa o mais rápido possível, mas sempre de forma segura, evitando, 

assim, possíveis acidentes. Neste teste foi adotado o ponto de corte de 20s como 

recomendam os autores do teste (Apêndice A). 
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3.6.3.3 Estabilometria 

Os dados estabilométricos foram coletados, utilizando uma plataforma de 

força (50x50 centimetros) construída e calibrada no Instituto de Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense por Alvarenga et al. (2011). 

Para a execução do teste estabilomêtrico determinou-se aos vonluntário o 

que se segue: 1) durante o teste, o indivíduo deveria adotar a postura ortostática 

bipodal sobre a plataforma com os pés descalços, com os calcanhares juntos 

formando um ângulo de 30º, conforme a marcação feita na superfície da plataforma, 

durante 45s (de olhos abertos, para o teste sem manipulação da visão, e olhos 

fechados para o teste com a manipulação da visão); 2) manter o olhar fixo num 

ponto estabelecido a 2,5m do centro da plataforma de força (sem manipulação da 

visão). Foram realizadas três tomadas consecutivas de cada etapa do teste para 

cada voluntário. 

3.6.3.3.1 Análise do sinal estabilométrico 

Os dados coletados pela plataforma de força foram analisados da seguinte 

maneira: 1) Importação do sinal adquirido para cada um dos quatro canais 

correspondentes a cada uma das células da plataforma. Para conversão do sinal 

analógico para o digital foi utilizado o National Instruments (14 bits), de resolução 

com faixa de tensão de entrada e saída ± 5 Volts. A frequência da amostragem 

adotada foi de 100 Hz. Os sinais foram coletados e processados por um computador 

pessoal (Acer 4720z), utilizando o software Labview e, posteriormente, para análise 

de sinal, o software SAD 2 (32 bits) 2.61.07 MP para Windows XP (SILVA; ZARO, 

1997); 2) Para a calibração foram calculados os componentes vetoriais para Fz, Mx 

e My, com uso do Microsoft Excel 2010. Com o auxílio do programa SAD 2 (32 bits) 

2.61.07 MP para Windows XP para cada um dos platôs demonstrados nos dados da 

calibração. Devido ao acréscimo, e posterior decréscimo de carga, foi calculada a 

média de deslocamento em relação ao eixo y. Assim, o coeficiente angular do 

comportamento das cargas deu origem à matriz de calibração que, dado seu 

inverso, dá origem à matriz de sensibilidade; 3) Para a análise dos dados referentes 

aos voluntários também foi realizado cálculo para aquisição dos componentes 

vetoriais. Esses dados foram multiplicados pela matriz de sensibilidade. Assim, os 

valores referentes ao comportamento do CP nos eixos AP e ML foram obtidos. Os 
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sinais referentes aos deslocamentos do CP foram filtrados em uma frequência de 

corte de um Hz, em janelamento Hamming em filtro FIR Passa-Baixa, a fim de 

remoção das interferências. O componente Direct Current (DC) das amostras foi 

removido e foi realizado um recorte temporal de 30 segundos, rejeitando os 7,5 

segundos inicias e finais da coleta; os dados foram exportados para o software 

Matlab 7.12 para os cálculos do CP AP, eixo x, e ML, eixo y e elaboração dos 

parâmetros de estabilometria (estabilograma e estatocinesiograma) com área 

elíptica de 95%, com 1,96 de desvio padrão (α ≤ 0,05 dos eixos x e y). A velocidade 

média do CP, nos eixos x e y, foi processada no software Excel 2010. 

3.7 DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi estratificada e homogeneizada por faixas etárias, tempo de 

institucionalização e queda no ano anterior (ocorrência de queda no ano que 

antecedeu a pesquisa), dicotomizando-os em caidores e não caidores. Para as 

faixas etárias e tempo de institucionalização foram consideradas as suas respectivas 

medianas, para que as mesmas tivessem uma divisão simétrica, conforme 

demonstra a Figura 12. 
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Figura 12 - Estratificação e homogeneização dos grupos de idosos 
institucionalizados. Três Rios, 2012 

3.8 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados e armazenados no software Office Excel 2010 e o 

tratamento estatístico, com o uso do software Bioestat 5.2. Foram realizadas 

análises estatísticas descritivas para a obtenção das medidas de tendência central e 

análise de distribuição por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

Para verificação da distribuição de normalidade dos dados com distribuição 

Gaussiana, utilizou-se o teste de correlação Produto Momento de Pearson, o qual 

permitiu correlacionar as variáveis estudadas e as ferramentas de avaliação. 

Utilizou-se o teste t para dados não pareados a fim de comparar as médias das 

variáveis dos grupos. E a análise de variância ANOVA de uma entrada foi utilizada 
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para comparar as médias das variáveis dos subgrupos, e os testes não paramétricos 

correspondentes: Correlação de Spearman, teste de Mann-Whitney e análise de 

variância de kruskal-wallis, para as distribuições sem homocedasticidade. Adotou-se 

como nível de significância α ≤ 0,05 (FIELD, 2009; BARBETTA, 2010; ARANGO, 

2012). 



 

4. RESULTADOS 

4.1 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA 

Inicialmente, os resultados são apresentados pela estatística descritiva das 

variáveis dependentes, independentes e intervenientes controladas, dos grupos e 

subgrupos estratificados. 

As medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

grupo de idosos institucionalizados (GII) estão apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do grupo de 
idosos institucionalizados (GII). Três Rios, 2012 

Variável n 𝒙 s 𝒙 AI w 

TI  36 78,58 59,50 64,00 66,25 0,0098 
Idade 36 75,44 6,82 75,50 10,50 0,9402 
IMC 36 22,67 4,87 21,95 4,70 0,0386 
KTZ 36 14,61 2,77 16,00 2,25 0,0096 
FPM 36 18,63 8,63 15,75 9,12 0,0100 
BBS 36 39,13 8,68 40,00 12,25 0,6868 
TUG 36 27,05 15,35 21,57 16,92 0,0093 
FAR 36 2,85 1,89 3,00 2,00 0,0376 
QDs 36 0,97 1,23 0,00 2,00 0,0078 

Estabilometria olhos abertos 
AE/cm2 23 15,30 10,32 13,12 12,90 0,067 

Vel x cm/s 23 1,64 0,76 1,63 1,60 0,083 
Vel y cm/s 23 2,42 1,33 2,60 1,72 0,029 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 23 14,93 11,86 11,84 14,30 0,008 

Vel x cm/s 23 1,80 1,06 1,51 1,26 0,003 
Vel y cm/s 23 2,97 1,70 2,74 2,02 0,016 

Fonte: Elaboração própria. 
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TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade média 
do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; S  ̶  

Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade Shapiro 
Wilk (p-valor).  

As medidas de tendência central do GII, expostas na Tabela 2, mostram 

normalidade nas variáveis: idade, BBS, AE/cm2, Vel x cm/s. 

As medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

subgrupo de idosos institucionalizados: tempo de institucionalização 1 (TI1) de 

idosos institucionalizados em ILPs do município de Três Rios estão apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo de 
idosos TI1. Três Rios, 2012 

Variável n 𝒙 s 𝒙 AI w 

TI  18 33,77 18,37 33,00 30,75 0,290 
Idade 18 75,61 6,91 75,50 10,25 0,757 
IMC 18 21,91 4,27 20,65 4,60 0,255 
KTZ 18 14,61 2,81 16,00 4,50 0,041 
FPM 18 20,22 8,81 17,00 10,37 0,061 
BBS 18 40,00 10,93 41,00 17,50 0,407 
TUG 18 24,94 11,30 22,60 15,07 0,201 
FAR 18 3,17 2,42 3,00 2,00 0,234 
QDs 18 1,11 1,40 --- --- 0,007 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 11 22,06 10,99 20,84 13,99 0,922 
Vel x cm/s 11 1,99 0,83 1,83 1,41 0,527 
Vel y cm/s 11 2,97 1,51 2,84 1,36 0,412 

Estabilometria olhos fechados 

AE/cm2 11 19,05 13,39 18,18 13,73 0,227 
Vel x cm/s 11 2,14 1,25 2,13 1,37 0,084 
Vel y cm/s 11 3,52 2,05 3,25 2,08 0,260 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 
média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; 

S  ̶  Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade 
Shapiro Wilk (p-valor).  

