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RESUMO 

 

No processo de envelhecimento as alterações nos pés de idosos causam dor e desconforto, 

interferem na marcha e mobilidade podendo contribuir para a ocorrência de quedas que, 

conforme estudos epidemiológicos podem afetar até 80% dessa população. O objetivo 

geral desse estudo foi elaborar um guia assistencial de enfermagem para avaliação e 

cuidados com os pés de idosos a fim de complementar a consulta de enfermagem a esses 

clientes. O estudo observacional transversal descritivo e analítico foi utilizado para a 

pesquisa de campo realizada com idosos a partir de 60 anos que frequentam um Centro de 

Convivência na Universidade Federal Fluminense em Niterói, RJ. Os critérios de inclusão 

dos participantes foram: idosos de ambos os sexos, a partir de 60 anos, com função 

cognitiva preservada, que não utilizassem dispositivos de auxílio para a marcha. Critérios 

de exclusão: idosos com deficiência motora nos membros inferiores; presença de 

amputação nos membros inferiores; uso de próteses e/ou órteses em membros inferiores e 

presença de deficiência neurológica que comprometa a marcha. A produção de dados 

ocorreu a partir da consulta de enfermagem utilizando como instrumentos: questionário 

para caracterização sóciodemográfica e de saúde; Mini-Cog para rastreio cognitivo; Índice 

de Manchester de Incapacidade Associada ao Pé Doloroso no Idoso (MFPDI); escalas de 

avaliação geriátrica (Escala de Katz e Escala de Lawton e Brody) para avaliar o nível de 

independência e Escala de Berg para avaliar o risco de quedas. Os dados foram dispostos 

em planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® 2013, programa também utilizado 

para construção de alguns gráficos descritivos. As demais análises estatísticas foram feitas 

através do programa IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0. O 

estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) sob o parecer 3.496.949. Participaram do estudo 30 idosos, sendo vinte e 

oito do sexo feminino e dois do sexo masculino. Houve predominância da faixa etária entre 

66 a 76 anos com média de 73,5 anos. Os problemas de saúde mais frequentes foram 

Hipertensão (66,7%) e Diabetes (23,3%). No rastreio cognitivo a maioria dos idosos - 16 

(53,3%) obteve pontuação máxima de cinco pontos. Na escala de Lawton as frequências 

variaram entre 19 a 21 pontos e na escala de Katz variaram entre 0 e 1. Na pontuação geral 

do MFPDI, observou-se variação entre 0 e 30 pontos e na escala de Berg a pontuação 

variou entre 36 e 56 pontos.  Quanto às alterações encontradas nos pés dos idosos, houve 

predominância de calosidades (83,3%), cãibras (80%), hállux valgus (50%), onicomicose 

(50%), pele ressecada (50%), e sensibilidade ausente ou diminuída (50%).  Cãibras, hállux 

valgus, parestesia e dedos em martelo foram alterações significativamente associadas ao 

escore do MFPDI que se apresenta significativamente maior nestes idosos. Constatou-se 

que idosos com hállux valgus, parestesia e sensibilidade tátil não preservada apresentaram 

respectivamente 7,5,  6,0 e 7,6 vezes mais chances de cair do que aqueles sem essas 

alterações. Os resultados serviram de base para a elaboração de ficha de avaliação dos pés 

e um guia assistencial com foco na descrição das alterações podais mais frequentes em 

idosos, além de orientações e cuidados gerais com os pés para complementação da consulta 

de enfermagem gerontológica. Concluímos que existe associação entre as alterações nos 

pés de idosos e o risco de quedas. Assim, é fundamental que o enfermeiro realize durante a 

consulta de enfermagem uma avaliação sistematizada dos pés do idoso para identificar 

alterações e os riscos potenciais de quedas visando prevenir sua ocorrência mediante 

orientações sobre os cuidados com os pés de idosos, em especial aqueles que apresentam 

alterações. 

 

Descritores: Idoso; Pé, Acidentes por quedas; Cuidados de enfermagem. 



 
 

 

ABSTRACT 

In the aging process, elderly people experience alterations in their feet, resulting in pain 

and discomfort and interfering in walking and mobility, and also contributing to falls that, 

according to published epidemiologic studies, may affect up to 80% of the elderly 

population. The main purpose of this study was to elaborate a nursing assistance guide for 

the evaluation and care of elderly’s feet as well as aiming to complement the nursing 

appointment of these clients. The descriptive and analytical cross-sectional observational 

study was used in the field work performed with elderly people from 60 years old that 

attend the Community Center (Centro de Convivência) of the Federal Fluminense 

University (Universidade Federal Fluminense). The criteria of inclusion of the participants 

were: elderly people of both genders, from 60 years old, with preserved cognition function 

and that don’t need assistive devices for walking. Exclusion criteria: elderly people with 

motor disability in the lower limbs; amputations of the lower limbs; utilization of 

prostheses and / or orthoses in lower limbs and neurological deficiencies that compromises 

the walking. The data were produced in the nursing appointments using instruments like a 

questionnaire for sociodemographic and health characterization; Mini-Cog for cognitive 

screening; the Manchester Foot Pain and Disability Index (MFPDI); geriatric evaluation 

scale (Katz Scale and Lawton and Brody Scale) to evaluate the level of independency and 

the Berg Scale to evaluate the risk of falls. The data were disposed in an electronic 

spreadsheet of the software Microsoft Excel® version 2013 and later used for the 

construction of descriptive data using this same software. Other statistical analyses were 

performed using the IBM SPSS (Statical Package for the Social Sciences) software, 

version 22.0. This study was approved by the ethics and research committee of the Antônio 

Pedro University Hospital (HUAP) under the Opinion 3.496.949. Thirty elderly people 

participated in the study, 28 female and 2 male. The most frequent health issues were 

Hypertension (66,7%) and Diabetes (23,3%). In cognitive screening most of the elderly 

people – 16 (53,3%) obtained the highest score of five points. In the Lawton scale the 

frequencies varied between 19 and 21 points and in the Katz scale varied between 0 and 1. 

In the MFPDI general punctuation it was possible to observe a variation between 0 and 30 

points and in the Berg scale the punctuation varied between 36 and 56 points.  In the 

alterations found in the elderlies’ feet was possible to observe the predominance of calluses 

(83.3%), cramps (80%), hallux valgus (50%), onychomycosis (50%), dry skin (50%), and 

absent or decreased sensitivity (50%). Cramps, hallux valgus, paresthesia and hammer toes 

were alterations significantly associated to the MFPDI score that are significantly higher in 

these elderlies. It was found that elderlies with hállux valgus, paresthesia and tactile 

sensitivity not preserved presented, respectively, 7.5, 6.0 and 7.6 times more chances of 

falling than the ones that didn’t present these alterations. The results were used as a base 

for the elaboration of a feet evaluation form and an assistance guide with focus in the 

description of the most frequent foot changes in elderlies, and the orientation and feet 

general care for the complementation of the gerontological nursing appointment. We 

concluded that there are associations between feet alterations and risks of falls. It’s 

essential that the nurse performs a systematic assessment of the feet of the elderly in order 

to identify alterations potential risks of falls aiming to prevent them through the 

orientations with elderly feet care, especially the ones the show alterations. 

 

Keywords: elderly, foot, accidents by falls, nursing care. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  O Tema e sua contextualização 

Além de ser um dos grandes triunfos da humanidade, o envelhecimento pode ser 

também considerado como um grande desafio por vir acompanhado de um aumento das 

demandas sociais e econômicas. Assim, políticas e programas de envelhecimento ativo são 

necessários para permitir que as pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas 

capacidades e preferências na medida em que envelhecem, além de atuarem na prevenção e 

retardo de incapacidades e doenças crônicas que geram altos custos para os idosos, para as 

famílias e para os sistemas de saúde
(1)

.
 

Neste sentido, busca-se atualmente uma melhor qualidade de vida associado a um 

envelhecimento com independência e autonomia, como um processo saudável e ativo. Para 

isto, tem-se investido no desenvolvimento de programas sociais e de saúde voltados para a 

preservação da independência e da autonomia, sendo metas fundamentais não só do 

governo, mas de todos os setores da sociedade. Uma importante estratégia para superar 

esse desafio é o Programa Saúde da Família, que tem sido apontado como eficiente no 

alcance de medidas específicas de promoção e de prevenção da saúde, cuidando dos idosos 

que vivem na comunidade tentando preservar, ao máximo, sua capacidade funcional
(2)

.
 

A capacidade funcional pode ser definida como a manutenção da capacidade de 

realizar Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais da Vida 

Diária (AIVD), necessárias e suficientes para uma vida independente e autônoma. A 

incapacidade funcional e a dependência acarretam restrição ou dificuldade/incapacidade de 

executar as atividades de vida diária
(2)

.
 

Dentre os fatores que contribuem para a perda da funcionalidade em idosos estão as 

alterações nos pés que causam dor e desconforto, prejudicam a marcha e podem levar às 

quedas. A frequência de incapacidade funcional associada ao pé doloroso no idoso pode 

constituir um sério problema de saúde. Porém, apesar de serem frequentes, as alterações 

nos pés de idosos são pouco reconhecidas e valorizadas como uma condição que requer 

cuidados adequados
(3)

.
 

Diante do exposto, surgiu o interesse pelo tema. Ao perceber, enquanto enfermeira 

e podóloga, a necessidade da valorização dos cuidados com os pés de indivíduos idosos, 

uma vez que muitos têm apresentam queixas em relação aos pés. De acordo com revisão 
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integrativa (RI) realizada para fundamentar esta pesquisa, ainda são poucos os estudos 

nacionais voltados para tal temática e os resultados desta pesquisa podem colaborar com a 

aplicação do conhecimento e promoção de atendimento integral à população idosa. 

As pesquisas selecionadas para a RI indicaram a necessidade de investimento em 

formação profissional, oferta de serviço especializado em cuidados com os pés na rede 

pública de saúde, maior atenção aos fatores associados à dor nos pés de idosos e 

desenvolvimento de estratégias de prevenção das limitações, na mobilidade, no equilíbrio, 

na marcha e, consequentemente, das quedas
(4)

.
 

Os cuidados e tratamentos adequados dos pés idosos constituem para a saúde da 

pessoa uma forte estratégia de promoção da funcionalidade, prevenção de incapacidades e 

de síndromes geriátricas
(5)

.
 

Os escritos do Caderno de Atenção Básica 4 afirmam que qualquer anormalidade 

que afete os pés também interfere no balanço e na marcha contribuindo para um maior 

risco de quedas
(6)

. Dentre estas enfermidades, os idosos podem apresentar: hiperqueratose 

adquirida, com dificuldades para a reposição da pele e fissuras; infecções; unhas 

encravadas; calos; verrugas plantares; úlceras; hállux valgus (joanete); deformidades dos 

dedos menores, e outras. Na formação destes dois últimos, o uso de calçados inadequados 

(sapatos altos ou muito apertados) parece ter uma importante contribuição.
 

Cabe ao enfermeiro, especialmente ao atuante na Estratégia Saúde da Família, 

realizar orientações que contemplem as necessidades reais do idoso, como busca ativa, 

avaliação de riscos ambientais e fatores predisponentes para quedas
(7)

.
 

1.2  Objeto de estudo 

 Alterações nos pés de idosos e sua relação com o risco de quedas em um grupo de 

idosos de um centro de convivência. 

1.3  Hipótese 

 Existe associação entre as alterações nos pés de idosos e o risco de quedas. 
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1.4  Objetivos 

1.4.1  Objetivo geral 

 Elaborar um guia assistencial de enfermagem para avaliação e cuidados com os pés 

de idosos a fim de complementar a consulta de enfermagem a esses clientes 

visando a prevenção de quedas.  

1.4.2  Objetivos específicos 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos; 

 Caracterizar as alterações nos pés dos idosos e comparar com o desempenho 

funcional dos idosos na Escala de Berg; 

 Investigar a existência de fatores associados às alterações nos pés dos idosos. 

1.5  Justificativa e relevância 

 O fenômeno do envelhecimento populacional tem feito com que enfermeiros 

desenvolvam estudos buscando melhor planejamento e implementação dos cuidados 

ofertados aos idosos. Esta inquietação faz com que surjam novas pesquisas para 

caracterização dessa população e discussão de intervenções de enfermagem que possam ir 

ao encontro das necessidades desse grupo
(8)

.
 

 A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), cuja finalidade primordial é 

recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 

direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, considera que o 

conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e 

independência que pela presença ou ausência de doença orgânica e tem como uma das 

diretrizes a promoção do envelhecimento ativo e saudável
(9)

.
 

Esta pesquisa vai ao encontro do conceito de saúde e das diretrizes da PNSPI, pois 

as alterações podais podem interferir na execução das Atividades de Vida Diárias (AVDs) 

contribuindo para o desenvolvimento de incapacidades no indivíduo idoso, já que são 

capazes de provocar dor e desconforto, intervindo negativamente na postura e na marcha. 

A dor nos pés afeta entre 20% a 30% dos idosos que vivem na comunidade e está 
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associada com o decréscimo na habilidade para executar AVDs, problemas com equilíbrio 

e, na marcha, aumenta o risco de quedas
3
interferindo na qualidade de vida desses idosos. 

Segundo dados da RI realizada em 2019 para fundamentar o presente estudo, as 

alterações encontradas nos pés de idosos são de grande relevância para a prática clínica, já 

que podem determinar consequências que vão desde o comprometimento da mobilidade 

até o favorecimento de quedas que colocam em risco a independência desses idosos
(4)

.
 

Apesar do elevado número de patologias nos pés de idosos, ainda há lacunas no 

conhecimento sobre o impacto destas na marcha e nas quedas. O diagnóstico tardio ou a 

ausência de diagnóstico são decorrentes da falta de informação na graduação, nos diversos 

serviços de saúde e da pobreza de informações pós-universitárias neste assunto, as quais 

contrastam com a enorme necessidade dos pacientes
(5)

.
 

Diante do exposto, a avaliação podiátrica e o conhecimento do enfermeiro acerca 

das características e alterações mais frequentes nos pés de idosos possibilitam intervenções 

adequadas e orientações para o autocuidado que podem prevenir a ocorrência de desfechos 

de alto custo psicológico, social e econômico, e que contribuem significativamente para a 

perda da independência dos idosos, como as quedas
(10, 11)

.
 

Em 2018, com o intuito de potencializar a utilização dos investimentos ao 

direcionar de forma responsável os recursos públicos para atender às necessidades da 

população, o Ministério da Saúde (MS) lançou a última versão da Agenda de Prioridades 

de Pesquisa do Ministério da Saúde (APPMS). Esta pesquisa é contemplada pelo eixo 12 

da APPMS, quando no tópico 12.3 a agenda cita o levantamento de metodologias 

inovadoras, participativas e resolutivas de educação em saúde com pessoas idosas
(12)

.
 

A relevância deste estudo encontra-se também no fato de que, além de causar perda 

da independência e danos psicológicos, as quedas entre idosos são responsáveis por um 

grande número de internações gerando altos custos para o sistema de saúde. Dados 

coletados em fevereiro de 2019 no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único 

de Saúde (SIH/SUS) mostraram que, entre os anos de 2008 e 2018 o número de 

internações por quedas entre pessoas de 60 à 80 anos ou mais no Estado do Rio de Janeiro 

chegou ao total de 66.573, gerando um custo total de R$104.147.581,00
(13)

.
 

Assim, este estudo pretende contribuir para a assistência, pesquisa e ensino pois 

visa a prevenção de quedas em idosos por meio de uma assistência integral e sistematizada 

de enfermagem contribuindo para um envelhecimento ativo, bem como pretende ampliar 
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as pesquisas na área de saúde do idoso que é prioridade na agenda de pesquisas do 

Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS). 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Envelhecimento demográfico 

Atualmente, chegar à velhice é uma realidade mesmo em países mais pobres, o que 

tem levado estudiosos a pesquisarem sobre o envelhecimento e suas repercussões para a 

pessoa idosa e para a sociedade nos âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais
(14)

.
 

Dados da Organização das Nações Unidas estimam que a população mundial de 

idosos passe dos atuais 841 milhões para 2 bilhões até 2050
(15)

. No Brasil, dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o número de idosos vai 

ultrapassar o de jovens em 2031, quando haverá 42,3 milhões de jovens (0-14 anos) e 43,3 

milhões de idosos (60 anos e mais) e em 2060 o percentual da população com 65 anos ou 

mais chegará a 25,5% (58,2 milhões de idosos), enquanto em 2018 essa proporção era de 

9,2% (19,2 milhões)
(16)

.
 

O envelhecimento populacional traz consequências de grande impacto na área da 

saúde, como a transição epidemiológica marcada pela substituição das doenças 

transmissíveis pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
(17)

.
 