As medidas de tendência central e distribuição do subgrupo TI1 mostram 

homocedasticidade para todas as variáveis, exceto KTZ e QDs. 

Medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

subgrupo de idosos institucionalizados: tempo de institucionalização 2 (TI2) de 
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idosos institucionalizados em ILPs do Município de Três Rios encontram-se na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo de 
idosos TI2. Três Rios, 2012 

Variável n 𝒙 s 𝒙 AI W 

TI  18 123,38 51,96 102,50 78,8 0,010 
Idade 18 75,27 6,92 75,50 8,00 0,564 
IMC 18 23,43 4,43 22,40 7,00 0,368 
KTZ 18 15,00 2,32 16,00 1,30 0,008 
FPM 18 17,05 8,40 14,75 10,10 0,038 
BBS 18 37,66 5,56 38,00 8,80 0,298 
TUG 18 29,35 18,63 21,75 33,16 0,009 
FAR 18 2,52 1,46 3,00 1,75 0,381 
QDs 18 0,83 1,04 --- --- 0,009 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 12 9,10 3,94 9,58 7,08 0,557 
Vel x cm/s 12 1,32 0,56 1,20 0,81 0,188 
Vel y cm/s 12 1,9 0,93 1,46 1,47 0,021 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 12 11,15 9,26 6,97 12,91 0,23 

Vel x cm/s 12 1,49 0, 79 1,44 0,80 0,008 
Vel y cm/s 12 2,48 1,18 2,22 1,43 0,28 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 
média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; 

S  ̶  Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade 
Shapiro Wilk (p-valor).  

No subgrupo TI2 são confirmadas como variáveis homogênias: idade; IMC; 

BBS; FAR; AE/cm2 olhos abertos, Vel x cm/s olhos abertos, AE/cm2 olhos fechados e 

Vel y cm/s olhos fechados. 

As medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

Subgrupo de Idosos Institucionalizados: tempo de institucionalização 1 e idade 2 

(TI1ID1) de idosos institucionalizados do município de Três Rios encontram-se na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo 
TI1ID1 

Variável n 𝒙 s 𝒙 AI w 

TI  9 31,88 21,86 32,00 44,00 0,289 
Idade 9 70,00 03,75 76,00 5,00 0,862 
IMC 9 21,25 3,41 22,70 4,70 0,412 
KTZ 9 15,00 2,73 16,00 3,00 0,433 
FPM 9 19,61 9,06 17,00 10,50 0,276 
BBS 9 42,00 12,16 43,00 15,00 0,422 
TUG 9 24,01 11,85 21,15 10,70 0,161 
FAR 9 3,11 2,61 21,00 2,00 0,096 
QDs 9 0,88 1,2 --- --- 0,009 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 5 17,92 11,06 16,64 19,96 0,504 
Vel x cm/s 5 1,70 0,96 1,63 1,61 0,818 
Vel y cm/s 5 2,93 2,09 2,64 3,00 0,218 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 5 20,09 18,77 14,90 29,45 0,316 

Vel x cm/s 5 2,23 1,79 1,85 2,75 0,193 
Vel y cm/s 5 3,91 2,95 2,66 5,34 0,500 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 
média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; 

S  ̶  Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade 
Shapiro Wilk (p-valor).  

Na Tabela 5 se observa que somente a variável interveniente QDs do 

subgrupo TI1ID1 não apresenta distribuição próxima da normalidade.  

As medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

subgrupo de idosos institucionalizados: tempo de institucionalização 2 e idade 2 

(TI2ID2) de idosos institucionalizados em ILPs do Município de Três Rios podem ser 

visualizadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo 
TI1ID2. Três Rios, 2012 

Variável n �̅� s �̃� AI w 

TI  9 35,66 15,20 38,00 27,0 0,326 
Idade 9 81,22 4,40 81,00 6,00 0,457 
IMC 9 22,56 5,11 20,00 6,50 0,078 
KTZ 9 14,22 2,99 16,00 5,50 0,203 
FPM 9 20,83 9,05 21,00 12,80 0,358 
BBS 9 39,22 10,09 39,00 18,50 0,456 
TUG 9 25,12 11,34 24,40 15,30 0,843 
FAR 9 3,25 1,90 --- --- 0,386 
QDs 9 1,33 1,58 --- --- 0,008 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 6 25,50 10,60 23,19 19,40 0,495 
Vel x cm/s 6 2,24 0,69 2,62 1,07 0,018 
Vel y cm/s 6 3,01 1,04 3,11 1,42 0,360 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 6 18,18 8,66 18,55 16,17 0,902 

Vel x cm/s 6 2,07 0, 72 2,34 1,35 0,173 
Vel y cm/s 6 3,19 1,06 3,36 1,66 0,260 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 
média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; 

S  ̶  Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade 
Shapiro Wilk (p-valor).  

No subgrupo TI1ID2, a variável interveniente QDs e Vel x cm/s olhos abertos 

é a única que os dados não apresentam homocedasticidade. 

As medidas de tendência central e distribuição das variáveis testadas do 

subgrupo de idosos institucionalizados: tempo de institucionalização 2 e idade 1 

(TI2ID1) de idosos institucionalizados em ILPs do município de Três Rios estão 

discriminadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo 
TI2ID1. Três Rios, 2012 

Variável n �̅� s �̃� AI w 

TI  9 111,44 45,00 96,00 31,00 0,021 
Idade 9 70,00 5,17 73,00 4,00 0,039 
IMC 9 22,53 4,76 22,70 1,80 0,358 
KTZ 9 15,00 2,50 16,00 2,00 0,060 
FPM 9 18,44 10,55 13,00 10,50 0,041 
BBS 9 38,55 6,63 40,00 9,00 0,250 
TUG 9 26,22 18,24 18,95 11,86 0,009 
FAR 9 2,22 1,56 2,00 2,00 0,672 
QDs 9 0,77 1,09 1,00 0,00 0,011 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 6 10,49 3,52 11,22 6,86 0,429 
Vel x cm/s 6 1,41 0,41 1,49 0,78 0,294 
Vel y cm/s 6 2,06 0,81 2,14 1,61 0,170 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 6 10,15 5,78 8,91 10,08 0,280 

Vel x cm/s 6 1,44 0,39 1,48 0,59 0,891 
Vel y cm/s 6 2,59 1,07 2,45 1,36 0,599 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice 
Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score 
(de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs 
- Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade média 
do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da amostra; x̅ -  Média; S  ̶  

Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade Shapiro 
Wilk (p-valor).  

As variáveis intervenientes: TI, idade, FPM, TUG e QDs, do subgrupo TI2ID1, 

têm seus dados não homogêneos. 