Esta transição 

epidemiológica demanda mudanças comportamentais e políticas sociais que pretendam 

atingir um sistema público capaz de alcançar as necessidades da população, visto que há 

um aumento dos agravos que atingem principalmente a população idosa. Isto implica 

tratamento e intervenções de maior duração e complexidade, além de custos elevados
(18)

. 

Os processos de transição demográfica e epidemiológica implicam em respostas 

sociais que incluem o modo como o sistema de saúde se organiza para prestar os serviços, 

estabelecendo assim uma transição na atenção à saúde. 

Dentre as questões que devem ser observadas na elaboração de políticas públicas 

voltadas para a população idosa está a feminização do envelhecimento. A razão de sexo 

entre a população idosa vem diminuindo consideravelmente no Brasil, configurando uma 

população idosa majoritariamente feminina. Tal aspecto deve ser considerado como uma 

questão sensível, já que as mulheres idosas, em sua maioria, tiveram uma trajetória de vida 

marcada pela pouca escolarização, baixa qualificação profissional, baixa inserção no 

mercado de trabalho e um ambiente sociocultural marcado pela forte ideologia de gênero, 

conferindo à mulher um papel subalterno na sociedade e diferenciado na família
(19)

.
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2.2  O Idoso e as políticas públicas 

 As políticas públicas são construídas de acordo com as demandas apresentadas pela 

população. Assim, o processo de envelhecimento, que engloba fatores como diminuição 

das atividades funcionais e maior probabilidade de ocorrência de alguns agravos, gera 

demandas de políticas públicas para o idoso, que visam também a divulgação e 

implementação das ações, sendo portando voltadas também aos profissionais
(20)

.
 

 A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, criou o Estatuto do Idoso, com o intuito 

de garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa, especialmente no que se refere às 

condições de saúde, dignidade e bem-estar. No estatuto são consideradas idosas as pessoas 

com idade igual ou superior à 60 anos. O capítulo IV do Estatuto, que trata do direito à 

saúde, assegura em seu Art. 15 a atenção integral à saúde dos idosos através do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Isso garante o acesso universal e igualitário, em conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, além de atenção especial aos agravos que afetam preferencialmente 

os idosos. Ressalta-se o parágrafo primeiro do referido artigo, onde fala efetivação da 

prevenção e a manutenção da saúde do idoso, além de outras medidas, por meio de 

reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes 

dos agravos da saúde
(21)

.
 

 Apesar de sofrer perdas naturais do envelhecimento (orgânicas, mentais e 

funcionais), é possível que um idoso se mantenha sadio e com autonomia para realizar suas 

tarefas diárias, bem como manter suas relações intelectuais e sociais com o meio que o 

cerca. Uma das principais bases da inclusão social é a acessibilidade, sendo necessário 

problematizar a questão da inclusão em todos os campos da sociedade: no campo da saúde, 

da segurança, do transporte, do turismo, do lazer e da educação. Portanto, é importante que 

se possa intervir nos espaços a fim de criar ambientes que facilitem o acesso, melhore a 

mobilidade e elimine as barreiras que normalmente intimidam, limitam e excluem. Nesse 

sentido, torna-se fundamental que os ambientes sejam planejados com o objetivo de 

promover e encorajar a independência e a autonomia dos idosos
(22)

.
 

Em 2006, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde, por meio da Portaria 

nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Tal instrumento trata-se de um conjunto de reformas 

institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão com o objetivo de promover 

inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar a maior eficiência e 
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qualidade das respostas do SUS. O Pacto pela Saúde possui três dimensões: Pacto pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. A Saúde do Idoso é a primeira entre as seis 

prioridades englobadas pelo Pacto pela Vida. O Pacto também considera idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
(23)

.
 

 Ainda voltada para a saúde do idoso, foi instituída, por meio da Portaria GM nº 

2.528, de 19 de outubro de 2006, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), 

que preconiza que seja feita a avaliação funcional periodicamente em pessoas com sessenta 

anos ou mais, a fim de detectar comprometimentos da funcionalidade, avaliar a 

necessidade de auxílio e ainda planejar estratégias de intervenção para a promoção da 

qualidade de vida dos idosos; prevenindo, dessa forma, os agravos e promovendo a saúde. 

A PNSPI também prioriza que a atenção à saúde da população idosa tenha como porta de 

entrada a Atenção Básica e/ou Estratégia Saúde da Família (ESF). Vale notar que, de 

início, dentro de sua finalidade, o documento considera que o conceito de saúde para a 

pessoa idosa se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela 

presença ou ausência de doença. Nesse contexto, destaca ainda que envelhecer mantendo a 

capacidade funcional e a autonomia é a meta de toda ação de saúde
(9)

.
 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para que o 

envelhecimento seja visto de forma positiva, é necessário que este venha acompanhado de 

contínuas oportunidades de saúde, participação e segurança. Esse processo é conhecido 

como "Envelhecimento Ativo".  Para a OMS, o Envelhecimento ativo é o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas
(1)

.
 

 Vários fatores são determinantes para um envelhecimento ativo, dentre eles a 

cultura, o gênero, o ambiente físico, os serviços sociais e de saúde, aspectos econômicos, 

pessoais e sociais. Além desses, destacam-se os fatores comportamentais por estarem 

diretamente relacionados com a atuação dos profissionais de saúde junto aos idosos. Cabe 

aos profissionais de saúde o controle e manejo dos determinantes para o envelhecimento 

ativo a fim de prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida e manter a capacidade 

funcional do indivíduo. 

 Envelhecer ativamente não é apenas envelhecer com saúde, sendo necessário 

manter o exercício da cidadania em todo o ciclo de vida, incluindo a velhice. Portanto, para 
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um envelhecimento ativo, é necessário que indivíduos e governantes busquem manter a 

autonomia e independência dos idosos
(24)

.
 

2.3  Processo de envelhecimento 

O processo de envelhecimento é um fenômeno que se caracteriza por sua 

heterogeneidade, multicausalidade e multifatorialidade. Assim, as mudanças corporais 

ocorrem ao longo do desenvolvimento humano e são aos poucos construídas e 

reconstruídas pela influência dos aspectos psicossociais, históricos e culturais
(25)

.
 

A fase da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser 

compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com 

as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido
(26)

.
 

Em relação ao processo de envelhecimento, o Ministério da Saúde ressalta que dois 

grandes erros devem ser evitados: o primeiro é considerar que todas as alterações que 

ocorrem com a pessoa idosa sejam decorrentes de seu envelhecimento natural, o que pode 

impedir a natural como doença, com realização de exames e tratamentos desnecessários, 

originários de sinais e sintomas que podem ser explicados facilmente pela senescência. 

Segundo o Ministério da Saúde o envelhecimento é um processo natural, de diminuição 

progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência – o que, em condições 

normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em condições de 

sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse emocional, pode ocasionar 

uma condição patológica que requeira assistência – senilidade
(27)

.
 

 Dentre as alterações fisiológicas que ocorrem com o envelhecimento, tem-se as 

alterações dos sistemas: tegumentar, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, 

geniturinário, musculoesquelético, nervoso e sensorial. As alterações fisiológicas quando 

associadas à presença de processos patológicos levam à necessidade de tratamento e 

consequente hospitalização e, nesse contexto, ao avaliar uma pessoa idosa, o enfermeiro 

deve ter em mente três aspectos fundamentais: a perda que ocorre com a idade e o quadro 

patológico que pode se instalar combinado com um componente genético-fisiológico 

inicial que dá uma característica própria a cada idoso
 (28)

.
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Assim, na prática de enfermagem gerontológica o conceito de “qualidade de vida” 

supera o de “cura da doença”, visto que a prioridade deve ser a promoção da saúde do 

idoso para além do seu quadro patológico. 

2.3.1  Alterações nos pés 

Entre as alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento estão as 

alterações nos pés, que tendem a se agravar quando associadas a doenças crônicas tais 

como diabetes, osteoartrite, artrite, osteoporose e sobrepeso, além de hábitos do uso de 

calçados inadequados e déficit de cuidado com os pés, sendo necessária uma avaliação 

cuidadosa do idoso para identificar, avaliar, prevenir e tratar possíveis alterações nos seus 

pés que além de aumentar o risco de quedas, podem repercutir na sua independência, 

autonomia e capacidade funcional
(29)

.
 

Os pés são responsáveis pela sustentação e mobilidade do corpo. É através dos pés 

que o indivíduo alcança sua independência motora por meio da locomoção, equilíbrio e 

motricidade. Tais funções dependem da integridade anatômica e funcional de suas 

estruturas que, com frequência, são alteradas com o envelhecimento e podem estar 

relacionadas também a doenças como diabetes ou ainda ser consequências de maus tratos 

aos pés
 (29, 30)

.
 

Estudos apontam como alterações mais frequentes nos pés de idosos as unhas 

deformadas/encurvadas, presença de hiperqueratose/calos/calosidades, pele ressecada, 

deformidade nos pequenos artelhos, sensibilidade diminuída e hállux valgus. Queixas de 

pé doloroso aparecem com frequência e têm relação íntima com a diminuição da qualidade 

de vida, comprometimento da mobilidade e da marcha, podendo contribuir para um maior 

risco de quedas
 (29, 30)

.
 

Apesar de desempenharem importante função na sustentação, no equilíbrio e na 

locomoção do corpo humano e, mesmo diante das evidências de estudos recentes em 

relação à interferência das alterações podais na autonomia e independência de idosos, 

muitas vezes não são valorizados os cuidados com os pés. Muitas vezes, na consulta 

ambulatorial, não é solicitado ao idoso que fique descalço para o exame dos pés, 

contrariando a orientação de que o paciente deve ser examinado da cabeça aos pés. Com 
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esta falha sinais relacionados com fatores etiológicos às doenças sistêmicas como diabetes, 

artrites e doenças circulatórias deixam de ser examinados
 (5)

.
 

A podologia e podiatria clínica possibilitam cuidados clássicos para um pé saudável 

e se integram ao conjunto de cuidados multidisciplinares que beneficiam idosos. Os 

cuidados e tratamentos adequados dos pés idosos constituem para a saúde da pessoa uma 

forte estratégia de promoção da funcionalidade, prevenção de incapacidades e de 

síndromes geriátricas.
5 

 

2.3.2  Alterações mais frequentes nos pés dos idosos 
 

As alterações encontradas com maior frequência nos pés dos idosos segundo a 

literatura são
(5, 31, 32, 33)

: 

 Calosidades: aumento da espessura da epiderme ou camada de queratina (camada 

mais externa da pele). Costuma expandir-se horizontalmente, podendo formar uma 

ou mais placas que variam de poucos milímetros até um centímetro ou mais de 

espessura. 

 Calos: tem raízes etiológicas idênticas às das calosidades, porém são menores e 

apresentam núcleo. Se a pressão se manifesta sobre um osso sujeito a fricção 

constante, um calo “duro” pode-se desenvolver. Os calos “moles” normalmente 

desenvolvem-se entre os dedos (predominância entre o quarto e o quinto dedo) 

onde a pele se encontra humedecida pela transpiração ou pela secagem inadequada. 

Têm uma cor branca e endurecida, semelhante a borracha e são também causados 

por fricção excessiva. 

 Cãibras: contração muscular súbita, involuntária e dolorosa, de caráter transitório, 

geralmente causada por problemas vasculares decorrentes e esforço excessivo ou ao 

frio. 

 Hállux Valgus: deformidade caracterizada pelo desvio lateral do hálux provocando 

importantes alterações sobre a função estática e dinâmica do pé, assim como sua 

estética. Pode aparecer em qualquer idade, mas agrava-se com o envelhecimento. 

 Dedos em martelo: uma das várias deformidades dos dedos dos pés, obtida pela 

flexão da articulação interfalangiana proximal dos pequenos artelhos. 
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 Dedos em garra: caracterizada pela dorsiflexão da articulação metatarsofalangiana 

em graus variados, associado a uma deformidade de dedo em martelo. A principal 

diferença entre dedos em garra e dedos em martelo é a posição do osso da ponta do 

dedo acometido. No dedo em garra o dedo ficara fletido (para baixo) e no dedo em 

martelo ele ficara estendido. 

 Dedos sobrepostos: ocorre quando um dos dedos do pé está sobre o dedo adjacente. 

Normalmente afeta o 5º e o 2º dedos do pé (especialmente se a pessoa tiver hálux 

valgus). A deformidade pode levar à complicações como bolhas e calos na parte 

superior, entre os dedos, ou até danos permanentes de articulação e osso. 

 Pele ressecada: ocorre devido à diminuição da produção de suor e óleo pelas 

glândulas. Os braços e as pernas, principalmente abaixo dos joelhos, são as áreas 

mais afetadas. Além de causarem incômodo pelo aspecto áspero e envelhecido, 

podem resultar em prurido persistente e até gerar alergias. 

 Parestesia: aparecimento sem estimulação de sensações espontâneas e mal 

definidas (formigamento). 

 Hipoestesia: Perda ou diminuição da sensibilidade. 

 Edema: acúmulo excessivo de líquido nos espaços dos tecidos, especialmente do 

tecido conjuntivo difuso, devido à perturbações dos mecanismos reguladores do 

metabolismo da água. 

 Proeminência óssea: saliência ou projeção na superfície do osso. 

 Fissura: popularmente chamada de rachadura, a fissura é uma lesão aberta 

geralmente no calcanhar. Ocorre quando a epiderme é agredida por fatores 

externos, principalmente por atritos ou falta de hidratação. Geralmente as fissuras 

resultam do ressecamento da pele associadas ou não à calosidade. 

 Onicoatrofia: caracteriza-se por unhas frágeis e quebradiças, com alteração da 

coloração. Unhas que engrossam e não crescem. Geralmente causada pelo próprio 

processo de envelhecimento ou ainda por traumas. 

 Onicocriptose: nome científico da unha encravada que significa “unha em cripta”. 

Pode ser unilateral ou bilateral e caracteriza-se pela incrustação de uma espícula 

(pedaço de unha) na pele adjacente. Tem diversas causas: má formação da unha; 

corte incorreto; calçados de bico fino; salto alto e acidentes. 
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 Onicosclerose: uma das podopatias mais comuns em idosos portadores de 

arteropatias, em especial portadores de diabetes e aterosclerose. Provoca 

espeçamento da unha deixando-a dura, porém quebradiça. 

 Onicomicose: doença nas unhas causada por fungos. Leva à alterações da for, cor e 

espessura das unhas. 

 Verruga plantar: caracteriza-se pelo surgimento de papilomatoses e, na maioria dos 

casos, evidenciam-se pontos negros entremeados às papilomatoses. É causada pelo 

Papiloma Vírus Humano (HPV). A raiz com células virais se aprofundam na região 

plantar devido à constante pressão do peso do corpo contra o solo causando dor e 

incômodo. 

2.4  As quedas 

 Dentre os muitos prejuízos que a perda da funcionalidade pode trazer está a 

possibilidade de acidentes, como as quedas. Contudo, estudos apontam as quedas como um 

dos fatores que contribuem significativamente para a perda da independência dos idosos. 

Assim, as quedas são ao mesmo tempo causa e consequência da perda de funcionalidade 

em idosos
 (34, 35)

.
 

No processo de envelhecimento as quedas têm sua possibilidade de ocorrência mais 

presente, e este fato se torna ainda mais relevante uma vez que elas são também 

consideradas um marcador para o surgimento de outros problemas, não podendo ser vistas 

de forma independente ou isolada, mas sim como uma situação que deve ser investigada na 

sua multiplicidade
(36)

.
 

A relevância das quedas está no fato de acometerem um número representativo de 

idosos e, por terem natureza multifatorial, sua frequência e consequências compõem uma 

das grandes síndromes geriátricas, além de constituírem um dos maiores problemas de 

saúde pública
(37)

.
 

No Relatório Global da Organização Municipal de Saúde (OMS) sobre Prevenção 

de Quedas na velhice é destacado que os custos relacionados ao tratamento das quedas 

tendem a aumentar nas próximas décadas com o crescimento da população idosa. Portanto, 

intensifica-se cada vez mais a necessidade de, por meio da Estratégia Saúde da Família, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), buscar estratégias para a prevenção das quedas na 

população idosa
(38)

.
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Uma queda pode ser definida como vir a ficar no solo ou outro nível inferior à 

posição inicial desprevenidamente, excluindo mudanças de posição intencionais. Entre as 

pessoas com mais de 65 anos de idade, 28% a 35% sofrem quedas a cada ano e, entre as 

pessoas com mais de 70 anos, essa proporção sobe para 32% a 42%. Dos atendimentos nos 

serviços de emergência, 10% à 15% estão ligados às quedas e suas consequências, sendo 

mais de 50% das hospitalizações relacionadas a ferimentos, e ocorridas entre as pessoas 

com mais de 65 anos de idade
(38)

.
 

As quedas constituem a sexta causa morte entre idosos e são responsáveis por 40% 

das suas internações. Como consequências as quedas podem provocar em 40 a 60% das 

vezes, algum tipo de lesão, destacando-se a fratura de fêmur pela elevada 

morbimortalidade entre os idosos, ocorrendo em 1% dos casos
(39)

.
 

A magnitude das quedas entre a população idosa se deve ao fato de agregarem alto 

custo psicológico, social e econômico. De acordo com o Relatório Global da Organização 

Municipal de Saúde (OMS) sobre Prevenção de Quedas na velhice, mais de um terço dos 

idosos sofrem pelo menos uma queda ao ano. Os que caem mais de uma vez têm cerca de 

três vezes mais chance de cair novamente. Os custos relacionados ao tratamento das 

quedas são substanciais e tendem a aumentar nas próximas décadas com o crescimento da 

população idosa
(38)

.
 

 As quedas em idosos não geram apenas prejuízo físico e psicológico, mas ainda 

aumento dos custos com os cuidados de saúde, já que consequentemente há utilização de 

diversos serviços especializados e, principalmente, aumento das hospitalizações. Sabe-se 

que o idoso apresenta transformações na saúde que constituem grande impacto clínico, 

social e político, intensificando a necessidade de maior consciência coletiva sobre o 

cuidado para com esse grupo etário
(40)

.
 
  

 Entre idosos há uma maior prevalência de incapacidade e dependência funcional e 

está relacionada intimamente às alterações dos sistemas músculo esquelético, 

neuromuscular e sensorial que também pode ocorrer em indivíduos saudáveis.
41

 Essas 

alterações resultam em redução de força muscular, diminuição da acuidade visual e 

alterações posturais, gerando perdas para o indivíduo, como maior nível de dependência e 

o aumento no risco de quedas
(42)

.
 

 As quedas nem sempre ocorrem em função de uma debilidade ou de idade 

cronológica. Elas podem ser fruto de má conservação dos equipamentos e desatenção à 
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princípios básicos que evitariam barreiras arquitetônicas. Um grande número de quedas 

poderia ser evitado caso as cidades possuíssem acessibilidade, se a construção das mesmas 

fossem pensadas para a diversidade de pessoas e das atividades da maneira mais ampla 

possível
(43)

.  

 Os idosos enfrentam incontáveis barreiras no cotidiano, como calçadas 

esburacadas, com pisos irregulares, bloqueios físicos ou falta de calçamento, edifícios sem 

rampas de acesso para pedestres, elevadores mal regulados, iluminação deficiente, falta de 

corrimão, transportes públicos que apresentam degraus que exigem muito esforço para 

embarque ou saída do veículo. Mesmo diante de todas as barreiras do cotidiano, muitos 

idosos se culpabilizam e/ou se conformam diante de uma queda, vendo-a como um evento 

inerente ao envelhecimento
(43)

.
 

Apesar de não ser uma consequência inevitável do envelhecimento, a queda está 

relacionada à redução da qualidade de vida, já que é considerada o principal determinante 

de hospitalizações, institucionalizações e mortalidade entre idosos
(44)

.
 

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e o Caderno de Atenção Básica de 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa são estabelecidos como estratégias importantes, 

pois enfatizam a prevenção de quedas como prioridade de investigação e intervenção. A 

busca de idosos “caidores” e a intervenção adequada para prevenir uma próxima queda 

passam a ser ações fundamentais a serem realizadas por profissionais do SUS
(44, 45)

.
 

A incidência aumentada de quedas se deve aos fatores de risco associados. Os mais 

citados na literatura são histórico de quedas anteriores, limitações visuais, alterações no 

equilíbrio, polifarmácia, idade avançada, dificuldade na deambulação, depressão, tontura e 

incapacidade em atividades de vida diária
(46)

.
 

 A etiologia multifatorial das quedas está ligada a fatores considerados intrínsecos, 

decorrentes das alterações fisiológicas do próprio processo de envelhecimento e das 

patologias associadas, fatores extrínsecos, ligados aos riscos ambientais e os fatores 

comportamentais ou de exposição ao risco
(38, 47)

.
 

Dentre os fatores intrínsecos destacados na literatura, encontram-se as doenças de 

foro ortopédico – doenças a nível cervical que provoquem tonturas e desequilíbrios, 

doenças dos pés, como calos, deformidades, úlcera ou dor ao caminhar que também 

aumentam o risco de queda
(38, 47)

.  
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2.5  Enfermagem gerontológica 

A velhice, assim como a infância, é uma das fases da vida em que o indivíduo 

necessita de mais atenção e cuidados. Isto não significa que o idoso deva ser tratado como 

uma criança mas, sim, que suas particularidades devam ser consideradas. Assim, o idoso 

deve ter suas habilidades potencializadas, suas demandas detectadas e o autocuidado 

estimulado. 

 A Teoria do Autocuidado focaliza a importância de reconhecer a pessoa como 

aquela que tem direito de exercer o controle sobre si e sobre sua assistência. Na educação 

para o autocuidado, o indivíduo deve participar da decisão, considerando seus valores, 

crenças, nível de conhecimento, habilidades e motivação
(48)

.
 

A atenção, ouvir as queixas e a preocupação com o idoso devem ser prioridades no 

cuidado à essa clientela.
49

 Contudo, a equipe de enfermagem aborda o idoso como um ser 

dependente, frágil e debilitado, e o cuidado atribuído a esses idosos se dá com ênfase maior 

na doença
(50)

.
 

Nesse contexto, torna-se necessária a capacitação dos profissionais para o 

atendimento à essa clientela. Cabe ao enfermeiro estar atento às demandas apresentadas 

pelos pacientes idosos, indo de encontro às necessidades por eles apresentadas, sejam elas 

fisiológicas, psicológicas ou sociais. 

Diante do crescente número de idosos, cabe à enfermagem desenvolver estratégias 

para lidar com esse público. O cuidar é um processo dinâmico e depende da interação, do 

respeito e de ações planejadas a partir do conhecimento da realidade do idoso e sua família. 

Assim, o processo de cuidar em enfermagem consiste em olhar para a pessoa idosa 

considerando os aspectos biopsicossociais e espirituais vivenciados pelo idoso e sua 

família, enquanto cliente da enfermagem
(51)

. 

Entre as várias atribuições do enfermeiro em relação à saúde da pessoa idosa está a 

consulta de enfermagem que tem seu aporte legal amparado na Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que a legitima como sendo 

uma atividade privativa do enfermeiro
(52)

.
 

 Frente ao atual cenário de transição demográfica e epidemiológica, o enfermeiro 

deve estar apto a oferecer uma prática assistencial que vise à manutenção da 

funcionalidade, à independência e à autonomia tanto quanto possível, bem como ao 

envelhecimento ativo e saudável. 
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A capacidade funcional ainda não é um conceito claramente definido. Indivíduos 

com o mesmo diagnóstico clínico podem ter a capacidade funcional absolutamente distinta 

um do outro, o que faz com que essa população seja extremamente heterogênea. Com 

efeito, a heterogeneidade entre os indivíduos idosos é marcante e progressiva ao longo do 

processo de envelhecimento. Assim, a fronteira entre os conceitos de saúde, doenças, 

dependência e incapacidades deve estar bem definida
(53)

.
 

 
O processo incapacitante é o processo pelo qual uma determinada condição (aguda 

ou crônica) afeta a funcionalidade dos idosos e, consequentemente, o desempenho nas 

atividades cotidianas
(54)

.
 

 Bem-estar e funcionalidade são complementares. Representam a presença de 

autonomia (capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e 

seguindo as próprias convicções) e independência (capacidade de realizar algo com os 

próprios meios), permitindo que o indivíduo cuide de si e de sua vida. Cabe ressaltar que a 

independência e a autonomia estão intimamente relacionadas, contudo, tratam-se de 

conceitos distintos. Existem pessoas com dependência física, mas capazes de decidir as 

atividades de seu interesse. Por outro lado, há pessoas que têm condições físicas para 

realizar determinadas tarefas do cotidiano e, ainda assim, não têm condições de decidir e 

escolher com segurança sobre como, quando e onde se envolver nestas atividades. A perda 

da independência nem sempre vem associada perfeitamente a gerenciar sua vida com 

autonomia e participação social
(53)

. 



 

 

 

 

 

29 

3  METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido em três etapas: revisão integrativa, pesquisa de campo e 

elaboração do guia. 

A pesquisa de campo tratou-se de um estudo observacional descritivo transversal e 

analítico, com abordagem quantitativa. Os estudos observacionais consistem em observar, 

descrever e documentar aspectos de uma situação e buscam descrever relações entre 

variáveis, sem tentar inferir conexões causais
(54)

.
 

  No segundo momento foi elaborado um guia assistencial a partir dos 

resultados do trabalho de campo aliados às evidências da literatura. O guia assistencial aqui 

proposto foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um instrumento de avaliação e 

cuidados com os pés considerando as alterações encontradas com maior frequência nos pés 

dos idosos e a correlação destas alterações com o risco de quedas e visa a prevenção de 

quedas e a promoção da qualidade de vida dos idosos
 

Assim, neste estudo foram avaliados os pés de idosos que frequentam um centro de 

convivência, identificadas as alterações nos pés desses idosos e a analisada a possível 

associação dessas alterações com o risco de quedas. A partir disso propôs-se um guia 

assistencial para avaliação e cuidados de enfermagem aos idosos com alterações nos pés 

visando a prevenção de quedas além de um atendimento integral ao idoso.
 

 

3.1.Campo de estudo e participantes 

 O estudo foi desenvolvido com idosos frequentadores de um centro de convivência 

da Universidade Federal Fluminense, parte integrante do projeto UFF Espaço Avançado, 

que funciona no salão térreo da Escola de Serviço Social, Campus do Gragoatá, na cidade 

de Niterói – RJ (Brasil). 

O UFF Espaço avançado é um programa de extensão interdepartamental com ações 

de ensino, pesquisa e extensão. Tem como proposta o trabalho multidisciplinar com 

pessoas idosas. Envolve professores, técnicos, alunos de graduação e pós-graduação dos 

cursos de Serviço Social, Enfermagem e Educação Física da universidade, bem como é 

campo de estágio da Residência Multiprofissional em Saúde do HUAP/UFF. O projeto tem 

cerca de 350 idosos inscritos e distribuídos nas diversas atividades semanais. 
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Nesse programa funciona o Espaço Saúde: Ambulatório de Práticas Alternativas 

para idosos, projeto de extensão vinculado à EEAAC/UFF, onde ocorre consulta de 

enfermagem e atividades de educação em saúde  e aplicação de PICs aos idosos 

cadastrados no programa.  

3.1.1  Critérios de inclusão 

 Ter 60 anos ou mais; 

 Função cognitiva preservada; 

 Não utilizar dispositivos de auxílio para a marcha; 

 Condições físicas para desempenhar os testes. 

3.1.2  Critérios de exclusão 

 Idosos com deficiência motora ao nível dos membros inferiores; 

 Presença de amputação em qualquer nível nos membros inferiores; 

 Uso de próteses e/órteses em membros inferiores; 

 Deficiência neurológica que comprometa a marcha. 

3.2  Produção de dados 

A coleta dos dados ocorreu uma vez por semana entre os meses de setembro e 

dezembro de 2019, conforme cronograma (APÊNDICE A), sempre às segundas-feiras, já 

que este é o dia das consultas de enfermagem no projeto e também é o dia em que os 

idosos participam do maior número de atividades.  A pesquisadora visitou previamente o 

local apresentando a pesquisa e os participantes foram abordados, orientados quanto à 

pesquisa e convidados à participação. Após a consulta de enfermagem para avaliar os 

idosos que se encaixavam nos critérios de inclusão, estes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Passaram pela consulta de 

enfermagem 33 idosos, sendo uma idosa excluída por déficit cognitivo e duas pelo uso de 

órtese e prótese. Para melhor entendimento do processo de produção de dados foi 

elaborado um fluxograma com as etapas da produção de dados (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma com as etapas da produção de dados.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

3.3  Instrumentos de Avaliação 

 Alguns instrumentos devem ser utilizados na consulta de enfermagem 

gerontológica. Dentre estes destacam-se a escala de Katz (ANEXO B) e escala de Lawton 

& Brody (ANEXO C)  que foram criadas para detectar, a partir de queixas subjetivas do 

idoso e/ou familiar, a perda funcional. Essas escalas não são utilizadas como critérios 

diagnósticos. Além dessas, utiliza-se também o Mini-Cog  que é um teste rápido para 

rastreio cognitivo.  

 Neste estudo foram utilizados estes instrumentos específicos da consulta de 

enfermagem gerontológica e ainda o Índice de Manchester de Incapacidade Associada ao 

Pé Doloroso no Idoso para investigar a frequência de incapacidade funcional associada às 

dores nos pés (ANEXO D), a Escala de BERG (ANEXO E) para avaliação do risco de 

quedas e da estabilidade postural e um roteiro de entrevista (APÊNDICE C) com questões 

sociodemográficas, histórico de saúde, anamnese, histórico de quedas, dados clínicos e 

avaliação dos pés que inclui teste de sensibilidade utilizando o Monofilamento de Semmes-

Weistein de 10 gramas. O histórico de quedas foi avaliado através do autorrelato do 

paciente ao responder à pergunta “Você sofreu queda nos últimos 12 meses?”. 
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3.3.1  Escala de Katz – ABVD’s  

As Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD’s) representam as atividades 

essenciais para o autocuidado do idoso como tomar banho, vestir se, alimentar-se e outros. 

Já as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD’s) são representadas por atividades 

que são necessárias adaptações, independente do ambiente, como fazer compras, usar um 

transporte, limpar a casa e outros. 

 O Index de Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por Sidney 

Katz, apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1963, é ainda hoje um dos 

instrumentos mais utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e internacionais
(57)

.
 

 
A escala é considerada um instrumento de fácil aplicação e compreensão, tanto 

para idosos como para profissionais de saúde, não sofrendo influência da escolaridade ou 

gênero. Trata-se de um instrumento que relaciona as ABVD’s hierarquicamente em um 

formulário e está organizado de modo a medir a independência na realização de seis 

funções consideradas básicas: banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se da cama 

para a cadeira e vice-versa, ser continente e alimentar-se, totalizando seis funções 

avaliadas
(58)

.
 

 
A Escala de Katz avalia a independência na realização das ABVD’s (banhar-se, 

vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, ser continente e alimentar-se). Os indivíduos são 

classificados de acordo com a quantidade de atividades em que são independentes, 

recebendo classificação de 0 à 6, onde o 0 indica independência e o 6 dependência para 

todas as atividades. 

3.3.2  Escala de Lawton & Brody 

 A Escala de Lawton & Brody avalia a independência na realização das AIVD’s 

(uso do telefone, viagens, compras, preparo de refeições, trabalho doméstico, uso de 

medicação e manejo do dinheiro). A pontuação para cada atividade varia de 1 à 3 pontos, 

onde o 1 representa dependência total, o 2 representa dependência parcial e 3 representa 

independência. Cada idoso poderá totalizar no mínimo7 e no máximo de 21 pontos, onde 7 

representa dependência total e 21 representa independência. As pontuações maiores que 7 

e menores que 21 pontos, representam dependência parcial
(59)

.
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3.3.3  Mini- Cog 

Mini-Cog (ANEXO A) é um teste rápido para rastreio cognitivo. Consiste em 

avaliar a memória de evocação utilizando-se um fator de distração. Obtém-se a atenção do 

idoso que terá que memorizar 3 palavras (pedir-lhe para repetir as palavras para garantir a 

aprendizagem), desenhar um relógio com ponteiros e números marcando determinada hora 

e, em seguida, repetir as 3 palavras memorizadas. Receberá 1 ponto para cada palavra 

evocada e 2 pontos pelo desenho correto do relógio, totalizando 5 pontos
(59, 60)

.
 

Pontuação: 

 Soma-se a pontuação de memorização e desenho e, de acordo com o valor 

encontrado determina-se a pontuação e classificação no rastreio cognitivo: 

 0 a 2 pontos = Positivo para déficit cognitivo; 

 3 a 5 pontos = Negativo para déficit cognitivo. 

3.3.4  Índice de Manchester de Incapacidade Associada ao Pé Doloroso no 

Idoso 

O Manchester Foot Pain and Disability Index (MFPDI) - Índice de Manchester de 

Incapacidade Associada ao Pé Doloroso no Idoso, desenvolvido por Garrow e cols. e 

publicado no ano de 2000 é um instrumento específico para identificar e avaliar o nível de 

incapacidade como resultado das dores nos pés. A tradução, adaptação cultural e validação 

para a língua portuguesa foi publicada em 2008 por Ferrari e colaboradores
 (3)

.
 