A Tabela 8 descreve as medidas de tendência central e distribuição das 

variáveis testadas do subgrupo de idosos institucionalizados: tempo de 

Institucionalização 2 e idade 2 (TI2ID2) de idosos institucionalizados em ILPs do 

Município de Três Rios. 
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Tabela 8 - Medidas de tendência central e distribuição das variáveis do subgrupo TI2ID2. 
Três Rios, 2012 

Variável n �̅� s �̃� AI W 

TI  9 134,00 58,01 108,00 96,00 0,364 
Idade 9 80,55 24,34 80,00 3,00 0,661 
IMC 9 24,34 6,17 2,40 6,80 0,362 
KTZ 9 15,00 2,29 16,00 1,00 0,006 
FPM 9 15,66 5,86 15,00 8,00 0,441 
BBS 9 36,77 4,40 35,00 7,00 0,099 
TUG 9 32,48 19,57 24,29 27,14 0,080 
FAR 9 2,87 1,35 3,00 1,00 0,043 
QDs 9 0,88 1,05 1,00 1,00 0,040 

Estabilometria olhos abertos 

AE/cm2 6 7,71 4,13 8,74 6,67 0,837 
Vel x cm/s 6 1,23 0,71 1,02 0,78 0,041 
Vel y cm/s 6 1,78 1,09 1,41 0,837 0,001 

Estabilometria olhos fechados 
AE/cm2 6 12,15 12,36 6,59 19,54 0,099 

Vel x cm/s 6 1,53 1,11 1,25 1,28 0,030 
Vel y cm/s 6 2,36 1,37 2,22 2,22 0,645 

Fonte: Elaboração própria. 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz (de zero a 18 
pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero a 46 pontos; TUG - Get up 
and Go Test (segundos); FAR - Número de fármacos; QDs - Número de quedas no ano anterior; AE/cm2 - área 
elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo y; n – Tamanho da 

amostra; x̅ -  Média; S   ̶  Desvio padrão; X̃  ̶  Mediana; AI – Amplitude interquartílica; W  ̶ Teste de normalidade 
Shapiro Wilk (p-valor).  

Para o subgrupo TI2ID2 as variáveis intervenientes KTZ, FAR, QDs, Vel x cm/s 

olhos abertos, Vel y cm/s olhos abertos e Vel x cm/s olhos fechados demonstram 

estar com sua distribuição sem normalidade.  

As medidas de tendência central (média e mediana) expõem que todos os 

grupos e subgrupos apresentam variáveis dependentes BBS e TUG abaixo do ponto 

de corte recomendado pelos autores que são 46 pontos para o BBS e até 21 

segundos para o TUG (LAJOIE; GALLAGHER, 2004; PODSIADLO; RICHARDSON, 

1991). 

4.2 CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Na Tabela 9 estão discriminadas as correlações das variáveis 

independente, dependentes e intervenientes controladas para atender aos objetivos 

gerais e específicos. Também forão correlacionados os instrumentos utilizados nos 

testes da avaliação destas variáveis aqui estudadas. A Tabela 10 apresenta as 

correlações entre os resultados dos instrumentos clínicos e estabilométricos. 
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Tabela 9 - Correlação das variáveis grupos de idosos institucionalizados (GII). Três Rios, 
2012 

(rs) n IMC KTZ FPM BBS TUG 

TI 36 -0,06 -0,059 -0,231 -0,264 0,297 

p-Valor --- 0,70 0,731 0,210 0,119 0,077 

Estabilometria olhos abertos 
 n AE/cm2 Vel x cm/s Vel y cm/s 

TI 23 -0,597 ■ -0,446 ■ -0,279  
p-Valor  0,003 0,03 0,16 

Estabilometria olhos fechados 
 n AE/cm2 Vel x cm/s Vel y cm/s 

TI 23 -0,316 -0,335 -0,243 
p-Valor  0,140 0,117 0,260 

Fonte: Elaboração própria 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz (de zero a 18 
pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero a 46 pontos; TUG - Get up 
and Go Test (segundos); AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ 
velocidade média do eixo x; n – Tamanho da amostra; rs – Correlação não paramétrica de Spearman (p-valor);  
N – Tamanho da amostra; ■ - correlação significativa. 

Nas correlações realizadas para o GII não houve significância entre a variável 

independente (tempo de institucionalização), dependentes (BBS e TUG) e 

intervenientes controladas (IMC, KTZ e FPM). Houve moderada correlação 

estatisticamente significativa entre TI e AE/cm2 e Vel x cm/s olhos abertos e; não 

houve significância nas correlações TI e Vel y cm/s olhos abertos, AE/cm2, Vel x 

cm/s e Vel y cm/s olhos fechados. 

Tabela 10 – Correlação dos instrumentos utilizados na pesquisa. Três Rios, 2012 

Instrumentos 
(n 23) 

AE/cm2

OA 
Velxcm/s 

OA 
Vely cm/s 

OA 
AE/cm2 

OF 
Vel x cm/s 

OF 
Vel y cm/s 

OF 

KTZ 
rs -0,479■ -0,239 -0,374■ 0,130 0,130 -0,164 
p 0,02 0,27 0,07 0,601 0,510 0,453 

FPM 
rs 0,039 -0,158 0,221 0,099 -0,042 -0131 
p 0,85 0,47 0,31 0,680 0,833 0,554 

BBS 
rs -0,392■ -0,443■ -0,626■ 0,295 -0,412■ -0,597■ 
p 0,05 0,03 0,001 0,71 0,05 0,002 

TUG 
rs 0,208 0,280 0,361 0,178 -0,490 0,299 
p 0,34 0,19 0,09 0,41 0,823 0,146 

Fonte: Elaboração própria 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz 
(de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero 
a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - 
velocidade média do eixo x; Vel y cm/s  ̶  velocidade média do eixo x; n – Tamanho da amostra; rs 
– Correlação não paramétrica de Spearman (p-valor); ■ - correlação significativa. 

Nas correlações entre instrumentos clínicos e os parâmetros estabilométricos 

são reveladas correlações entre KTZ, AE/cm2OA e Vely cm/s AO, como também 

BBS, AE/cm2OA, Velxcm/s AO, Vely cm/s AO, Vel x cm/s OF e Vel y cm/s OF. 
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4.3 COMPARAÇÃO E ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

Realizou-se comparação e análise de variância das variáveis dependentes 

e intervenientes controladas dos grupos e subgrupos estratificados (TI1; TI2; 

TI1ID1; TI1ID2; TI2ID1 e TI2ID2) para atender aos objetivos específicos, buscando 

testar o corpo de hipóteses levantadas por este estudo. 

A comparação intergrupos das variáveis dependente e intervenientes 

controladas dos grupos TI1 e TI2 está descrita na Tabela 11. 

Tabela 11 - Comparação das variáveis dependentes e intervenientes controladas dos grupos 
TI1 e TI2. Três Rios, 2012 

Variável TI1(n=18) TI2(n=18) p-Valor 

IMC* 24,91 23,43 0,354↓ 
KTZ* 14,22 15,00 0,654↓ 
FPM* 20,22 17,05 0,277↓ 
BBS** 41,00 38,00 0,261↓ 
TUG** 22,60 21,75 0,763↓ 
QDs** 0,00 0,50 0,800↓ 

Estabilometria olhos abertos  

 TI1(n=11) TI2(n=12) p-Valor 

AE/cm2 * 22,06  9,10 0,003↑ 
Vel x cm/s* 1,99 1,32 0,032↑ 
Vel y cm/s** 2,84 1,47 0,848↓ 

Estabilometria olhos fechados 

AE/cm2* 19.05 11.15 0.1121↓ 
Vel x cm/s** 2.14 1.45 0.1239↓  
Vel y cm/s* 3.52 2.48 0.1467↓ 

Fonte: Elaboração própria 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz (de 
zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero a 46 
pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 
média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo x; rs – Correlação não paramétrica de 
Spearman (p-valor); n – Tamanho da amostra; ■ - correlação significativa.- QDs - Número de Quedas 
no ano anterior; ; AE/cm2 - área elíptica; Vel x cm/s - velocidade média do eixo x; Vel y cm/s - 
velocidade média do eixo x; * teste-t; **teste não paramétrico de Mann-Whitney; ↓ homocedasticidade 
entre  grupos; ↑ - diferença entre os grupos. 

Na comparação entre os subgrupos TI1 e TI2 os testes clínicos não se 

diferenciaram estatisticamente, e entre os parâmetros estabilométricos AE/cm2 e Vel 

x cm/s notou-se diferença significativa intragrupos. 