 O instrumento consiste em 19 questões divididas em quatro sub escalas: 9 de 

incapacidade, 5 de dor, 3 de preocupação e 2 de dificuldade. Em cada questão, o paciente 

tem de apontar a frequência dos sintomas nos pés, nos últimos 30 dias. Se a alternativa 

"nunca, em nenhum momento" é assinada, a incapacidade é considerada ausente. Se uma 

das alternativas "sim, em alguns dias" ou "sim na maioria/todos os dias" é escolhida, 

considera-se a incapacidade presente. Todos os pontos são somados expressando assim o 

grau de incapacidade. A pontuação é dada da seguinte forma: "nunca em nenhum 

momento" (ponto = 0), "sim, em alguns dias" (ponto = 1) e "sim na maioria/todos os dias" 

(ponto = 2). O grau de incapacidade se dá através da soma dos pontos que pode variar entre 

0 e 38. 
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3.3.5  Escala de Equilíbrio de Berg 

A criação da Escala de Equilíbrio de Berg ocorreu em 1992 por Katherine Berg 

com intuito de mensurar a estabilidade em pessoas acima de 60 anos. É um instrumento 

confiável para ser usado na análise do equilíbrio dos pacientes idosos. O instrumento avalia 

o equilíbrio em 14 itens comuns à vida diária. Os pontos são baseados no tempo em que o 

indivíduo mantém uma determinada posição, na distância que o membro superior é capaz 

de alcançar à frente do corpo e no tempo em que se completa a tarefa. Cada uma das 14 

tarefas com têm itens cada e pontuação de 0-4 para cada tarefa: 0 - é incapaz de realizar a 

tarefa e 4 - realiza a tarefa independente. O escore total varia de 0- 56 pontos. Quanto 

menor for a pontuação, maior é o risco para quedas; quanto maior, melhor o desempenho. 

A escala foi adaptada para aplicação no Brasil em 2004, apresentando em cada item 

escores de 0-4 e um tempo determinado para cada tarefa; tem como pontuação para risco 

de quedas escore abaixo de 45 pontos
 (61, 62)

.
 

Cada ponto a menos na escala corresponde a um aumento do risco de quedas; entre 

os escores 56 à 54, cada ponto a menos é associado a um aumento de 3 à 4% no risco de 

quedas; entre 54 e 46, a um aumento de 6 à 8% de chances, sendo que abaixo de 36 pontos 

o risco de quedas é de quase 100%
(62)

.
 

3.3.6  Teste de sensibilidade utilizando o Monofilamento de 10 gramas de 

Semmes-Weinstein  

Este teste é considerado confiável e recomendado. Consiste em aplicar o 

monofilamento perpendicular à superfície da pele, sem que a pessoa examinada veja o 

momento do toque, pressionar com força suficiente apenas para encurvar o monofilamento, 

sem que ele deslize sobre a pele. Perguntar, aleatoriamente, se o paciente sentiu ou não a 

pressão/toque (SIM ou NÃO) e onde está sendo tocado. Devem ser pesquisados quatro 

pontos em ambos os pés, pontos vermelhos indicados na Figura 2. Aplicar duas vezes no 

mesmo local, alternando com pelo menos uma vez simulada (não tocar), contabilizando no 

mínimo três perguntas por aplicação. A percepção da sensibilidade protetora está presente 

se duas respostas forem corretas das três aplicações. A percepção da sensibilidade 

protetora está ausente se duas respostas forem incorretas das três aplicações
(55)

. 
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Figura 2 – Locais para avaliação do teste com monofilamento. 

 
Fonte: Ministério da Saúde (BR)

55
.
 

3.4  Tratamento e análise dos dados 

Todas as fichas utilizadas para a coleta de dados foram numeradas de acordo com a 

ordem de coleta e os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos 

em uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® versão 2013, construindo, 

assim, o banco de dados da pesquisa. O programa Microsoft Excel® também foi utilizado 

para construção dos gráficos descritivos. As análises estatísticas dos dados foram feitas 

através do programa IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0.  

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever as características dos 

pacientes e foi apresentada em gráficos com distribuições de frequências e cálculo de 

estatísticas descritivas (mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de 

variação – 𝐶𝑉 para as variáveisquantitativas). A variabilidade da distribuição de uma 

variável quantitativa foi considerada baixa se  𝐶𝑉0,20, moderada se 0,20 ≤ 𝐶𝑉0,40, e alta 

se 𝐶𝑉 ≥ 0,40. 

A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das 

diferenças observadas entre grupos e foi baseada em testes de significância estatística para 

analisar se são significativas as associações entre variáveis e as diferenças encontradas na 

distribuição das variáveis quantitativas dos distintos grupos. Para verificar associação 

significativa entre duas variáveis quantitativas, objetivou-se usar o Teste Qui-Quadrado ou, 
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quando o teste qui-quadrado se mostrou inconclusivo, foi possível utilizar o Teste Exato de 

Fisher.  Na Análise Inferencial de uma variável quantitativa, a comparação da distribuição 

entre dois grupos independentes foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

devido aos pequenos tamanhos dos subgrupos.  

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo 

de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de significância 

estatística: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que 

0,05
(63-65)

. 

3.5  Aspectos Éticos 

 O estudo seguiu o preconizado na Resolução nº 466, de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional da Saúde (CNS), tendo sido submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

da Instituição, via Plataforma Brasil e aprovado sob o parecer de número 3.496.949 

(ANEXO F). Os participantes foram informados sobre o caráter voluntário de participação 

na pesquisa, quanto aos objetivos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B). 
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4  RESULTADOS 

4.1  Perfil Socioeconômico e de Saúde dos Participantes 

 A amostra base desta pesquisa é formada por 30 idosos, sendo 28 do sexo feminino 

(93,3%) e dois do sexo masculino (6,7%). As distribuições de frequências de variáveis que 

caracterizam os idosos são mostradas na Tabela 1. As maiores frequências são marcadas 

em negrito. Os idosos desta amostra tinham entre 61 e 86 anos, com média de idade de 

73,5 anos, sendo predominante a faixa etária de 66 a 76 anos (53,4%), residentes do 

município de Niterói (66,7%), tinham o ensino médio completo (50,0%), estado civil 

casado/ união estável (40,0%) ou viúvo (40,0%). Em suas residências possuíam água, luz e 

telefone (100%) a maioria das residências possuía poucos móveis (86,7%) e não tinham 

corrimão (60,0%), tapetes (73,3%) e animal de estimação (73,3%); os idosos relataram que 

viviam com até duas pessoas na mesma casa (76,7%), eram aposentados ou pensionistas 

(96,7%) e era o principal responsável pelo sustento da família (53,3%). 

Tabela 1 – Distribuição da frequência e percentual dos dados sociodemográficos  

e econômicos dos idosos participantes do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Variável 

Frequência 

n                                                                           % 

Idade (anos)   

61 |ꟷ66 4 13,3 

66 |ꟷ 71 8 26,7 

71 |ꟷ 76 8 26,7 

76 |ꟷ81 5 16,7 

81 |ꟷ| 86 5 16,7 

Sexo   

Feminino 28 93,3 

Masculino 2 6,7 

Município de Residência   

Jaconé 1 3,3 

Niterói 20 66,7 

São Gonçalo 9 30,0 

Escolaridade   

E. Fundamental Incompleto 7 23,3 

E. Fundamental Completo 2 6,7 

E. Médio Incompleto 3 10,0 

E. Médio Completo 15 50,0 

E. Superior Incompleto 1 3,3 

Ensino superior Completo 2 6,7 
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Variável 

Frequência 

n                                                                           % 

Estado Civil   

Solteiro 3 10,0 

Casado ou em união estável 13 43,3 

Viúvo 12 40,0 

Divorciado 2 6,7 

Características da Residencia   

Tem Luz 30 100,0 

Tem Água 30 100,0 

Tem Instalações Sanitárias 30 100,0 

Tem corrimão 12 40,0 

Tem tapete 8 26,7 

Tem muitos móveis 4 13,3 

Tem animal de estimação em casa 8 26,7 

Número de Integrantes na Família   

1 12 40,0 

2 11 36,7 

3 5 16,7 

4 2 6,7 

Fonte de Renda   

Aposentado (a) / Pensionista 29 96,7 

Dependente 1 3,3 

Responsável pela casa   

O próprio 16 53,3 

O próprio e o cônjugue 11 36,7 

A própria e o filho 2 6,7 

O esposo 1 3,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 2 traz a distribuição de frequências dos aspectos de saúde dos idosos. Os 

idosos desta amostra eram tipicamente tratados pelo SUS (70,0%), praticava atividade 

física (76,7%), 2 vezes por semana (36,7%),  pela saúde (73,3%), já fez densitometria 

óssea (76,7%), já sofreu queda (50,0%), usa óculos (86,7%). Não fuma (93,3%) e não 

consome bebida alcóolica (56,7%). Quanto às comorbidades, destaca-se que são 

hipertensos (66,7%) e diabéticos (23,3%). Metade dos pacientes já tinham feito alguma 

cirurgia.  

Tabela 2 – Distribuição da frequência e percentual dos dados de  

saúde dos idoso participantes do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Variável 
Frequência 

n                                              % 

Atendimento médico 
  

Pelo SUS 21 70,0 

Por plano de Saúde 9 30,0 



 

 

 

 

 

39 

Variável 
Frequência 

n                                              % 

Pratica atividade Física   

Não 7 23,3 

Sim 23 76,7 

Frequência Semanal da Atividade Física    

0 7 23,3 

1 2 6,7 

2 11 36,7 

3 6 20,0 

4 1 3,3 

5 3 10,0 

Motivo que leva a fazer atividade Física   

Pela saúde 22 73,3 

Pela socialização 18 60,0 

Por Estética 1 3,3 

Pelo bem estar 1 3,3 

Fatores    

Já fez desintometria óssea 23 76,7 

Já levou queda 15 50,0 

Usa óculos 26 86,7 

Fumante 2 6,7 

Ex-fumante 9 30,0 

Bebe socialmente 13 43,3 

Comorbidades   

Hipertensão 20 66,7 

Cirurgia  15 50,0 

Diabetes 7 23,3 

Reposição Hormonal 6 20,0 

Artrite 4 13,3 

Hipotireoidismo 3 10,0 

Artrose 3 10,0 

Câncer 2 6,7 

Glaucoma 1 3,3 

Neuropatia Periférica 1 3,3 

Hepatite C 1 3,3 

Hérnia Estomacal 1 3,3 

Hipercolesterolemia 1 3,3 

Osteoporose 1 3,3 
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Variável 
Frequência 

n                                              % 

Glaucoma 1 3,3 

Anemia 1 3,3 

Labirintite 1 3,3 

Doença Cardíaca 1 3,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.2  Desempenho dos participantes nas escalas de avaliação geriátrica 

 Aspectos da dependência e dos idosos foram avaliados pelas escalas de Katz, de 

Berg. Manchester, Minicog e Lawnton (Tabela 3).  Segundo a escala de Katz, 60,0% dos 

pacientes são independentes.  Os escores de Berg típicos estão na faixa de 36 a 54 pontos 

(56,7% dos pacientes) e os escores de Manchester são tipicamente altos, na faixa de 12 a 

30 (66,7%) dos pacientes. Nenhum dos idosos da amostra analisada tinha déficit cognitivo 

segundo o teste Mini Cog  e, para a escala de Lawton, 63,6% tinham independência, escore 

igual a 21.  

Tabela 3 – Distribuição da frequência e percentual dos dados de dependência dos idosos 

participantes da amostra a partir das escalas de avaliação geriátrica do estudo. Niterói, Rio de 

Janeiro, 2020. 

Variável 
Frequência 

   n                               % 

Katz   

1- Independente 18 60,0% 

2- Parcialmente dependente    12 40,0% 

Escore de Berg   

Abaixo de 36 1 3,3% 

36 |ꟷ 54 17 56,7% 

54|ꟷ56    12 40,0% 

Manchester 

0|ꟷ6 6 20,0% 

6|ꟷ12 4 13,0% 

12|ꟷ18 5 16,7% 

18|ꟷ 24 9 30,0% 

24|ꟷ30 6 20,0% 

Mini Cog   

0 a 2 – positivo para déficit cognitivo 0 0,0% 
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Variável 
Frequência 

   n                               % 

3 a 5 – negativo para déficit cognitivo 30 100,0% 

Lawnton   

19 5 16,7% 

20 6 20,0% 

21 - Independência  19 63,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.3  Alterações encontradas nos pés dos idosos participantes 

A Tabela 4 traz a distribuição de frequências das alterações dos pés dos idosos. As 

frequências relativas constituem estimativas das prevalências destas alterações em pés de 

idosos na faixa etária de 60 a 86 anos. As alterações mais prevalentes são calosidade, 

caibras, hállux halgus, onicomicose e pele ressecada, que ocorrem com frequência em pelo 

menos 50% dos idosos.  Quando avaliada a sensibilidade dos pés, observou-se que 

somente metade deles tem a sensibilidade preservada.  

Tabela 4 – Distribuição da frequência e percentual das alterações nos pés  

dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Variável 
Frequência 

   n                        % 

Calosidade 25 83,3% 

Cãibras  24 80,0% 

Hállux Valgo 15 50,0% 

Onicomicose 15 50,0% 

Pele Ressecada 15 50,0% 

Parestesia 12 40,0% 

Edema 10 33,3% 

Dedos em martelo 8 26,7% 

Hipoestesia (sensibilidade ausente ou diminuída) 15 50,0% 

Proeminência óssea 6 20,0% 

Calo 5 16,7% 

Onicoatrofia 5 16,7% 

Fissura 4 13,3% 

Onicocriptose 4 13,3% 
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Variável 
Frequência 

   n                        % 

Dedos em garra 3 10,0% 

Dedos sobrepostos 3 10,0% 

Onicoesclerose 3 10,0% 

Verruga plantar 2 6,7% 

Dor na unha 1 3,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.4  Associação das alterações nos pés de idosos com as características dos idosos 

Nesta seção investigou-se se as alterações dos pés dos idosos estão 

significativamente associadas a alguma característica do idoso. Para tal, conforme 

preconiza a teoria estatística, alterações do pé e fatores de baixa frequência (menor que 

20%) e alterações do pé e fatores muito frequentes (que ocorrem em mais de 80% dos 

casos) não foram considerados nesta análise, pois estes pequenos tamanhos de subgrupos 

ou dos subgrupos complementares  impossibilitam realizar o teste de significância 

estatística.  

 A Tabela 5 mostra a análise de associação da Sensibilidade não preservada com 

fatores característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de Sensibilidade Tátil 

não preservada nos grupos sem e com o fator foram comparadas e a significância atestada 

pelo Teste Exato de Fisher.  Entre os fatores discriminados na Tabela 5, a sensibilidade não 

preservada está significativamente associado com a ocorrência de queda: entre os idosos 

que não sofreram quedas, 26,7% tinham Sensibilidade Tátil não preservada. Entre os 

idosos que sofreram quedas, 73,3 % tinham Sensibilidade Tátil não preservada. A 

diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-

valor=0,027 do teste Exato de Fisher). A razão de chances é igual a 7,6 e é significativa, já 

que seu intervalo de confiança (1,5; 38,2) não contém o valor 1. Estima-se que a chance de 

um idoso que tem Sensibilidade Tátil não preservada no pé sofrer queda é 7,6 vezes a 

chance de um idoso que tem Sensibilidade Tátil preservada no pé sofrer queda, sendo 

assim a Sensibilidade Tátil não Preservada nos pés é um fator de risco significativo para 

queda em idosos. 
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Tabela 5 – Análise de associação da Sensibilidade não preservada com fatores  

característicos dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR** 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos do 

problema 

Prevalência do 

problema  

Número de  

Casos 

Prevalência do 

erro  

Tratamento de 

saúde pelo SUS 
5 55,6% 10 47,6% 1,000 0,7 0,15-3,5 

Pratica 

Atividade 

Física 

3 42,9% 12 52,2% 1,000 1,5 0,26-8,0 

Sofreu queda 4 26,7% 11 73,3% 0,027 7,6 1,5-38,2 

Hipertensão 5 50,0% 10 50,0% 1,000 1,0 0,22-4,6 

Já fez cirurgia 8 53,3% 7 46,7% 1,000 0,8 0,2-3,2 

Diabetes 14 60,9% 1 14,3% 0,080 0,1 0,01-1,04 

Katz =1 7 38,9% 8 66,7% 0,264 3,1 0,68-14,5 

Fez reposição 

hormonal 
12 50,0% 3 50,0% 0,674 1,0 0,17-6,0 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 6 apresenta a análise de associação de parestesia com fatores 

característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de parestesia  nos grupos sem e 

com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de Fisher. Entre 

os fatores discriminados na Tabela 6, a parestesia está significativamente associada com a 

ocorrência de queda: entre os idosos que não sofreram quedas, 20,0% tinham parestesia. 