A análise de variância das variáveis dependentes e intervenientes controladas 

dos subgrupos TI1ID1, TI1ID2, TI2ID1 e TI2ID2 encontra-se na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Analise de variância dos subgrupos: TI1ID1; TI1ID2; TI2ID1 e TI2ID2. Três Rios, 
2012 

Variável TI1ID1(n=9) TI1ID2(n=9) TI2ID1(n=9) TI2ID2(n=9) P-Valor 

IMCKW 22,25 22,56 22,53 24,34 0,838↓ 
KTZKW 15,00 14,22 15,00 15,00 0,937↓ 
FPMKW 19,61 20,83 18,44 15,66 0,720↓ 
BBSKW 42,00 39,22 38,55 36,77 0,488↓ 
TUGKW 24,01 25,92 26,22 32,48 0,708↓ 

Estabilometria olhos abertos 

Variável 
TI1ID1
(n=5) 

TI1ID2 
(n=6) 

TI2ID1     
(n=6) 

TI2ID2 
(n=6) 

P-Valor Post hoc de Tukey 

AE/cm2 17,92 25,50 10,49 7,71 0,004↑A T1ID2 T2ID1 P=0,05↑ 
      T1ID2 T2ID2 P=0,01↑ 

Vel x cm/s 1,63 2,62 1,49 1,02 0,09↓KW    
Vel y cm/s 2,64 3,11 2,14 1,41 0,26↓KW    

Estabilometria olhos fecados  

Variável TI1ID1(n=5) TI1ID2(n=6) TI2ID1(n=6) TI2ID2(n=6) P-Valor 

AE/cm2 20,09 18,18 10,49 11,22 0,431A 
Vel x cm/s 1,85 2,62 1,49 1,02 0,415KW 
Vel y cm/s 3,31 3,19 2,06 1,78 0,529A 

Fonte: Elaboração própria 
IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz (de zero a 18 pontos); FPM - Força de 
preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero a 46 pontos; TUG - Get up and Go Test 
(segundos); AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade média do eixo x; Vel y cm/s   ̶ 
velocidade média do eixo x; n – Tamanho da amostra; n – Tamanho da amostra; KW - Analise de 
variância de kruskal-wallis; A -  ANOVA; ↓ homocedasticidade entre  grupos; ↑ - diferença entre os 
grupos. 

Na análise de variância intrasubgrupos das variáveis acima descritas, não 

foram encontradas diferenças significativas nos testes clínicos. Para os parâmetros 

estabilométricos houve diferença intrasubgrupos na variável AE/cm2 revelada 

posteriormente pelo teste de Tukey. 

A comparação dicotômica das variáveis independentes, dependentes e 

intervenientes controladas de idosos caidores (idosos que tiveram pelo menos uma 

ocorrência de queda no ano anterior à pesquisa) e não caidores (idosos que não 

relataram quedas no ano anterior à pesquisa) dos idosos institucionalizados pode 

ser observada na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Comparação dicotômica das variáveis independentes, dependentes e 
intervenientes controladas de caidores e não-caidores. Três Rios, 2012 

Variável CAIDOR (n17) NÃO CAIDOR (n19) p-Valor 

 �̅� (s) �̃� (AI) �̅� (s) �̃� (AI)  

TI --- 65,00 (110,0) --- 57,00 (59,5) 0,475MW□ 

IDADE 76,18 (7,0) --- 74,77 (7,1) --- 0,567t□ 

IMC 21,91 (4,5) --- 20,52 (4,5) --- 0,614t□ 

KTZ --- 13,00 (5,0) --- 16,00 (0,5) 0,014 MW■ 
FPM 16,44 (8,0) --- 20,60 (8,8) --- 0,151t□ 

BBS 33,00 (6,5) --- 44,63 (6,3) --- 0,0001t■ 

TUG 35,06 (16,5) --- 20,06 (10,1) --- 0,0021t■ 

FAR --- 3,00 (2,0)  3,00 (2,0) 0,634 MW□ 

Estabilometria olhos abertos 

 CAIDOR (n11) NÃO CAIDOR (n12)  
AE/cm2 10,71 (4,1) --- 20,30 (7,3) --- 0,022t t■ 

Vel x cm/s --- 1,08 (0,8) --- 1,88 (1,1) 0,006 MW■ 
Vel y cm/s --- 1,42 (1,3) --- 2,84(1,4) 0,016 MW■ 

Estabilometria olhos fechados 

AE/cm2 --- 9,88 (6,1) --- 18,19 (12,2) 0,109 MW□ 
Vel x cm/s --- 1,42 (1,1) --- 2,14 (1,2) 0,048 MW■ 
Vel y cm/s --- 2,18 (1,1) --- 3,26 (1,4) 0,039 MW■ 

Fonte: Elaboração própria 
TI – Tempo de institucionalização/mês; IMC - Ìndice de massa corporal (Kg/m²); KTZ - Índice Kartz 
(de zero a 18 pontos); FPM - Força de preensão Manual (Kgf); BBS - Berg Balance Score (de zero a 
46 pontos; TUG - Get up and Go Test (segundos); AE/cm2 - área elíptica/cm2; Vel x cm/s - velocidade 

média do eixo x; Vel y cm/s  ̶ velocidade média do eixo x; x̅ - Média; S  ̶  Desvio Padrão; X̃  ̶  Mediana; 
AI – Amplitude interquartílica MW□ teste Mann-Whitney sem diferença significativa;MW■ teste Mann-
Whitney com diferença significativa; t□ teste t sem diferença significativa; t■ teste t com diferença 
significativa. 

Nos testes clínicos houve diferenças significativas entre os distintos grupos de 

caidores e não-caidores nas variáveis dependentes BBS, TUG e interveniente KTZ. 

Nos parâmetros estabilométricos notaram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas seguintes variáveis dependentes: AE/cm2OA, Vel x cm/SOA, Vel y 

cm/sOA, Vel x cm/sOF e Vel y cm/sOF. 



 

5. DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo, cujos testes empregados foram divididos em 

testes clínicos e laboratoriais, consistiram em apresentar as mensurações das 

variáveis dependentes (equilíbrio e risco de quedas) e intervenientes controladas 

(número de quedas no ano anterior, número de fármacos utilizados, força muscular, 

IMC e idade). 

Quando os resultados se expressam em medidas de tendência central, é visto 

que os escores para o risco de quedas da população estudada (Figura 3), BBS 

x̅=39,13 (s=8,68) e TUG x̃=21,57 (AI 16,92), estão abaixo dos parâmetros 

recomendados pela literatura, em todos os grupos e subgrupos, quando há 

observância de seus pontos de corte (BERG et al, 1992a; MIYAMOTO et al., 2004; 

MATHIAS et al., 1986). Demonstrando, assim, que estes idosos apresentam maior 

probabilidade de sofrerem quedas.  

Essa constatação justifica-se pelo somatório de fatores intervenientes como: 

redução do controle postural, diminuição da acuidade visual, aumento do tempo de 

reação, redução da flexibilidade e da força muscular, sedentarismo, co-morbidades e 

causas relacionadas a ambientes inadequados (GUIMARÃES; FARINATTI, 2005; 

SIQUEIRA et al., 2007; FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004). Estes 

fatores podem ser potencializados pela institucionalização nas ILPIs como evocam 

Cozzani e Mauerberg-de-Mastro (2005). 
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Este estudo revelou uma prevalência de 52,77% de ocorrências de quedas 

sofridas por idosos, com uma média de 0,97 ±2,00 (Figura 3). Estes resultados 

corroboram com evidências descobertas em outras cidades de outras regiões do 

Brasil. Como as encontradas no estudo de Álvare, Lima e Silva (2010). Estes 

contabilizaram entre 16,7% e 62,5% idosos caidores nas 19 ILPIS do município de 

Pelotas, Rio Grande do Sul. Lojudice (2005), por sua vez, pesquisou 105 idosos de 

quatro ILPIs de Catanduva, São Paulo, e encontrou uma ocorrência de 40% de 

quedas. Em um estudo longitudinal com um corte de oito meses, Santos (2005) 

identificou uma frequência de 64,6% de quedas em 312 idosos de uma instituição de 

Salvador, Bahia. Um estudo retrospectivo, realizado por Ferreira e Yoshitome 

(2010), verificou a prevalência de quedas em residentes em ILPIs em São Paulo, 

após analise de 121 prontuários e 87 relatórios de quedas, no espaço temporal de 

12 meses. Foram encontrados 114 eventos de quedas sofridas por 45 idosos; 

prevalência de 37,2% idosos caidores, dos quais 46,7% sofreram múltiplas quedas. 