Entre os idosos que sofreram quedas, 60,0 % tinham parestesia. A diferença entre estas 

proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,025 do teste Exato de 

Fisher). A razão de chances é igual a 6,0 e é significativa, já que seu intervalo de confiança 

(1,2; 30,7) não contém o valor 1. Estima-se que a chance de um idoso que tem parestesia 

no pé sofrer queda é 6,0 vezes a chance de um idoso que não tem parestesia no pé sofrer 

queda, sendo assim, parestesia é um fator de risco significativo para queda em idosos.   
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Tabela 6 – Análise de associação de Parestesia com Fatores característicos dos idosos participantes 

da amostra para o estudo no Espaço Avançado da Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói, 

Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos de 

Parestesia 

Prevalência 

de Parestesia  

Número de 

Casos de 

Parestesia 

Prevalência 

de Parestesia  

Tratamento 

de saúde 

pelo  SUS 

4 44,4% 8 38,1% 1,000 0,8 0,16-3,7 

Pratica 

Atividade 

Física 

3 42,9% 9 39,1% 1,000 0,9 0,15-4,8 

Sofreu 

queda 
3 20,0% 9 60,0% 0,025 6,0 1,2-30,7 

Hipertensão 4 40,0% 8 40,0% 1,000 1,0 0,21-4,7 

Já fez 

cirurgia 
5 33,3% 7 46,7% 0,710 1,8 0,4-7,7 

Diabetes 9 39,1% 3 42,9% 1,000 1,2 0,21-6,5 

Katz =1 5 27,8% 7 58,3% 0,136 3,6 0,78-17,0 

Fez 

reposição 

hormonal 

9 37,5% 3 50,0% 0,660 1,7 0,28-10,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 7 mostra a análise de associação de hálux valgus com fatores 

característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências nos grupos sem e com o fator 

foram comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de Fisher.  Entre os fatores 

discriminados, esta alteração podal está significativamente associada com a ocorrência de 

queda: entre os idosos que não sofreram quedas, 26,7% tinham hállux valgus; entre os 

idosos que sofreram quedas, 73,3% tinham hállux valgus. A diferença entre estas 

proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,027 do teste Exato de 

Fisher). A razão de chances é 7,5 e é significativa, já que seu intervalo de confiança (1,5; 

38,1) não contém o valor 1. Estima-se que a chance de um idoso que tem hállux valgus 

sofrer queda é 7,5 vezes a chance de um idoso que não tem sofrer queda, sendo assim o 

hállux valgus é um fator de risco significativo para queda em idosos.   
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Tabela 7 – Análise de associação da Hállux Valgus com Fatores característicos  

dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator 
p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 

Número 

de Casos 

de Hálux 

Valgus 

Prevalência 

de Hállux 

Valgus  

Número 

de Casos 

de Hállux 

Valgus 

Prevalência 

de Hállux 

Valgus  

Tratamento 

de saúde pelo 

SUS 

4 44,4% 11 52,4% 1,000 1,4 0,29-6,60 

Pratica 

Atividade 

Física 

4 57,1% 11 47,8% 1,000 0,7 0,12-3,8 

Sofreu queda 4 26,7% 11 73,3% 0,027 7,5 1,5-38,1 

Hipertensão 4 40,0% 11 55,0% 0,700 1,8 0,4-8,6 

Já fez cirurgia 10 66,7% 5 33,3% 0,143 0,3 0,06-1,14 

Diabetes 15 56,5% 2 28,6% 0,390 0,3 0,05-1,9 

Katz =1 8 44,4% 7 58,3% 0,710 1,8 0,4-7,7 

Fez reposição 

hormonal 
13 54,2$ 2 33,3% 0,651 0,4 0,06-2,77 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 8 apresenta a análise de associação da ocorrência de Cãibras com fatores 

característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de cãibras nos grupos sem e 

com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de Fisher. Pelos 

p-valores apresentados, todos maiores que 5%, conclui-se que a ocorrência de cãibras não 

está significativamente associada a nenhum dos fatores discriminados na tabela 8. 

Corroborando tal conclusão, as razões de chances (OR) calculadas são todas não 

significativas já que todos os intervalos de confiança das razões de chances contém o valor 

1.  

Tabela 8 – Análise de associação da ocorrência de Cãibras com fatores  

característicos dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato 

de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 

Número 

de Casos 

de 

Cãibras 

Prevalência 

de Cãibras  

Número 

de  

Casos de 

Cãibras 

Prevalência 

de Cãibras 

Tratamento 

de saúde pelo 

SUS 

6 66,7% 18 85,7% 0,329 3,0 0,47;19,0 
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Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato 

de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 

Número 

de Casos 

de 

Cãibras 

Prevalência 

de Cãibras  

Número 

de  

Casos de 

Cãibras 

Prevalência 

de Cãibras 

Pratica 

Atividade 

Física 

6 85,7% 18 78,3% 1,000 0,6 0,06- 6,2 

Sofreu queda 12 80,0% 12 80,0% 1,000 1,0 0,17- 6,0 

Hipertensão 7 70,0% 17 85,0% 0,633 2,4 0,39-15,01 

Já fez cirurgia 13 86,7% 11 73,3% 0,651 0,4 0,06-2,8 

Diabetes 18 78,3% 6 85,7% 1,000 1,7 0,16-17,3 

Katz =1 14 77,8% 10 83,3% 1,000 1,4 0,22-9,38 

Fez reposição 

hormonal 
19 79,2% 5 83,3% 1,000 1,3 0,12- 14,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 9 mostra a análise de associação da ocorrência de onicomicose com 

fatores característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de onicomicose nos 

grupos sem e com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de 

Fisher. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, conclui-se que a ocorrência de 

onicomicose não está significativamente associada a nenhum dos fatores discriminados na 

Tabela 9. Corroborando tal conclusão, as razões de chances (OR) calculadas são todas não 

significativas já que todos os intervalos de confiança das razões de chances contém o valor 

1.  

Tabela 9 – Análise de associação de Onicomicose com Fatores característicos  

dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato 

de 

Fisher 

OR 
IC95% 

da OR 
Número de 

Casos de 

Onicomicose 

Prevalência 

de 

Onicomicose  

Número de 

Casos de 

Onicomicose 

Prevalência 

de 

Onicomicose  

Tratamento 

de saúde pelo 

SUS 

3 33,3% 12 57,1% 0,427 2,7 
0,52-

13,7 

Pratica 

Atividade 

Física 

5 71,4% 10 43,5% 0,390 0,3 0,05-1,9 

Sofreu queda 7 46,7% 8 53,3% 1,000 1,3 0,31-5,5 
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Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato 

de 

Fisher 

OR 
IC95% 

da OR 
Número de 

Casos de 

Onicomicose 

Prevalência 

de 

Onicomicose  

Número de 

Casos de 

Onicomicose 

Prevalência 

de 

Onicomicose  

Hipertensão 4 40,0% 11 55,0% 0,700 1,8 0,39-8,6 

Já fez 

cirurgia 
7 46,7% 8 53,3% 1,000 1,3 0,31-5,5 

Diabetes 12 52,2% 3 42,9% 1,000 0,7 0,13-3,8 

Katz =1 7 38,9% 8 66,7% 0,264 3,1 0,7-14,5 

Fez 

reposição 

hormonal 

11 45,8% 4 66,7% 0,651 2,4 
0,36-

15,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 10 apresenta a análise de associação da ocorrência de pele ressecada com 

fatores característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de pele ressecada nos 

grupos sem e com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de 

Fisher. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, conclui-se que a ocorrência de 

pele ressecada não está significativamente associada a nenhum dos fatores discriminados 

na Tabela 10. Corroborando tal conclusão, as razões de chances (OR) calculadas são todas 

não significativas já que todos os intervalos de confiança das razões de chances contém o 

valor 1.  

Tabela 10 – Análise de associação de Pele ressecada com Fatores  

característicos dos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos do 

problema 

Prevalência 

do problema  

Número de  

Casos 

Prevalência do 

problema  

Tratamento de 

saúde pelo  

SUS 

6 66,7% 9 42,9% 0,427 0,4 0,07-1,92 

Pratica 

Atividade 

Física 

3 42,9% 12 52,2% 1,000 1,5 0,27-8,0 

Sofreu queda 8 53,3% 7 46,7 1,000 0,8 0,18-3,2 

Hipertensão 7 70,0% 8 40,0% 0,245 0,3 0,06-1,4 

Já fez cirurgia 8 53,3% 7 46,7% 1,000 0,8 0,18-3,21 

Diabetes 11 47,8% 4 57,1% 1,000 1, 5 0,26-8,00 
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Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos do 

problema 

Prevalência 

do problema  

Número de  

Casos 

Prevalência do 

problema  

Katz =1 9 50,0% 6 50,0% 1,000 1,0 0,23-4,3 

Fez reposição 

hormonal 
12 50,0% 3 50,0% 1,0000 1,0 0,17-5,99 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 11 mostra a análise de associação de edema com fatores característicos 

dos idosos. Para tal análise, as prevalências de edema nos grupos sem e com o fator foram 

comparadas e a significância atestada pelo Teste Exato de Fisher.  Entre os fatores 

discriminados na Tabela 11, o Edema está significativamente associado com o tratamento 

de saúde no SUS: nenhum idoso do grupo que não faz tratamento de saúde pelo SUS 

apresentou edema, entre os idosos que tratavam a saúde no SUS, a prevalência de Edema 

era de 47,6%, significativamente maior (p-valor=0,030 do teste Exato de Fisher). A razão 

de chances não é calculável devido à ocorrência de frequência zero na distribuição.  

Tabela 11 – Análise de associação de Edema com Fatores característicos  

dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número 

de Casos 

de Edema 

Prevalência de 

Edema 

Número 

de Edema 

Prevalência de 

Edema 

Tratamento de 

saúde pelo  SUS 
0 0,0% 10 47,6% 0,030 Nc Nc 

Pratica 

Atividade Física 
2 28,6% 8 34,8% 1,000 1,3 0,21-8,5 

Sofreu queda 7 46,7% 3 20,0% 0,245 0,3 0,05-1,44 

Hipertensão 3 30,0% 7 35,0% 1,000 1,3 0,25-6,4 

Já fez cirurgia 6 33,3% 5 33,3% 1,000 1,0 0,21-4,6 

Diabetes 8 34,8% 2 28,6% 1,000 0,8 0,12-4,8 

Katz =1 6 33,3% 4 33,3% 1,000 1,0 0,2-4,7 

Fez reposição 

hormonal 
9 37,5% 1 16,7% 0,633 0,3 0,03-3,3 

   NC: não calculável. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 A Tabela 12 apresenta a análise de associação da ocorrência de dedos em martelo 

com fatores característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de dedos em 

martelo nos grupos sem e com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo 
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Teste Exato de Fisher. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, conclui-se que 

a ocorrência de Dedos em Martelo não está significativamente associada a nenhum dos 

fatores discriminados na Tabela 12. Corroborando tal conclusão, as razões de chances 

(OR) calculadas são todas não significativas já que todos os intervalos de confiança das 

razões de chances contém o valor 1. 

Tabela 12 – Análise de associação de Dedos em Martelo com Fatores  

característicos dos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos do 

problema 

Prevalência do 

problema  

Número de  

Casos do 

problema 

Prevalência do 

problema 

Tratamento de 

saúde pelo SUS 
3 33,3% 5 23,8% 0,666 0,6 0,1-3,5 

Pratica 

Atividade 

Física 

1 14,3% 7 30,4% 0,638 2,6 0,26-26,1 

Sofreu queda 2 13,3% 6 40,0% 0,215 4,3 0,7-26,5 

Hipertensão 3 30,0% 5 25,0% 1,000 0,8 0,14-4,2 

Já fez cirurgia 5 33,3% 3 20,0% 0,682 0,5 0,1-2,6 

Diabetes 7 30,4% 1 14,3% 0,638 0,4 0,04-3,8 

Katz =1 3 16,7% 5 41,7% 0,210 3,6 0,7-19,3 

Fez reposição 

hormonal 
6 25,0% 2 33,3% 1,000 1,5 0,22-10,4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Tabela 13 mostra a análise de associação da ocorrência de proeminência óssea com 

fatores característicos dos idosos. Para tal análise, as prevalências de Proeminência Óssea 

nos grupos sem e com o fator foram comparadas e a significância atestada pelo Teste 

Exato de Fisher. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, conclui-se que a 

ocorrência de proeminência óssea não está significativamente associada a nenhum dos 

fatores discriminados na Tabela 13. Corroborando tal conclusão, as razões de chances 

(OR) calculadas são todas não significativas já que todos os intervalos de confiança das 

razões de chances contém o valor 1.  
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Tabela 13 – Análise de associação de Proeminência óssea com fatores  

característicos dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Fator 

Grupo sem Fator Grupo com Fator p-valor 

do teste 

exato de 

Fisher 

OR 
IC95% da 

OR 
Número de 

Casos do 

problema 

Prevalência do 

problema  

Número de  

Casos do 

problema 

Prevalência do 

problema 

Tratamento de 

saúde pelo SUS 
2 22,2% 4 19,0% 1,000 0,8 0,12-5,6 

Pratica 

Atividade 

Física 

1 14,3% 5 21,7% 1,000 1,7 0,16-17,3 

Sofreu queda 2 13,3% 4 26,7% 0,651 2,4 0,36-15,5 

Hipertensão 4 40,0% 2 10,0% 0,141 0,2 0,02-1,15 

Já fez cirurgia 2 13,3% 4 26,7% 0,361 2,4 0,36-15,5 

Diabetes 6 26,1% 0 0,0% 0,290 NC NC 

Katz =1 3 16,7% 3 25,0% 0,660 1,7 0,3-10,1 

Fez reposição 

hormonal 
5 20,8% 1 16,7% 0,819 0,8 0,07-8,1 

NC= Não Calculável 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 14 mostra a análise de associação da alteração do pé com o escore 

Manchester do paciente. Para tal, para cada problema de pé avaliado, os escores 

Manchester do grupo de idosos que não tinham o problema foram comparadas com os 

escores Manchester do grupo de idosos que tinham o problema, testando a significância da 

diferença pelo teste de Mann-Whitney. Os p-valores dos testes realizados foram maiores 

que 5% na análise dos problemas onicomicose, pele ressecada, edema, proeminência óssea 

e sensibilidade não preservada. Ou seja, estas alterações no pé não estão significativamente 

associadas ao escore Manchester do idoso. Ao contrário, cãibras, hállux valgus, parestesia 

e dedos em martelo são alterações significativamente associadas ao escore Manchester do 

paciente (p-valores menores que 5%).  Comparando as estatísticas apresentadas no Tabela 

14, observa-se que os idosos que tem estas alterações têm o escore Manchester 

significativamente maior do que os idosos que não tem estas alterações nos pés. Em outras 

palavras, os idosos que apresentam cãibras, hállux valgus, parestesia e dedos em martelo 

são significativamente mais incapazes do que os idosos que não tem estas alterações.   
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Tabela 14 – Análise da associação das alterações nos pés com o escore  

Manchester dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Problema 

Estatísticas do Manchester no subgrupo que  

Não tinha o problema Tinha o problema no pé p-valor do 

teste de 

Mann-

Whitney 
Média Mediana DP Média Mediana DP 

Cãibras  8,0 5,0 9,0 17,0 18,0 9,0 
0,045 

Hállux Valgus 12,0 11,0 10,0 18,0 20,0 8,0 
0,045 

Onicomicose 14,0 17,0 10,0 16,0 18,0 10,0 
0,436 

Pele Ressecada 15,0 17,0 9,0 15,0 18,0 10,0 
0,775 

Parestesia 12,0 13,0 9,0 20,0 19,0 8,0 
0,028 

Edema 17,0 18,0 9,0 12,0 15,0 10,0 
0,350 

Dedos em martelo 13,0 15,0 10,0 21,0 22,0 5,0 
0,031 

Proeminência óssea 15,0 18,0 10,0 15,0 17,0 9,0 
0,940 

Sensibilidade não 

preservada 
11,3 14,0 9,8 18,7 20,0 8,0 

0,055 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 15 mostra a análise de associação da alteração do pé com o escore de 

Berg do paciente. Para tal, para cada problema de pé avaliado, os escores de Berg do grupo 

de pacientes que não tinham o problema foram comparadas com os escores de Berg do 

grupo de pacientes que tinham o problema, testando a significância da diferença pelo teste 

de Mann-Whitney. Os p-valores dos testes realizados foram maiores que 5% na análise dos 

problemas cãibras, onicomicose, pele ressecada, edema, dedos em martelo, hipoestesia e 

proeminência óssea. Ou seja, estas alterações no pé não estão significativamente 

associadas ao escore Berg do paciente. Ao contrário, hállux valgus, parestesia e 

sensibilidade tátil não preservada são alterações significativamente associadas ao escore 

Berg do paciente (p-valores menores que 5%).  Comparando as estatísticas apresentadas na 

Tabela 15, observa-se que os pacientes que têm estas alterações têm o escore Berg 

significativamente menor quando comparados aos pacientes que não tem estas alterações 

no pé. Em outras palavras, os idosos que apresentam Halux Valgo, Parestesia e 

Sensibilidade Tátil tem menor capacidade de equilíbrio do que os idosos que não tem estas 

alterações.   
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Tabela 15 – Análise da associação das alterações nos pés com o escore de  

Berg dos idosos participantes da amostra do estudo. Niterói, Rio de Janeiro, 2020. 

Problema 

Estatísticas do escore Berg  no subgrupo que  

Não tinha o problema Tinha o problema no pé p-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Cãibras  49,0 52,5 8,8 50,3 53,0 6,6 0,820 

Hállux Valgus 52,9 55,0 4,6 47,2 49,0 7,8 
0,037 

OnicoMicose 50,7 55,0 7,2 49,4 53,0 6,9 0,486 

Pele Ressecada 51,2 55,0 6,9 48,9 52,0 7,0 0,250 

Parestesia 53,2 55,0 4,0 45,3 42,5 7,8 
0,004 

Edema 48,7 52,5 7,4 52,7 56,0 5,3 0,067 

Dedos em martelo 50,8 53,0 6,5 47,9 50,5 8,0 0,202 

Hipoestesia 51,0 53,0 6,0 47,5 52,5 9,0 0,219 

Proeminencia óssea 50,1 53,0 7,3 49,8 51,0 5,7 0,631 

Sensibilidade Tátil não preservada 52,9 56,0 5,8 47,1 50,0 6,9 
0,009 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5  DISCUSSÃO 

Com relação ao sexo dos idosos, resultados próximos foram obtidos em estudo 

desenvolvido em um Centro de Convivência no Estado do Maranhão, que envolveu 110 

idosos e constatou predominância do sexo feminino na amostra (60,9%)
(65)

.
 

 A feminização do envelhecimento tem sido alvo de discussões, e pode estar 

relacionada à preocupação com o autocuidado e à busca por serviços assistenciais por parte 

das mulheres, uma vez que os homens se mostram mais resistentes a procurar auxílio. 

Estima-se que as mulheres vivam, em média, cinco a sete anos a mais que os homens
(65, 66)

.
 

Para a faixa etária, os resultados do presente estudo também estiveram próximos 

aos encontrados por Barbosa e colaboradores, onde a maioria dos idosos estavam na faixa 

entre 67 e 73 anos (37,3%).
65

 Quanto ao estado civil, assim como observado no presente 

estudo, a pesquisa desenvolvida no Maranhão encontrou maior número entre casados 

(51,6%) e viúvos (35,5%). Para os autores, incidência de viuvez em mulheres pode ser 

atribuída às normas sociais e culturais predominantes na sociedade brasileira, em que 

muitas permanecem viúvas, uma vez que os homens se casam com mulheres mais jovens e 

elas, por dificuldade de encontrar um parceiro e ou por preconceitos familiares/sociais, 

mantêm a viuvez
(67)

. 

 Quanto aos idosos que tinham como fonte de renda a aposentadoria ou pensão 

(96,7%), os resultados deste estudo também estiveram próximos aos resultados obtidos por 

Almeida e colaboradores, em 2012, envolvendo 31 idosos no interior de Minas Gerais, 

onde 100% dos idosos eram aposentados. Os autores destacam que, para a maioria dos 

idosos, a renda chega no máximo à 2,5 salários mínimos, o que mostra uma condição 

socioeconômica injusta e inadequada
(67)

.
 

Já para a escolaridade o resultado desta pesquisa difere dos encontrados nos estudos 

desenvolvidos no Maranhão e no interior de Minas Gerais, que encontraram maiores 

frequências entre idosos analfabetos (27,3% e 48,4%) e com ensino fundamental (55,5% e 

41,9%).
65,67

 Segundo os estudos, a baixa escolaridade na população idosa se deve às 

dificuldades de  acesso à educação, dificuldades financeiras e de deslocamento durante a 

idade escolar.  
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No presente estudo, a maioria dos idosos possuía ensino médio completo (50,0%) 

seguido dos idosos com ensino fundamental (23,3%), fato visto positivamente, já que 

indivíduos com maior escolaridade apresentam menores chances de exposição aos fatores 

de risco para o desenvolvimento e/ou agravamento de doenças, além disso, um maior nível 

de escolaridade pode exercer uma função protetora na cognição de idosos fisicamente 

ativos
(68)

. Os aspectos socioeconômicos devem ser levados em conta pelo enfermeiro 

ao cuidar de idosos.  No processo saúde-doença, todas as variáveis devem ser 

consideradas, uma vez que podem constituir vulnerabilidades aos problemas de saúde 

apresentados
(69)

.
 

Quanto aos aspectos de saúde dos participantes (Tabela 2), os problemas de saúde 

mais frequentes foram Hipertensão e Diabetes. Resultados aproximados foram encontrados 

em estudo desenvolvido com 40 idosos em um Hospital Universitário também no 

município de Niterói – RJ, onde 67,5% dos idosos apresentaram Hipertensão e 30% 

apresentaram Diabetes
(29)

.
 

Barbosa e colaboradores também encontraram resultados 

próximos em estudo realizado em um Centro de Convivência na cidade de Imperatriz – 

MA, onde as frequências para hipertensão e diabetes foram 58,2% e 21,8%, 

respectivamente
(65)

.
 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) configuram-se um grande 

problema de saúde pública. O envelhecimento populacional tem acarretado transformações 

na prevalência e incidência dessas doenças e tem aumentado o índice de óbitos causados 

por DCNT. Apesar disso, são poucas as políticas públicas que atendam as reais 

necessidades do público atingido por essas doenças
(70)

. 

Entre as DCNT mais comuns entre idosos, destacam-se a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM). Juntas essas doenças são consideradas como 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de complicações renais, doenças 

cardíacas e cerebrovasculares, representando assim altos custos médicos e 

socioeconômicos, decorrentes principalmente das complicações que as acompanham. 

Torna-se evidente a necessidade de ações e políticas mais efetivas para o combate e/ou 

tratamento dessas doenças na população idosa
(70, 71)

.
 

Uma vez comprovado que o envelhecimento populacional acelerado está 

diretamente ligado ao aumento das DCNT, o que requer da equipe de saúde maior 

comprometimento com questões sociais, culturais e ambientais, além de ações que levem à 
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comportamentos saudáveis de adultos e idosos, suas famílias e comunidade, o enfermeiro 

tem papel decisivo através de ações educativas que incluam o indivíduo como agente do 

autocuidado, conhecedor de seus direitos e deveres
(72)

.
 

A tabela 3 traz os resultados das escalas de avaliação geriátricas. A função 

cognitiva preservada foi um dos critérios de inclusão neste estudo e o rastreio foi realizado 

através do Mini Cog
(60)

.  A maioria dos idosos obteve pontuação máxima (cinco pontos). 

Apenas uma idosa foi excluída do estudo por apresentar déficit cognitivo com pontuação 

igual ou menor que 2. 

Em estudo transversal realizado em Minas Gerais, foram avaliados dois grupos com 

25 idosos cada. O primeiro grupo com idosos que viviam em uma ILPI e o segundo com 

idosos da comunidade e que participavam de um projeto que oferecia aulas de dança, 

hidroginástica, artesanato e computação. Foi possível constatar um melhor desempenho 

cognitivo dos idosos participantes do projeto em relação aos idosos da ILPI. O escore 

médio do teste do Mini Exame do Estado Mental entre os idosos do primeiro grupo foi 

12,56±5,034 e do segundo grupo foi 24,72±2,909.Assim, demonstrou-se que a 

institucionalização acaba contribuindo de  modo  importante  para  a  degradação  

cognitiva, enquanto a  prática  de  atividade  física  melhora   o   funcionamento   cognitivo   

dos   idosos
(73)

.
 

Corroborando com o estudo citado anteriormente, pesquisa desenvolvida no 

município de Jacareí – São Paulo e que envolveu 383 idosos atendidos nas Unidades 

Básicas de Saúde observou-se associações estatisticamente significativas entre déficit 

cognitivo e alguns comportamentos considerados negativos do estilo de vida, como não 

praticar atividade física, ter o hábito do fumo, não ter vida sexual ativa e não frequentar 

centros de convivência
(74)

. 

Para a escala de atividades instrumentais de vida diária (AIVD) – Lawton e a escala 

de independência para atividades básicas de vida diária (ABVD) – Katz
(60)

, os resultados 

foram próximos. Na escala de Lawton as frequências variaram entre 19 à 21 pontos, o que 

mostra que a maioria é totalmente independente. Na escala de Katz, assim como na escala 

de Lawton, 12 idosos (40,0%) obtiveram pontuação 1 – independentes em cinco das seis 

funções e 18 idosos (60,0%) obtiveram pontuação 0 – independentes em todas as seis 

funções. 
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Uma investigação realizada por Andrade e Novelli, correlacionou aspectos da 

cognição e desempenho funcional de idosos e concluíram que há correlações entre as 

pontuações totais da avaliação cognitiva com as pontuações totais da Escala de Lawton e 

Brody. Constataram ainda que as AIVDs são dependentes da função cognitiva preservada, 

considerando a memória, a atenção e as funções executivas
(75)

.
 

 
No presente estudo, ao analisar a frequência das respostas dos idosos às questões do 

Índice de Manchester de Incapacidade Associada ao Pé Doloroso em Idosos, com relação à 

limitação funcional no item “na maioria dos dias”, 12 (40%) dos idosos preocupam-se em 

relação aos sapatos que precisam calçar, 10 (33,3%) evitam caminhar em superfícies 

irregulares e ásperas, 10 (33,3%) evitam ficar de pé por muito tempo, 9 (30,0%) se 

preocupam em relação aos seus pés e 8 (26,6%) ainda fazem tudo, porém com mais dor e 

desconforto. No item “em alguns dias”, 13 (43,3%) dos idosos caminha vagarosamente, 11 

(36,6%) caminha com dificuldade, 10 (33,3%) ficam preocupados em relação aos seus pés, 

10 (33,3%) sentem mais dores nos pés pela manhã, 9 (30,0%) evitam superfícies ásperas, 

sentem mais dores nos pés à noite, fazem suas atividades, porém com mais dor e 

desconforto e ficam irritados quando sentem dores nos pés. 

 Na pontuação geral do Índice de Manchester de Incapacidade Associada ao Pé 

Doloroso em idosos, verificou-se que esta variou entre 0 e 30 pontos, sendo que  9 idosos 

(30,0%) alcançaram entre 18 e 24 pontos, 6 (20,0%) relataram não sentir dores nos pés 

obtendo pontuação 0 - zero, 6 (20,0%) alcançaram 24 e 30 pontos , 5 (16,7%) alcançaram 

12 à 18 pontos e 4 idosos (13,0%) alcançaram de 6 à 12 pontos. 

 Estudo realizado com 114 idosos atendidos no ambulatório de geriatria de um 

Hospital Universitário do município de João Pessoa – PB, avaliou a limitação funcional 

relacionada ao pé doloroso em idosos e obteve como resultados pontuação entre 5 e 38 

pontos no Índice de Manchester. Para o item “na maioria dos dias” 78,5% dos idosos 

evitavam caminhar sobre superfícies irregulares e ásperas, 71,1% evitavam ficar em pé por 

muito tempo, 66,2% evitavam  caminhar  longas  distâncias,  61,2% evitavam  caminhar  

fora  de  casa,  55,4%  caminhavam vagarosamente,  e  57,9%  preocupavam-se  com  os 

calçados que devem usar
(76)

.
 

É de grande relevância a identificação dos fatores associados às dores nos pés para 

que seja possível estabelecer estratégias de prevenção à diminuição da mobilidade, do 

equilíbrio, da marcha e consequentemente as quedas, que se caracteriza como um dos 



 

 

 

 

 

57 

eventos mais incapacitantes na população idosa. Especial atenção deve ser dispensada aos 

idosos que relatam dores nos pés, visto que este tende a restringir suas atividades, podendo 

levar à diminuição da autonomia e influenciar na qualidade de vida
(29,76)

.
 

 
Quanto às alterações encontradas nos pés dos idosos participantes da amostra 

(tabela 4), foram encontradas frequências iguais ou superiores à 50% para calosidades 

(83,3%), cãibras, hállux valgus, onicomicose e pele ressecada, sensibilidade ausente ou 

diminuída. Os resultados obtidos corroboram com os encontrados por Silva, Santo e 

Chibante que também encontraram frequências superiores à 50% para calosidades (67,5%), 

cãibras (55%), hállux valgus (50%), pele ressecada (80%) e sensibilidade diminuída 

(75%).
29

 Outro estudo desenvolvido em Passo Fundo – RS, envolvendo 174 idosos 

institucionalizados também encontrou maiores frequências para onicomicose (70,5%), 

calosidades (51,1%) e hállux valgus (56,3%)
(77)

. 

 As alterações nos pés podem ser fisiológicas (decorrentes do próprio processo de 

envelhecimento), podem estar associadas às doenças crônicas como o diabetes, a psoríase e 

a doença vascular periférica ou ainda decorrentes de maus tratos aos pés, como o uso de 

calçados inadequados, corte incorreto das unhas, falta de hidratação, obesidade e/ou 

sobrepeso, entre outros.
29

 A dor, a instabilidade postural, dificuldade na marcha e até 

mesmo as quedas, muitas vezes são consequências destas alterações
(29,77)

. É necessário que 

profissionais de saúde e, especialmente de enfermagem, conheçam o sistema anatômico e 

fisiológico no decorrer do processo de envelhecimento para identificar possíveis 

anormalidades ou modificações que podem acontecer no corpo humano, sem desconsiderar 

os pés, que muitas vezes são esquecidos, mas que possuem uma importância significativa 

no cotidiano das pessoas, uma vez que são o local de contato com o solo e  proporcionam o 

suporte e “alavanca” no caminhar e no ato de ficar em pé
(29, 78)

.
 

Entre as alterações encontradas com maior frequência neste estudo estão as 

calosidades. As calosidades que frequentemente afetam os pés de idosos ocorrem em locais 

de proeminência óssea depois de muito tempo de pressão e atrito, podendo ocasionar dor e 

dificuldade para deambular, além da possibilidade de ulceração e infecção
(79)

. 

No presente estudo foi possível também perceber que a calosidade plantar contribui 

para a diminuição da sensibilidade, que é outra alteração encontrada com frequência. 

Machado e colaboradores investigaram os efeitos da perturbação da sensibilidade plantar 

sobre o controle da postura ereta em adultos jovens e idosos independentes e concluíram 
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que idosos apresentaram menor sensibilidade plantar e maior oscilação do centro de 

pressão do que os adultos jovens
(80)

.
 

A Tabela 5 traz a análise de associação da sensibilidade não preservada com fatores 

característicos do paciente. Nela é possível constatar que a sensibilidade ausente ou 

diminuída é um fator de risco significativo para quedas, já que entre os idosos que não 

sofreram quedas, apenas 26,7% tinham sensibilidade não preservada, enquanto entre os 

idosos que sofreram quedas, 73,3 % tinham sensibilidade não preservada. Diante disto, 

estima-se que um idoso com sensibilidade ausente ou diminuída nos pés tem 7,6 vezes 

mais chance de cair que um idoso com a sensibilidade preservada.  

Assim como no presente estudo, pesquisa realizada com o objetivo de avaliar a 

relação entre a sensibilidade plantar e o controle postural em jovens e idosos, concluiu que 

a sensibilidade plantar contribui para o controle postural e a diminuição da sensibilidade 

plantar podem aumentar o risco de quedas em idosos. Segundo os autores, a diminuição da 

sensibilidade plantar em idosos é um resultado esperado uma vez que o envelhecimento 

acarreta alterações no sistema nervoso central e periférico, como perda de fibras 

mielinizadas e não mielinizadas, além da diminuição da velocidade de condução nervosa, 

que reduzem a capacidade de discriminação sensorial
(81)

.
 

Corroborando com os resultados do estudo citado, cujo objetivo foi investigar os 

efeitos da perturbação da sensibilidade plantar sobre o controle da postura ereta em adultos 

jovens e idosos independentes concluiu que idosos pareceram depender mais da 

sensibilidade plantar para manter o controle postural do que adultos jovens. Portanto, em 

idosos, intervenções que melhorem a sensibilidade plantar podem auxiliar na tarefa de 

manter a postura de pé
(80)

.
 