Quando os testes clínicos de avaliação para o risco de quedas foram 

submetidos às medidas de associação com o tempo de institucionalização, nas suas 

respectivas ILPIs (correlação de Pearson e correlação Spearman), não foram 

encontrados resultados que confirmem as correlações: BBS r = -0,264, p-valor = 

0,119 e; TUG rs = 0,297, p-valor 0,077 (Tabela 9).  

Da mesma forma, não foram encontradas diferenças significativas quando 

foram comparadas as medidas centrais intragrupos (TI1 e TI2, p-valor = 0,261 no 

BBS e 0,763 no TUG) (Tabela 11) e intrasubgrupos (TI1ID1; TI1ID2; TI2ID1 e 

TI2ID2, p-valor = 0,488 no BBS e 0,708 no TUG) (Tabela 12). Esta estratificação 

divide e subdivide os idosos institucionalizados por tempo de residência na 

instituição e por idade. Mesmo que estes dados não tenham apresentado 

significância estatística nas comparações, pôde-se perceber que houve um 

decréscimo, em termos nominais, das médias inter e intragrupos (Tabelas 11 e 12). 

Quando os voluntários têm estes mesmos dados dicotomizados em caidores 

e não caidores, notam-se diferenças significativas em suas medidas (BBS p=0,0001 

e TUG p=0,0021) (Tabela 13). Estes resultados estão alinhados com experimentos 

similares encontrados na literatura, como os de Ribeiro et al (2013) que diferenciou, 

por meio do BBS, idosos caidores e não caidores na população ribeirinha do estado 

do Amazonas e; os de Shumway-Cook, Brauer e Woollacott (2000), que notaram 

diferenças significativas entre os dois grupos utilizando o BBS, o TUG e o TUG 
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modificado com o acréscimo de uma dupla tarefa. Desta forma, fica evidente que 

estes testes clínicos são capazes de diferenciar idosos caidores dos não caidores. 

Os resultados correlacionais da variável TI e dos testes clínicos dos riscos de 

quedas refutam a hipótese H4 (Tabela 9). A negativa desta hipótese pode residir no 

pequeno tamanho da amostra, na distribuição e amplitude dos dados e na 

subjetividade encontrada na aplicação dos testes clínicos, como afirma Visser et al 

(2008). Esta pesquisa procurou minimizar a influência destes fatores pelo 

treinamento dos avaliadores. Não obstante, há que se relevar também a dificuldade 

na execução das tarefas pelos idosos em virtude do baixo nível de entendimento das 

tarefas e, possivelmente, do desconhecimento da condição inicial de equilíbrio, risco 

de quedas e de outros aspectos físicos e cognitivos do idoso no momento inicial da 

institucionalização. Outro fator que pode ser interveniente é a adequação destes 

testes à população residente em ILPIs, tendo em vista que muitos destes idosos são 

institucionalizados ainda com bons níveis de autonomia de suas funções, e que esta 

diminua em maior velocidade que nos idosos comunitários, diferenciando, portanto, 

suas capacidades (CARVALHO; PINTO; MOTA, 2007). Considerando os testes de 

avaliação clinica, Neuls (2011) coloca que o BBS sozinho não é capaz de predizer o 

risco de queda definitivamente, e nenhum ponto de corte foi identificado em sua 

revisão como escore ideal para predição de risco de queda. Em vez disso, o autor 

diz que o BBS é apenas um teste clínico que pode ser usado para ajudar a 

identificar as mudanças dos riscos de quedas de pacientes idosos e; que deve ser 

utilizado em conjunto com outros testes de medidas, para uma avaliação mais ampla 

dos riscos, para quantificar as chances de um adulto mais velho de cair e para 

ajudar a orientar as recomendações de segurança e dirigir as intervenções.  

A escassez na literatura de trabalhos correlacionais utilizando o tempo e/ou a 

idade cronológica como variável manipulada, restringe uma discussão mais ampla 

dos resultados aqui encontrados, porém, quando estes mesmos resultados se 

dividem, descritivamente, entre caidores e não caidores e são comparados 

estatisticamente por suas medidas de tendência central, os escores apresentam 

diferença significativa (BSB p= 0,0001 e TUG p=0,0021), que podem ser 

comparados com outros estudos.  

Lajoie e Galagher (2004) com o objetivo de determinar pontos de corte e 

desenvolver um modelo para ser usado na prevenção de quedas dentro da 

comunidade e instituições asilares, desenvolveram um estudo com 125 idosos (45 
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caidores e 80 não caidores). Identificaram os não caidores como tendo uma maior 

pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg. E tendo em vista este resultado, 

afirmaram que o estudo seria de grande utilidade para avaliação e monitorização de 

quedas potenciais dentro de ILPIs e em toda a comunidade.  

Müjdeci, Aksoy e Atas (2012), em um grupo composto por 30 idosos (15 

caidores e 15 não caidores), diferenciaram os escores do BBS (47,9) para os idosos 

não institucionalizados que relataram quedas e (54,6) para os que não informaram 

ocorrência de quedas anteriores (p>0,05). Aveiro, et al (2012), em um estudo 

transversal, apresentaram dados de 739 idosos, relacionados ao sexo, idade, 

ocorrência de quedas no ano anterior e mobilidade, por meio do TUG. O grupo de 

idosos caidores apresentou um desempenho pior no referido teste (caidores 13,35 ± 

4,57 segundos; não-caidores 11,71 ± 3,61 segundos; p < 0,001). Autores, como 

Beauchet et al (2011), ponderam que o TUG não é uma ferramenta útil para predizer 

quedas em um indivíduo saudável e que sua capacidade de predição e precisão 

diagnóstica é, no máximo, moderada. Embora alguns estudos retrospectivos tenham 

apontado que o desempenho em tempo no TUG está associado ao passado 

histórico de quedas, a sua capacidade de previsão para este fenômeno permanece 

limitada. Além disso, a padronização das condições do teste combinada à um 

controle de fatores de confundimento (idade, sexo e co-morbidades) poderia 

fornecer melhor informação sobre o valor preditivo para quedas em adultos mais 

velhos (SCHOENE et al 2013). 

Quando os sujeitos desta pesquisa foram submetidos à analise de parâmetros 

estabilométricos (área elíptica 95%, velocidade do centro de pressão/cm² nos eixos 

x (antero-posterior), e y (médio-lateral) sem manipulação da visão (olhos abertos), os 

resultados indicaram com maior sensibilidade as questões desta pesquisa. Porém, 

ainda não foram suficientemente robustos para a comprovação das evidências 

empíricas. Na correlação das variáveis tempo de institucionalização, área elíptica 

(rs=-0,597 p= 0,003,) CP do eixo x (rs= -0,446 p= 0,03) e CP do eixo y (rs=-0,279 

p=0,16) (FIGURA 10a), nota-se que há correlação moderada “negativa” com 

significância entre a variável TI, AE/cm2; TI e Vel x cm/s e; uma correlação sem 

significância de TI com a Vel y cm/s.  