Outra alteração encontrada nos pés dos idosos e considerada neste estudo fator de 

risco significativo para quedas foi a parestesia. De acordo com a análise da tabela 6 entre 

os idosos que sofreram quedas, 60,0 % tinham parestesia. Assim, estima-se que a chance 

de um idoso que tem parestesia nos pés sofrer queda é 6,0 vezes a chance de um idoso que 

não tem parestesia no pé sofrer queda. 

Estudo realizado com 46 idosos com objetivo de avaliar as práticas de autocuidado 

e o grau de risco para o pé diabético em idosos com diabetes acompanhados em um 

Ambulatório de Pé Diabético de um município do interior de Minas Gerais e constatou que 
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a sensação que mais incomodava os idosos era a parestesia (queimação, dormência ou 

formigamento), que afetava 84,6% dos idosos
(83)

.
 

Pesquisa envolvendo 31 idosos teve como objetivo analisar a correlação entre 

alterações sensitivas e mobilidade funcional de idosos diabéticos e a parestesia esteve 

presente em 91,3% dos idosos. Para os autores, a perda de sensibilidade diminui as 

informações aferentes para o sistema de controle motor e equilíbrio. Estes 

comprometimentos causam alterações na marcha como menor cadência, passos curtos, 

menor aceleração e diminuição de correção de erros motores com propensão a quedas
(84)

.
 

Hállux valgus, segundo os resultados do presente estudo, afeta 50% dos idosos e é 

também fator de risco significativo para quedas, conforme análise descrita na Tabela 7. 

Percebe-se que entre os idosos que relataram ter sofrido quedas nos últimos 12 meses, 

73,3% tinham esta alteração nos pés. Estudo realizado com os objetivos de identificar a 

influência do hállux valgus no desempenho físico e funcional e avaliar o número e medo 

de queda, concluiu que os idosos com tal alteração apresentaram reduzido desempenho 

físico (equilíbrio estático, velocidade de marcha e força de MMII), além de maior medo e 

risco de quedas
(85)

. 
 

O hállux valgus é uma deformidade altamente prevalente em idosos associada à 

subluxação progressiva e osteoartrite da primeira articulação metatarso-falangeana. 

Acredita-se, inclusive, estar associada a graus variáveis do efeito da hállux valgus na 

qualidade de vida relacionada à saúde dos pés. Em estudo desenvolvido com o objetivo de 

comparar o impacto de diferentes graus de hállux valgus em uma amostra de 115 idosos, 

concluiu-se que há uma redução progressiva da saúde em geral e da saúde dos pés com o 

aumento da gravidade da deformidade do hállux valgus
(86)

. Estudos apontam 

predominância de hállux valgus no sexo feminino, o que pode estar relacionado ao uso de 

calcados inadequados durante a vida como calçados fechados, de bicos finos e saltos muito 

altos
(78, 85, 86)

.
 

Assim, orientações para o autocuidado e prevenção devem ser abordadas pelo 

enfermeiro no cuidado ao idoso com alterações nos pés.  Apesar de considerarem 

importante o autocuidado com os pés, os idosos não o realizam sistematicamente e muitos 

acreditam que os profissionais de saúde negligenciam os pés dos pacientes. Além das 

orientações e aconselhamento, os idosos precisam de educação e apoio para manter a saúde 

dos pés
(67, 87)

.
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 Embora o uso de calçados inadequados seja a principal causa para o surgimento do 

hállux valgus, existem fatores intrínsecos que tornam o indivíduo mais vulnerável às ações 

de fatores extrínsecos, como doenças sistêmicas (neuromusculares e reumáticas), causam 

alterações no equilíbrio da musculatura intrínseca e extrínseca do pé, nas estruturas 

capsuloligamentares e articulares que favorecem o aparecimento de várias deformidades, 

incluindo o hállux valgus
(67,68)

.
 

 Não se deve confundir hálux valgus com joanete, considerado o resultado da 

deformidade imposta pelo hálux valgus quando ocorre o alargamento do lado medial da 

cabeça do primeiro metatarso com a formação de uma proeminência óssea e com o tempo 

fica coberta por um “saco bursal” (bolsa com líquido sinovial), geralmente associado com 

o deslocamento do primeiro artelho. O alargamento no lado medial da articulação deste 

grande artelho formado por esta proeminência óssea e seu saco bursal constitui o que é 

comumente denominado de joanete
(67,68)

.  

 
Da Tabela 8 à Tabela 13 apresenta-se a análise da associação da ocorrência de 

cãibras (80,0%), onicomicose (50,0%), pele ressecada (50,0%), edema (33,3%), dedos em 

martelo (26,7%) e proeminência óssea (20,0%) com fatores característicos do paciente. 

Segundo os dados deste estudo, nenhuma destas alterações está significativamente 

associada aos fatores descriminados nas tabelas, incluindo a ocorrência de quedas. Ou seja, 

neste estudo nenhuma destas alterações contribuiu significativamente para um maior risco 

de quedas em idosos.  

Entretanto, na Tabela 14 é possível observar que cãibras, hállux valgus, parestesia e 

dedos em martelo são alterações significativamente associadas ao escore Manchester do 

paciente.  Comparando as estatísticas apresentadas na Tabela 14, observa-se que os 

pacientes que tem estas alterações têm o escore Manchester significativamente maior do 

que os pacientes que não tem estas alterações nos pés. Em outras palavras, os idosos que 

apresentam cãibras, hállux valgus, parestesia e dedos em martelo são significativamente 

mais incapazes do que os idosos que não tem estas alterações.   

Pesquisa realizada com idosos hospitalizados em um Hospital Universitário no 

município de Niterói – RJ, encontraram resultados próximos aos resultados do presente 

estudo e ao aplicar o índice de Manchester, as autoras concluíram que s dores nos pés 

interferiram no dia a dia de todos os idosos. As alterações podológicas, quando associadas 

à doenças sistêmicas, reduzem o desempenho da deambulação ou ainda o ato de ficar em 
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pé. Porém, estas alterações podem ser tratadas e/ou corrigidas minimizando assim as dores, 

a incapacidade funcional e consequentemente o risco de quedas
(29)

.
 

Resultados diferentes foram obtidos em estudo transversal desenvolvido com 114 

idosos. Embora 48,2% dos idosos tenham apresentado hállux valgus e 78,9% tenham 

apresentado deformidades nos artelhos, a análise estatística não encontrou relação 

significativa entre as dores nos pés, hállux valgus e deformidades nos artelhos. Contudo, a 

dor foi observada em mais da metade das idosas participantes do estudo (48,2%)
(88)

.
 

 
A literatura mostra ainda que as alterações nos pés, especialmente aquelas que 

trazem deformidades mais evidentes, podem contribuir para o isolamento social, 

culminando em declínio funcional desses idosos, trazendo prejuízo na qualidade de vida 

dos mesmos. Diante disto, destaca-se a relevância de um profissional capacitado para o 

cuidado com os pés como integrante da equipe de saúde pública tendo em vista que os 

idosos necessitam de ajuda profissional de especialistas em saúde dos pés e carecem de 

acesso garantido ao tratamento podológico a fim de evitar que estes busquem ajuda não 

especializada, o que pode agravar os problemas nos pés
(5, 29)

.
 

A população idosa tende a apresentar sobreposição de queixas e patologias, as quais 

muitas vezes passam despercebidas ou não são corretamente valorizadas pelos 

profissionais que as amparam. Nesse grupo de moléstias pode-se incluir como etiologia ou 

até mesmo como resultado a Síndrome do Pé Dololoro (SPD)
(89)

. Muitas afecções dos pés 

podem ser controladas, mas idosos continuam sofrendo de questões relacionadas a este 

tema por desconhecerem as opções terapêuticas, ou porque o serviço de saúde não se 

familiarizou com os recursos possíveis da podologia. Entretanto, é possível acrescentar aos 

cuidados básicos do paciente a assistência podológica sem grandes demandas de tempo ou 

recursos
(5)

.
 

 Cientes das demandas e particularidades dos idosos, incluindo as alterações nos 

pés pontuadas neste estudo, destaca-se a importância da elaboração de políticas públicas 

efetivas bem como a criação de instrumentos e estratégias que auxiliem os profissionais no 

atendimento à essa clientela no que diz respeito à resolutividade dos problemas
(89)

.  
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6  PRODUTO - GUIA ASSISTENCIAL PARA AVALIAÇÃO DOS PÉS 

DE IDOSOS E CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 Como objetivo geral e consequente produto desta pesquisa, o guia apresentado a 

seguir foi desenvolvido visando fornecer um instrumento de avaliação e cuidados com os 

pés para auxiliar a consulta de enfermagem gerontológica tendo em vista a prevenção de 

quedas. 
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APRESENTAÇÃO 

 Este guia foi desenvolvido com o objetivo de fornecer um instrumento de avaliação 

e cuidados com os pés considerando as alterações encontradas com maior frequência nos 

pés dos idosos e a correlação destas alterações com o risco de quedas.  

 O guia, assim como a ficha de avaliação dos pés, é parte integrante da dissertação 

apresentada ao Curso de Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

 Desejamos que a utilização deste material possa auxiliar enfermeiros durante as 

consultas de enfermagem gerontológicas, especialmente os da Atenção Básica, uma vez 

que visa prevenção e/ou tratamento das alterações podais em idosos e consequentemente a 

prevenção das quedas. 

As autoras. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um fenômeno mundial, considerado um fator positivo para os 

países. Porém, pode ser visto de forma negativa, já que muitas vezes vem acompanhado da 

diminuição da capacidade funcional, o que pode levar o idoso a uma condição de 

incapacidade e dependência. Alterações e desgastes em vários sistemas geralmente 

acompanham o processo de envelhecimento e ocorrem em diferentes momentos para um 

indivíduo e outro
(1)

.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) instituída em 19 de outubro 

de 2006 preconiza que seja feita periodicamente a avaliação funcional em pessoas com 60 

anos ou mais. Esta avaliação tem o objetivo de detectar comprometimentos da 

funcionalidade, avaliar necessidade de auxílio e planejar estratégias de intervenção para a 

promoção da qualidade de vida dos idosos
(2)

. 

Entende-se como capacidade funcional a preservação da autonomia e 

independência, ou seja, manter as atividades físicas e mentais necessárias ao idoso para 

viver sem a ajuda de terceiros para as atividades básicas e instrumentais de vida diária, o 

que é considerada a base do conceito de saúde para o idoso
(3)

. Dentre os fatores que 

contribuem para a perda da funcionalidade em idosos estão as alterações nos pés que 

causam dor e desconforto, prejudicam a marcha e podem levar às quedas. 

JUSTIFICATIVA 

A velhice, como qualquer outra fase da vida, possui suas particularidades sendo 

necessário que os enfermeiros estejam capacitados para o atendimento a essa clientela e 

suas demandas de saúde. Apesar do crescimento acelerado da população idosos e suas 

demandas, muitos profissionais encontram dificuldade para identificar as alterações nos 

pés dos idosos.  

Estudos apontam que algumas alterações encontradas nos pés de idosos estão 

relacionadas à incapacidade funcional e consequentemente a um maior risco de quedas
(4,5)

. 

Com isto se justifica a elaboração deste guia com orientações e cuidados com os pés de 

idosos para complementar a consulta de enfermagem contribuindo assim para um 

atendimento integral à população idosa. 
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OS PÉS 

O pé é uma unidade funcional importante no controle da postura, manutenção do 

equilíbrio e na execução dos movimentos. É através dos pés que o indivíduo alcança sua 

independência motora por meio da locomoção, equilíbrio e motricidade. Tais funções 

dependem da integridade anatômica e funcional de suas estruturas que, com frequência, 

são alteradas com o envelhecimento e podem estar relacionadas também a doenças como 

diabetes ou ainda ser consequências de maus tratos aos pés
(4, 5)

.
 

 Cada região do pé desempenha sua função determinada. A região plantar, por 

exemplo, está diretamente relacionada com uma teia que se localiza abaixo da pele 

alojando uma grande rede de vasos sanguíneos. Os músculos e os ligamentos possuem 

ação de flexão, adução, abdução e contração dos dedos, além de suportar os impactos e a 

propulsão de forças de reação à parte superior do corpo mantendo a estabilidade corporal. 

Já a pele dos pés, que suporta um atrito maior, tem uma epiderme formada por várias 

camadas celulares e por uma camada superficial de queratina bastante espessa. Não possui 

pelo e glândulas sebáceas, mas as glândulas sudoríparas são abundantes
(6)

. 

 As alterações nos pés são decorrentes do próprio processo de envelhecimento, de 

transtornos da marcha, traumatismos e maus tratos aos pés que comprometem a integridade 

das unhas, da pele, dos nervos e da estrutura óssea, e podem ser ainda consequências de 

doenças crônicas como diabetes e psoríase, ou ainda decorrentes do tratamento de doenças 

crônicas como o câncer. As alterações nos pés afetam, significativamente, a qualidade de 

vida da população idosa. Além de dor, incômodo, instabilidade postural e transtornos na 

marcha, estas alterações, especialmente as que trazem deformidades mais evidentes, 

podem contribuir para o isolamento social, culminando em declínio funcional desses 

idosos
(5)

.
 

TIPOLOGIA PODOLÓGICA 

Classificação segundo a curvatura
 

Existem tipos padrões de pé segundo a curvatura(6, 7, 8, 9): 

Pé Normal ou Neutro – Pé com curvatura normal. A impressão do pé deve mostrar cinco 

áreas de dedos do pé, uma área anterior e uma posterior de planta do pé com uma faixa de 
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ligação entre as duas áreas da planta. A carga principal do pé normal se faz sentir 

medialmente no calcâneo e na cabeça do osso metatársico I. 

 

Pé Plano – Ausência ou diminuição da curvatura dos arcos longitudinais, em especial o 

arco longitudinal interno. O pé plano traz dificuldades tanto no caminhar, quanto no 

equilíbrio de idosos. Pode ocasionar osteoartrose gerando incapacidade funcional e 

produzindo alterações no padrão da marca.
 

 

Pé Cavo – Aumento da curvatura dos arcos longitudinais. Ocorre em razão de haver uma 

área de apoio menor e as pressões serem bem concentradas no calcanhar e nos metatarsos. 

Com o avançar da idade o pé muitas vezes vai se tornando progressivamente plano devido 

à queda da musculatura e à degeneração dos tecidos. 

Tipos de pés 

Figura 3 – Tipos de pés. 

 

Fonte: Doctor Feet
24

. 

COMO É FORMADA A UNHA 

 A unha é um complexo formado por queratina, oriunda da epiderme primitiva, 

surgindo no feto entre a nona e vigésima semana de vida intrauterina e completando o seu 

crescimento distal até a ponta do dedo por vilta da trigésima semana (Figura 4). O 

crescimento da unha se dá a partir da matriz, sendo que esta, localizada no leito ungueal é 

formada por duas ou três camadas de células transferindo para a lâmina queratinócitos 

ativos que se transformam em unha morta. A porção dérmica do leito abriga uma trama 

conjuntiva rica em colágeno, fibras elásticas, vasos sanguíneos, linfáticos e glândulas 

sudoríparas
(7)

. 
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Figura 4 – Formação da unha. 

 

Fonte: Mello
10

. 

 As unhas são estruturas epiteliais cutâneas especializadas e têm como funções a 

proteção da extremidade dos dedos e a manipulação fina. São facilmente inspecionadas 

num exame objetivo, podendo dar diversas informações. Alterações na cor, forma ou 

textura das unhas podem ser sugestivas de uma grande variedade de doenças sistémicas
(11)

.
 

METODOLOGIA 

Este guia foi elaborado a partir do estudo realizado por Silva
12

 e de outras pesquisas 

publicadas cujos resultados apontam para a necessidade da elaboração de um instrumento 

para complementar a consulta de enfermagem auxiliando enfermeiros na detecção e 

cuidados aos os idosos que apresentem alterações podais. 

 Para o desenvolvimento do guia assistencial utilizou-se o estudo metodológico que 

é uma pesquisa que viabiliza o desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas e/ou 

tecnologias. O desenvolvimento de uma tecnologia, dentro do estudo metodológico, ocorre 

por meio de três processos: construção, validação e aplicação que podem ser realizados 

num único estudo ou isoladamente. Quanto à construção, esta pode ser baseada na 

literatura com vistas à garantia da qualidade teórico-científica e/ou baseada no contexto por 

meio de estudo exploratório garantindo a qualidade sociocultural. Neste estudo foi 

utilizado somente o processo de construção
(13)

. 
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ALTERAÇÕES ENCONTRADAS COM MAIOR FREQUÊNCIA NOS 

PÉS DOS IDOSOS
 

 A seguir estão descritas as alterações encontradas com maior frequência nos pés 

dos idosos seguidas das orientações e cuidados
(5-7,

 
9,  10, 15 – 23)

. 