Estes resultados contrapõem algumas evidências encontradas na literatura, 

as quais apontam que quem supostamente detém o maior controle postural oscila 

menos, com menor velocidade e se diferenciam nos limites de estabilidade, como 
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seria o caso numa comparação entre adultos jovens e adultos idosos 

(WOOLLACOTT; SHUMWAY-COOK, 1990; SCHIEPPATI et al., 1994; 

VANOOTEGHEM; FRANK; HORAK, 2009). Porém, em outros estudos foram 

encontradas evidências de que os idosos diminuem a velocidade e a área para 

manter a eficiência da tarefa, o que pode estar relacionado ao fato de que 

simplesmente não conseguem oscilar mais e com maior velocidade (GOGGIN; 

STELMACH, 1990; YORK; BIEDERMAN, 1990). Este achado pode justificar, 

parcialmente, a correlação negativa encontrada neste experimento. Outra possível 

justificativa para estes resultados, é que as funções cognitivas podem influenciar na 

tarefa motora, como afirmam Shumway-Cook et al (1997), Fraizer e Mitra (2008) e 

Shumway-Cook e Woollacott, (2010). Estes autores reforçam que há convivência 

onipresente de tarefas posturais e cognitivas. Eles sugerem que o controle postural 

e a cognição têm necessidades de recursos comuns e que as inconsistências nos 

dados e diferenças nos delineamentos experimentais tornam difícil uma 

compreensão mais ampla dos mecanismos específicos da postura, cognição e dupla 

tarefa, o que inclui o medo de queda e depressão (SHUMWAY-COOK; 

WOOLLACOTT, 2010). Tais resultados são exemplificados por Launay et al (2013), 

que associam sintomas depressivos com quedas recorrentes em idosos, e por Wang 

et al (2012), que dizem que a depressão seria um preditor de quedas em idosos 

institucionalizados. 

Sullivan et al (2009) fizeram uma avaliação estabilométrica, cognitiva, e 

ressonância magnética estrutural do cérebro de 68 sujeitos, de 30 a 74 anos de 

idade. Nos resultados correlacionais, obtiveram uma correlação negativa entre 

estado cognitivo e área percorrida pelo CP (r = −0.47, p=0.0049 olhos abertos; r= 

−0.39, p= 0.023 para olhos fechados). Quando associaram o comprimento do 

percurso da oscilação com a idade, o maior índice de redução de oscilação 

correlacionou-se com a idade mais avançada nos homens (r = 0,54, p = 0,0028), 

mas não nas mulheres (r = 0,16, p = 0,346), o que pode corroborar com os achados 

deste estudo. Os autores completam dizendo que as relações da estrutura-função 

do cérebro e o equilíbrio observado se comportavam como os dos outros sujeitos de 

sua pesquisa e; que o ônus das anormalidades cerebrais se correlaciona de forma 

significativa com o declínio no controle de equilíbrio. Portanto, estes sinais 

neurorradiológicos de envelhecimento do cérebro são concomitantes com a idade 

relacionada e degradação da função cognitiva e; velocidade de processamento e 
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sistemas de controle da postura, os quais poderiam interferir na integração de 

informações do sistema sensório motor para produzir uma ação no tempo adequado 

e com precisão necessária para o controle da postura.  

Nas comparações estabelecidas entre os subgrupos estratificados 

identificaram-se, por meio das comparações das medidas centrais (Tabela 11), 

significância nas variáveis AE/cm2OA (p = 0,0003) e Vel x cm/sOA (p = 0,032), nos 

subgrupos TI1 e TI2 e; uma diferença não significativa entre as medianas 2,84 do 

TI1 e 1,47 do TI2, com o p-valor de 0,848, mostrando ainda assim, um decréscimo 

destas medianas. Já nas medidas de análise de variância ANOVA, entre os 

subgrupos TI1ID1, TI1ID2, TI2ID1 e TI2ID2, foi verificada uma diferença significativa 

após o teste de Post hoc de Tukey (T1ID2/T2ID1, p=0,05; T1ID2/T2ID2, p=0,01) 

(Tabela 12). 

Quando a variável independente é submetida às medidas de associação e 

comparação de medidas de tendência central com os parâmetros estabilométricos, 

com a visão manipulada (olhos fechados), os resultados (AE/cm2OF área elíptica: 

rs=-0,316, p=0,140; CP do eixo x: rs=-0,335, p= 0,117; CP do eixo y: rs=-0,243, p= 

0,260) (Tabela 9), não apontam para correlações significativas. Nas comparações 

entre os subgrupos TI1, TI2, e entre os TI1ID1, TI1ID2, TI2ID1 e TI2ID2, não houve 

significância, mesmo possuindo um decréscimo de suas medidas de área e 

velocidade do CP (Tabelas 11 e 12). 

Provavelmente esta não significância correlacional e comparativa seja uma 

resultante de um ou mais fatores limitantes das condições gerais dos sujeitos. 

Sobretudo, quando na execução do teste com os idosos de olhos fechados, que 

impõe uma ou mais condições restritivas, as quais podem estar relacionadas a um 

efeito piso, ou seja, a partir de um valor de AE/cm2OF a relação com a variável TI e 

as comparações deixaram de apresentar um comportamento linearizado. Podemos 

também fazer uma analogia inversa ao principio da ‘treinabilidade’14, em que quanto 

mais o idoso tem as suas valências diminuídas mais difíceis serão diminuí-las. Outra 

similaridade destas condições físicas é reportada por Vernikos e Schneider (2010) 

quando fazem um paralelo entre o envelhecimento sedentário e a manifestação 

fisiológica anormal na adaptação ao ambiente de microgravidade.  

                                                 
14 Este principio do treinamento diz que: quanto mais o indivíduo é treinado, mais difícil será treina-lo, pois este, está mais 
próximo de seus limites genéticos. TUBINO. M. J. G.; MOREIRA, S. B. Metodologia científica do treinamento desportivo. 13. 
ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. 
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Na distinção dos parâmetros estabilométricos entre idosos caidores e não 

caidores, observou-se uma diferença com significância (p <0,05) em todos os 

parâmetros estabilométricos (Tabela 13), exceto AE/cm2OF que apresentou um 

p=0,109. Cumpre destacar que as menores áreas elípticas e as menores 

velocidades do CP são dos idosos que tiveram uma ou mais quedas no ano anterior 

a esta pesquisa. Estes resultados seguem os mesmos desfechos dos dados 

discutidos anteriormente, que mostram a tendência da diminuição da velocidade e 

área percorrida, pelos idosos que, de maneira suposta, tenham um menor controle 

da postura. 

Piirtola e Era (2006), em uma revisão para estudos de acompanhamento 

prospectivo para quedas de idosos, utilizando a plataforma de força mostraram que 

há correlação dos dados das plataformas de força com as quedas futuras. Os 

resultados sugerem que certos aspectos dos dados da plataforma de força podem 

ter um valor preditivo de quedas subsequentes, especialmente indicadores do 

controle médio-lateral da postura. No entanto, o pequeno número de estudos 

disponíveis torna difícil tirar conclusões definitivas. 

Em medidas de associação entre os instrumentos de medidas clínicas e 

laboratoriais (Tabela 10), os resultados demonstram que há correlações moderadas 

e fortes entre alguns instrumentos com parâmetros estabilométricos, como as do 

BBS com Vel y cm/sOA e Vel y cm/sOF. Isto é corroborado pelos achados de outros 

autores que atribuem às diferenças do controle médio-lateral com a probabilidade de 

quedas (PIIRTOLA; ERA, 2006). 

Nas medidas que podem ser consideradas intervenientes para a condição do 

controle postural (idade; IMC; KTZ; FPM; FAR e QDS) não foi encontrada nenhuma 

discrepância que possa ser usada como fator de confundimento, mesmo quando há 

uma correlação equivalente; nem diferenças entre as medidas, como é o caso de 

KTZ que se diferenciou entre os caidores e não caidores (Tabela 13). 

Nesta pesquisa, a idade não apresentou distinção entre caidores e não 

caidores, resultado que corrobora o estudo de coorte realizado por Perracini & 

Ramos (2002), o qual constatou que não houve influência da idade na ocorrência de 

quedas. Esta mesma contatação deu-se no estudo de Lojudice (2005). Fato este 

que pode ser reforçado pelo baixo nivelamento de todas as variáveis aqui descritas, 

imputado pela adaptação ao ambiente de uma ILPI, que ignora os cortes 

cronológicos.  
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O IMC dos idosos residentes estão muito próximos (X̃ = 21,95; AI = 4,70) da 

média estabelecida por Lipschitz (1994), para o qual a desnutrição apresenta 

IMC<22; eutrofismo, IMC de 22 a 27 e; obesidade, IMC >27. Dificilmente, neste 

caso, o IMC interfere, significativamente, no controle da postura, como indica a 

lileratura (SILVA, et al., 2009; GONÇALVES; RICCI; COIMBRA, 2009; HITA-

CONTRERAS et al., 2013).  

A FPM não apresentou significância nas comparações inter e intrasubgrupos 

(p=0,277 e p= 0,720) (Tabelas 11 e 12), e se diferenciou das evidências de outros 

estudos que mostram que os caidores registram menor força que os não caidores. 

Este é o caso do estudo de Rebelatto, Castro e Chan (2007), que revelou que a 

média da força de preensão manual de idosos caidores (19,37 kgf, s=8,92) é 

significativamente (p=0,03) menor que a média dos não caidores (25,45 kgf, 

s=12,14), nas ILPIS de um município do estado de São Paulo. O mesmo pode ser 

observado no estudo de Gomes et al (2009), que distinguiu idosos que tiveram 

apenas uma ocorrência de queda daqueles que tiveram duas ou mais quedas (22,1 

s=8,3 e 18,1s=6,3; p=0,024). O estudo de Lojudice (2005) mostrou diferenças entre 

os distintos grupos (p= 0,016) de idosos institucionalizados. Os resultados deste 

estudo mesmo não revelando diferença significativa entre caidores e não caidores 

(p=0,151), revelou inferioridade para o grupo de caidores com ∆ -4,16Kgf. 

A avaliação do nível de independência e autonomia nas ABVD, por meio do 

KTZ, apresentou diferença (p=0,014) (Tabela 13) entre caidores e não caidores. Tais 

resultados estão alinhados com os encontrados em outros estudos que também 

diferenciam caidores de não caidores. Idosos com comprometimento das 

habilidades para desempenhar ABVDs são mais vulneráveis às quedas, bem como 

ao risco aumentado de morte (PERRACINI & RAMOS, 2002; AGUIAR, 2009; 

FONSECA JUNIOR; BATISTA; GONÇALVES, 2012). E, segundo Perracini & Ramos 

(2002), idosos na faixa etária de 75 a 84 anos, que precisam de auxílio nas 

atividades de vida diária, possuem probabilidade 14 vezes maior de cair que idosos 

independentes. 

O número de drogas (FAR) dos idosos institucionalizados nas ILPIs de Três 

Rios foram medidos por sua quantidade diária, mas não por seu tipo ou dosimetria, e 

suas porções individuais registradas descritivamente em seus grupos e subgrupos 

estratificados (Tabelas de 2 a 9). Os resultados da comparação de idosos caidores e 

não caidores não nos apresentam significância estatística entre suas medianas 



73 

 

(p=0,634) (Tabela 13). A literatura atribui o aumento da ocorrência de quedas ao uso 

ou à interação de fármacos em idosos (BRITO et al., 2001; FABRÍCIO et al., 2004; 

SECOLI, 2010). Fabrício, Rodrigues e Costa Junior (2004) relacionaram a 

antecedência do consumo de diversos tipos de drogas à internação por quedas em 

um hospital público do estado de São Paulo. Porém, estes achados não se tratam 

de pesquisas direcionadas somente ao uso de fármacos, em que são explorados 

diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, baseando-se em dados observacionais, 

conforme a menção de Leipzig, Cumming, & Tinetti (1999a; 1999b). 

Esta pesquisa apresentou aspectos inéditos, tendo em vista sua proposta de 

desvendar, mesmo que parcialmente, a influência do tempo de institucionalização 

em ILPIs no equilibrio e no risco de quedas da população idosa institucionalizada do 

município de Três Rios. Não obstante, o estudo esbarrou em limitações 

metodológicas, descobertas nesta discussão, as quais mostraram que o design 

metodológico adotado não foi o ideal para o desenvolvimento do estudo. O que se 

justifica, ao menos em parte, pelo corte temporal da pesquisa e; tamanho amostral, 

que se limitou ao censo na área geográfica do município pesquisado. A pesquisa 

também revelou-se limitada pela falta de descrição e análise dos aspectos 

cognitivos, as quais devem ser realizadas por instrumentos adequados a este tipo de 

população, tão restrita de suas funções biopsicosociais.  

 



 

6. CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa, a qual avaliou o risco de quedas e o controle do equilíbrio de 

idosos, segundo seu tempo de institucionalização em ILPIs, observou-se que o 

comportamento destes idosos é diferenciado dos idosos comunitários, 

compactuando com as indicações da literatura. Os principais achados referem-se à 

dificuldade de execução das tarefas motoras, pelos idosos, para avaliação do risco 

de quedas proposta por testes clínicos e; ao comportamento estabilométrico, que 

adverte uma redução da área elíptica e da velocidade do CP, conforme aumento do 

tempo de residência nas ILPIs. Os idosos institucionalizados parecem utilizar uma 

estratégia diferente para manter o equilíbrio postural, diminuindo suas oscilações do 

CP para tentar dimensionar com melhor eficiência seu controle da postura. A 

discussão com a literatura sugeriu que não só os aspectos motores influenciam nos 

parâmetros do controle postural, mas também as funções cognitivas e as condições 

de execução das ABVDs, que, provavelmente, têm sua deteriorização abreviada 

pela institucionalização nas ILPIs, por uma imposição de uma rotina severamente 

sedentária. Os resultados discutidos, neste estudo, indicam, mesmo que 

parcialmente, a existência de uma associação do tempo de institucionalização com o 

equilíbrio e o risco de quedas. Porém, o modelo metodológico empregado não 

permitiu o desvendamento dos mecanismos deste declínio fisiológico, que implica 

em uma curva descendente nas qualidades físicas e cognitivas.  
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As descobertas desta pesquisa insinuam que o atual padrão de 

institucionalização asilar do idoso é extremamente nocivo ao controle do equilíbrio, 

indicado pela interação das restrições das habilidades motoras e cognitivas. 

Recomenda-se que, a partir destas descobertas, possam ser desenvolvidas outras 

pesquisas, com outros modelos metodológicos de corte longitudinal, para determinar 

com maior precisão os mecanismos e desfechos deste modelo deletério de 

institucionalização. E, por consequência, contribuir para a adoção de um modelo de 

intervenção para recuperação da saúde desta população, que contemple não só os 

aspectos motores, mas também os cognitivos, ampliando, assim, seus repertórios 

cognitivos, afetivos e motores, retirando-os do estado atual de alienação.  
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8. APÊNDICES 

8.1  APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Projeto: Influência do tempo de institucionalização no equilíbrio e no risco de quedas 

de idosos. 

Pesquisador Responsável: Edmundo de Drummond Alves Junior 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-2808/9995-0072/8181-6942. 

Nome do voluntário: ___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                               RG. _________________________ 

Responsável legal (quando for o caso) ____________________________________  

R.G. Responsável legal: ________________________________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Influência do 

tempo de institucionalização no equilíbrio e no risco de quedas de idosos”, de 

responsabilidade da pesquisador Edmundo de Drummond Alves Junior. 

1. Esse estudo terá como intenção descrever as associações do tempo de 

institucionalização com o risco de quedas, por meio da mensuração do equilíbrio de 

idosos residentes. 
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2. O Sr (a) será solicitado (a) fazer algumas tarefas para a avaliação do equilíbrio e o 

risco de quedas.  

3. Não existem desconfortos e riscos associados à execução das tarefas. 

4. Os benefícios deste estudo estão relacionados à construção de estratégias de 

prevenção de quedas. 

5. Qualquer dúvida que surja sobre a pesquisa pode ser sanada pelo 

avaliador/pesquisador. 

6. Sua participação é voluntária e esse consentimento poderá ser retirado a qualquer 

tempo, sem prejuízos. 

7. Todas as informações aqui recolhidas são confidenciais e sua privacidade será 

mantida. 

 

Eu, ___________________________________, RG nº _____________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

Três Rios, _____ de ____________ de_____. 

 

____________________________________________________ 

Participante ou responsável legal 
 

____________________________________________________ 
 

Pesquisador/ Avaliador 
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8.2 APÊNDICE B – FICHAS DE REGISTRO. 

 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA - EEAAC 
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE – MACCS 
INFLUÊNCIA DO TEMPO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO NO EQUILÍBRIO E NO RISCO DE QUEDAS DE 

IDOSOS 

 

 
Anamnese 

Identificação 

Nome: 

ILPI: Em:        /      / 

Data de nascimento: Idade: Sexo: Masc. (  )   Fem. (   ) 

Nacionalidade: Naturalidade: 

Estado civil: Data de institucionalização:      /      /  Tempo: 

 Institucionalização anterior:     /      / Tempo: 

Escolaridade: MEEM / escore: 

Histórico de morbidades 

(  ) AVE 
(  ) Cardiopatia  
(  ) Hipertensão art. 
(  ) Hipotensão art. 
(  ) Diabetes 
 

(  ) Insonia 
(  ) Ansiedade 
(  ) Depressão 
(  ) Incontinência 
(  ) Doença neurológica 
(  ) Hipotensão postural 

(  ) Labirintopatia  
(  ) Tieoideopatia 
(  ) Artrite  
(  ) Artrose 
(  ) Osteoporose 
(  ) Outras Doenças 

Sintomas 

Sintomas que podem ser associados às quedas: 
 
Outros sintomas: 
 
Medicamentos: não (  ) sim (  )     Quais medicamentos? 
 
Observações e outras doenças: 
 

 
Exame Físico 

Massa Corporal Total Estatura IMC 

Kg:  Cm: Kg/Cm2= 

PA (Repouso) FC (Repouso) 

Sistólica:                   mmHg Diastólica:             mmHg Bpm: 

Histórico de quedas, equilíbrio, força e autonomia 

Uso de meio auxiliar para marcha: sim (  )  não (  ) qual? 

Tem dificuldades para se locomover: sim (  ) não (  ) 

Usa óculos ou lente de contato? sim (  )   não (  ) 

Auto avaliação da visão: muito boa (  ) boa (  ) regular(  ) ruim (  ) péssima ( ) 

Auto avaliação da audição: muito boa (  ) boa (  ) regular (  ) ruim (  ) péssima (  ) 

Medo de cair: sim ( ) não ( ) Caiu nos últimos 12 meses: sim (  )  não ( ) não lembra ( ) 

Quantas quedas: 1 queda (  ) 2 quedas (  ) 3 quedas (  ) > 3 quedas (  ) não lembra (  ) 

BBS escore:  TUG 3mts:         seg Índice de Kartz:                        

Velocidade da marcha 4,6 metros:            segundos 

Força de preensão mão dominante:              Kg/f     

Estabilometria 45 seg 

Desvio padrão da amplitude do CP: 
Olhos abertos (  ) 
Olhos fechados (  ) 
Nome do arquivo (                     ) 

Desvio padrão da velocidade do CP: 
Olhos abertos (  ) 
Olhos fechados (  ) 
Nome do arquivo (                     ) 

 

Dados do Avaliador 

Nome:  Instituição: 

Cel:  E-mail: 

http://www.uff.br/
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8.3  APENDICE – C - AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 
 

Avaliação funcional 
Escala de Independência das Atividades da Vida Diária 

AVD’s Basicas (Katz,1963) 

Banhar-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Vestir-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Uso do banheiro Independente (  )  Dependente (  ) 

Transferir-se Independente (  )  Dependente (  ) 

Controle esfincteriano Independente (  )  Dependente (  ) 

Alimentar-se Independente (  )  Dependente (  ) 

 
No seu banho: ____ (precisa de alguma ajuda para tomar banho?)                                                                                                                  

3. O(a) sr(a) não recebe assistência nenhuma 

2. Recebe assistência para uma parte do corpo (como costas ou uma perna) 

1. Recebe assistência em mais de uma parte do corpo                                                              

                                                                                                                                                   

Para se vestir: ____ (precisa de alguma ajuda para se vestir?)                                                                                                                       

3. O(a) sr(a) pega a roupa no armário e se veste completamente sem assistência 

2. Pega a roupa e se veste sem assistência, exceto para amarrar os sapatos 

1. Recebe assistência para pegar as roupas ou para vestir-se ou permanece parcial ou totalmente despido 

                                                                                                                                                   

Para ir ao banheiro: ____ (precisa de alguma ajuda para ir ao banheiro, se limpar?)                                                                                                             

3. O(a) sr(a) vai ao banheiro, higieniza-se e se veste apos as eliminações sem assistência (mesmo utilizando 

andador, ou bengala ou muleta, barras de apoio ou cadeira de rodas e pode utilizar comadre ou urinol a noite 

esvaziando por si mesmo pela manha) 

2. Recebe assistência para ir ao banheiro ou para higienizar-se ou para vestir-se apos as eliminações ou para 

usar urinol ou comadre a noite 

1. Não vai ao banheiro para urinar ou evacuar                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Transferência: ____ (precisa de alguma ajuda para se levantar, se sentar?)                                                                                                                                               

3. O(a) sr(a) deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira sem assistência (pode utilizar um objeto de apoio como 

bengala ou andador) 

2. Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira com auxilio 

1. Não sai da cama 

                                                                                                                                                                                

Continência: ____                                                                                                                       

3. O(a) sr(a) tem controle sobre as funções de urinar ou evacuar 

2. Tem ‘acidentes’ ocasionais (perdas de urina ou fezes) 

1. Utiliza supervisao para controlar urina e fezes. Utiliza cateterismo ou e incontinente 

                                                                                                                                                   

Alimentação: ____ (precisa de alguma ajuda para se alimentar?)                                                                                                                            

3. O(a) sr(a) alimenta-se sem assistência 

2. Alimenta-se sem assistência, exceto para cortar a carne e passar a manteiga no pão 

1. Recebe assistência para se alimentar ou e alimentado parcialmente ou totalmente por sonda enteral ou 

parenteral
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8.4 APENDICE – D - BRAZILIAN-PORTUGUESE VERSION OF THE BERG 
BALANCE SCALE 

 
Brazilian-Portuguese version of the Berg balance scale (Miyamoto et al, 2004) 

 
Escala de equilíbrio funcional de Berg - Versão Brasileira 
Nome ______________________________________________ Data __________ 
Local _______________________ Avaliador______________________________ 
Descrição do item ESCORE (0-4) 

1. Posição sentada para posição em pé _____ 
2. Permanecer em pé sem apoio _____ 
3. Permanecer sentado sem apoio _____ 
4. Posição em pé para posição sentada _____ 
5. Transferências _____ 
6. Permanecer em pé com os olhos fechados _____ 
7. Permanecer em pé com os pés juntos _____ 
8. Alcançar a frente com os braços estendidos _____ 
9. Pegar um objeto do chão _____ 
10. Virar-se para olhar para trás _____ 
11. Girar 360 graus _____ 
12. Posicionar os pés alternadamente no degrau _____ 
13. Permanecer em pé com um pé à frente _____ 
14. Permanecer em pé sobre um pé _____ 
Total _____ 
TUG 3 metros:____ segundos. 
Força de preensão manual 
Mão dominante: 1 ______Kgf;  2 ______ Kgf;  3 ______Kgf. 
 



 

9. ANEXOS 

9.1 ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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