 

Calosidade: Aumento da espessura da epiderme ou camada de queratina (camada 

mais externa da pele). Costuma expandir-se horizontalmente, podendo formar uma ou mais 

placas que variam de poucos milímetros até um centímetro ou mais de espessura. O 

excesso de peso corporal também contribui para a formação de calosidades (Figura 5). 

Figura 5 – Exemplo de ocorrência de calosidade. 

 

Fonte: Silva
5
. 

Calos: tem raízes etiológicas idênticas às das calosidades, porém são menores e 

apresentam núcleo (Figura 6). Se a pressão se manifesta sobre um osso sujeito a fricção 

constante, um calo “duro” pode-se desenvolver. Os calos “moles” normalmente 

desenvolvem-se entre os dedos (predominância entre o quarto e o quinto dedo) onde a pele 

se encontra humedecida pela transpiração ou pela secagem inadequada. Têm uma cor 

branca e endurecida, semelhante a borracha e são também causados por fricção excessiva. 
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Figura 6 – Exemplo de ocorrência de calo. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À CALOSIDADE E AOS CALOS: Orientar 

quanto ao uso de meias e calçados e a hidratação dos pés. 

 

Cãibras: contração muscular súbita, involuntária e dolorosa, de caráter transitório, 

geralmente causada por problemas vasculares decorrentes e esforço excessivo ou ao frio 

(Figura 7). 

Figura 7 – Exemplo de ocorrência de cãibra. 

 

Fonte: Fonseca
23

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE CÃIBRAS: A ingestão de líquidos ajuda 

no relaxamento e contração dos músculos. Ingestão de alimentos ricos em potássio, cálcio e 

magnésio, alongamento e exercícios leves podem ajudar a evitar o problema.  
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Hállux Valgus: deformidade caracterizada pelo desvio lateral do hállux 

provocando importantes alterações sobre a função estática e dinâmica do pé, assim como 

sua estética (Figura 8). Pode aparecer em qualquer idade, mas agrava-se com o 

envelhecimento.  

Figura 8 – Exemplo de ocorrência de Hállux Valgus. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À HÁLLUX VALGUS: Avaliar deambulação do 

paciente e características do lar. Orientar quanto à higiene, corte correto das unhas e ao uso 

de calçados confortáveis. Encaminhar para o serviço especializado 

 

Dedos em martelo: uma das várias deformidades dos dedos dos pés, obtida pela 

flexão da articulação interfalangiana proximal dos pequenos artelhos (Figura 9).  

Figura 9 – Exemplo de  

ocorrência de dedos em martelo. 

   

Fonte: Silva
5
. 
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Dedos em garra: caracterizada pela dorsiflexão da articulação metatarsofalangiana 

em graus variados, associado a uma deformidade de dedo em martelo (Figura 10). A 

principal diferença entre dedos em garra e dedos em martelo é a posição do osso da ponta 

do dedo acometido. No dedo em garra o dedo ficara fletido (para baixo) e no dedo em 

martelo ele ficara estendido.       

Figura 10 – Exemplo de  

ocorrência de dedos em garra. 

 

Fonte: Silva
5
. 

Dedos sobrepostos: ocorre quando um dos dedos do pé está sobre o dedo 

adjacente. Normalmente afeta o 5º e o 2º dedos do pé (especialmente se a pessoa tiver 

hállux valgus). A deformidade pode levar a complicações como bolhas e calos na parte 

superior, entre os dedos, ou até danos permanentes de articulação e osso.      

                                       

CUIDADOS RELACIONADOS A DEDOS EM MARTELO, DEDOS EM 

GARRA, DEDOS SOBREPOSTOS: Orientar quanto ao uso de calçados confortáveis e 

adequados (evitar salto alto e bico fino), fazer exercícios de alongamento para os pés; não 

estourar as bolhas, caso estas se formem nos dedos, pois pode causar infecções. Casos mais 

graves encaminhar ao serviço especializado. 

 

Pele ressecada: ocorre devido à diminuição da produção de suor e óleo pelas 

glândulas (Figura 11). Os braços e as pernas, principalmente abaixo dos joelhos, são as 

áreas mais afetadas. Além de causarem incômodo pelo aspecto áspero e envelhecido, 

podem resultar em prurido persistente e até gerar alergias. 
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Figura 11 – Exemplo de  

ocorrência de pele ressacada. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À PELE RESSECADA: Orientar quanto à 

hidratação da pele e ingesta hídrica; estar atenta a possíveis causas do ressecamento da pele 

como banhos com água muito quente, presença de doenças que podem contribuir para o 

ressecamento.  

 

Parestesia: aparecimento sem estimulação de sensações espontâneas e mal 

definidas (formigamento) (Figura 12). 

Figura 12 – Representação  

da sensação de formigamento. 

 

Fonte: Barboza
25

. 

 

 

Hipoestesia: Perda ou diminuição da sensibilidade (Figura 13). 
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Figura 13 – Representação  

da ocorrência de hipoestesia. 

  

Fonte: SBEM
26

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À HIPOESTESIA: Estar atento aos cuidados com 

os pés de idosos que apresentem perda ou diminuição da sensibilidade uma vez que estes 

podem, sem perceber, desenvolver lesões. Ainda que não seja portador de doenças 

associadas, como diabetes, deve-se orientar quanto ao autoexame dos pés, meias, calçados, 

corte das unhas e hidratação.    

 

Edema: acúmulo excessivo de líquido nos espaços dos tecidos, especialmente do 

tecido conjuntivo difuso, devido a perturbações dos mecanismos reguladores do 

metabolismo da água (Figura 14). 

Figura 14 – Exemplo de ocorrência de edema.   

 

Fonte: Huff Post New
(19)

. 

CUIDADOS RELACIONADOS A EDEMAS: Evitar o uso de calçados apertados; 

manter os membros inferiores elevados pode evitar edema e dor, pois permite a drenagem.  



 

 

 

 

 

74 

 

Proeminência óssea: saliência ou projeção na superfície do osso (Figura 15). 

Figura 15 – Exemplo de  

ocorrência de proeminência óssea. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À PROEMINÊNCIA ÓSSEA: Orientar quanto às 

meias e ao tipo de calçado que deve ser confortável, porém não deve ser largo a ponto de 

provocar atrito entre a pele e o calçado para não causar lesões. 

 

Fissura: popularmente chamada de rachadura, a fissura é uma lesão aberta 

geralmente no calcanhar (Figura 16). Ocorre quando a epiderme é agredida por fatores 

externos, principalmente por atritos ou falta de hidratação. Geralmente as fissuras resultam 

do ressecamento da pele associadas ou não à calosidade. 
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Figura 16 – Exemplo de ocorrência de fissura. 

 

Fonte: HMulti
27

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À FISSURA: Estar atenta aos fatores que 

contribuem para o surgimento das fissuras para orientar. Secar bem os pés após o banho; 

esfoliar e hidratar os pés; procurar manter peso ideal para sua estatura. 

 

Onicoatrofia: caracteriza-se por unhas frágeis e quebradiças, com alteração da 

coloração. Unhas que engrossam e não crescem (Figura 17). Geralmente causada pelo 

próprio processo de envelhecimento ou ainda por traumas. 

Figura 17 – Exemplo de ocorrência de onicoatrofia. 

 

Fonte: Silva
5
. 
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CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOATROFIA: Manter uma alimentação e 

ingesta hídrica saudável; hidratar as unhas com hidratantes específicos; evitar o uso de 

removedores de esmaltes à base de acetona.     

 

Onicocriptose: nome científico da unha encravada que significa “unha em cripta” 

(Figura 18 e Figura 19). Pode ser unilateral ou bilateral e caracteriza-se pela incrustação de 

uma espícula (pedaço de unha) na pele adjacente. Tem diversas causas: má formação da 

unha; corte incorreto; calçados de bico fino; salto alto e acidentes.  

Figura 18 – Exemplo de  

ocorrência de onicocriptose. 
Figura 19 – Exemplo de  

ocorrência de onicocriptose. 

  

Fonte: Mello
10

. Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOCRIPTOSE: Orientar quanto ao uso do 

calçado adequado e ao corte correto das unhas (não arredondar os cantos e nem cortar 

muito curta). Caso haja inflamação, realizar curativo oclusivo e encaminhar o paciente ao 

serviço especializado que deverá retirar a espícula e caso seja necessário usar órteses para 

correção da curvatura da unha. 

 

Onicólise: É a separação (descolamento) da unha do leito ou perda total da lâmina. 

Pode então ser parcial ou total (Figura 20). As principais causas são traumas, atritos ou 

produtos químicos. Doenças como psoríase e hipertireoidismo também podem causar o 

descolamento da unha e seu leito. 
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Figura 20 – Exemplo  

de ocorrência de onicólise.  

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICÓLISE: Estar atenta às doenças que 

podem estar associadas e orientar o paciente quanto aos cuidados; não cortar as unhas 

muito curtas; manter as unhas num comprimento confortável para evitar traumas e atritos; 

evitar calçados apertados. 

 

Onicosclerose: uma das podopatias mais comuns em idosos portadores de 

arteropatias, em especial portadores de diabetes e aterosclerose (Figura 21). Provoca 

espeçamento da unha deixando-a dura, porém quebradiça.    

Figura 21 – Exemplo de ocorrência de onicosclerose. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOSCLEROSE: Orientar quanto ao uso 

excessivo de esmaltes e removedores de esmalte, principalmente removedores a base de 
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acetona; orientar quanto aos cuidados com as possíveis doenças associadas; encaminhar ao 

serviço especializado, caso seja necessário.       

 

Onicomicose: doença nas unhas causada por fungos. Leva a alterações da forma, 

cor e espessura das unhas (Figura 22). 

Figura 22 – Exemplo de ocorrência de onicomicose. 

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOMICOSE: Orientar quanto à 

necessidade de ter seu próprio kit para uso em manicure e pedicure (alicate, espátula, 

esmaltes); lixas e palitos devem ser descartáveis; encaminhar ao serviço especializado, 

quando necessário.  

 

Onicogrifose: É uma distrofia ungueal, em geral no grande artelho, em que a unha 

se torna encurvada, opaca, escura e espessa (Figura 23).  Pode ser causados por higiene 

prejudicada; má adaptação aos calçados, traumas, doenças como diabetes e sífilis, entre 

outras.  
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Figura 23 – Exemplo de ocorrência de onicogrifose.           

 

Fonte: Silva
5
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À ONICOGRIFOSE: Identificar as possíveis 

causas e orientar quanto aos cuidados; cortar e lixar corretamente as unhas. 

 

Verruga plantar: caracteriza-se pelo surgimento de papilomatoses e, na maioria 

dos casos, evidenciam-se pontos negros entremeados às papilomatoses (Figura 24 e Figura 

25). É causada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). A raiz com células virais se 

aprofundam na região plantar devido à constante pressão do peso do corpo contra o solo 

causando dor e incômodo. 

Figura 24 – Exemplo de  

ocorrência de verruga plantar. 

Figura 25 – Exemplo de  

ocorrência de verruga plantar. 

  

Fonte: Silva
5
. Fonte: Mello

10
. 

CUIDADOS RELACIONADOS À VERRUGA PLANTAR: A verruga plantar é 

transmissível, portanto deve-se orientar para não compartilhar meias e calçados; usar 
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chinelos ao frequentar piscinas e saunas; caso o idoso já esteja com verruga nos pés, 

orientar para o uso de uma toalha só para os pés e encaminhar ao serviço especializado 

 

Tínea Pedis: Infecção fúngica popularmente conhecida como frieira. Vesículas 

com conteúdo líquido (se o conteúdo estiver espalhado pode gerar alastramento de fungos), 

eritema, prurido e descamação. Estes aspectos podem aparecer isolados ou em conjunto 

(Figura 26). Pode ocorrer entre os dedos e a sola dos pés. A idade avançada predispõe o 

idoso ao aumento do problema em razão da redução do processo de defesa do organismo e 

pelas dificuldades de higiene em função de limitações.   

Figura 26 – Exemplo de ocorrência de Tínea Pedis. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À TÍNEA PEDIS: Para prevenir evitar umidade 

nod pés; secaqr bem entre os dedos; ao hidratar os pés retirar o excesso de hidratante entre 

os dedos; no verão dar preferência a calçados abertos; trocar meias frequentemente e dar 

preferência às meias de algoão. Encaminhar ao atendimento especializado, se necessário, 

para a prescrição de antifúngicos. 

 

Bromidose:  Conhecida como “chulé”, a bromidose é causada pela produção de 

cheiro forte do suor. Se agrava pela má de higiene que contribui para a proliferação de 

bactérias e fungos (Figura 27). O uso de meias de nylon pode contribuir para o 

agravamento do problema. 
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Figura 27 – Representação dos efeitos da bromidose. 

 

Fonte: Mello
10

. 

CUIDADOS RELACIONADOS À BROMIDOSE: Trocar meias diariamente; dar 

preferência às meias de algodão, pois absorvem a umidade; alternar o uso dos calçados; 

secar bem os pés antes de usar os calçados.                      

AVALIAÇÃO DOS PÉS 

 Ao enfermeiro cabe realizar periodicamente o exame dos pés do idoso durante as 

consultas de enfermagem, identificando as alterações encontradas, orientando para o 

autocuidado, intervindo para a resolutividade do problema e/ou encaminhando o idoso para 

um serviço especializado 

 Neste guia disponibilizamos também um modelo de ficha para avaliação dos pés de 

idosos para utilização durante as consultas de enfermagem. 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DOS PÉS 

Dados de identificação 

 

Nome:________________________________________________ Prontuário:_________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____   Idade: ____________ 

Endereço:_____________________________________ Bairro:_______________UF:____ 

Cidade:_________________________________ Naturalidade:_______________________ 

Sexo: (    )Masculino   (    )Feminino  

Telefone Res:_____________  Telefone Cel.:_____________ Pessoa pra contato:________ 

Mora com :__________________ Cuidador :______________________ 

Profissão :___________________ Ocupação:______________________ 

Estado civil:  (   )Casado          (   )Solteiro          (   )Viúvo           (   )Separado 
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Fonte de renda :   (   )Aposentado     (   )Pensionista    (   ) Empregado  (   )Sem renda  

Escolaridade:                   Anos de estudo: ______     

(   )Analfabeto      (   )Fund. Completo        (   ) Fund. Incompleto   (   )Médio Completo        

(   )Médio Incompleto                                  (   )Superior Completo  (   )Superior Completo 

 

Queixas (motivo que gostaria de resolver): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 História Pregressa 

(   ) HAS                                  (   ) Cardiopatias  (   ) Hepatite 

(   ) DM    (   ) Dislipidemia  (   ) Tuberculose 

(   ) AVE    (   ) Obesidade   (   ) Trauma 

(   ) Doenças Psiquiátricas       (   ) DPOC   (   ) Alergia __________ 

(   ) Cirurgias___________________ 

(   ) Hospitalizações _____________ Última Internação:___/___/___Causa:_________ 

 

 

História Familiar 

(   ) IAM    (   ) AVE  (   ) Outros___________ 

(   ) HAS    (   ) Cardiopatias 

(   ) DM    (   ) Síndromes Demenciais 

 

História da doença Atual 

Tratamento ambulatorial: (   ) Clínica Médica (   ) Neurologista  (   )Nutricionista  

                      

Medicamentos:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

AVALIAÇÃO DOS PÉS 

Tipo de pés: Normal (   )  Plano (   ) Cavo (   )  

Higiene: Satisfatória (   )  Insuficiente (   ) 

Hipoestesia(   )  Parestesia(   )  Cãibras(   )  Edema(  )  Calosidade (  )  Calos (   )   Pele 

ressecada (  )  Proeminência óssea (  )      Fissuras (   )  Verruga plantar(  )  Onicólise(  )  

Onicocriptose (  ) Onicosclerose (  ) Onicoatrofia (  )        Onicomicoses(  )      Tínea Pedis (    

) 

Dedos em Garra (    )      Dedos em Martelo (    )      Dedos sobrepostos (    )     Hállux 

Valgus (    ) 

Outros(  )_______________________ 
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Observações:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Avaliação da sensibilidade tátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES GERAIS  

Neste item são descritos alguns cuidados e orientações gerais
(6, 7, 14–16, 23)

. 

 

 Orientar o idoso e/ou acompanhante para a realização do autoexame dos pés 

diariamente. 

*Caso seja encontrada alguma alteração, o idoso deve procurar um serviço 

especializado. 
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 Sempre que lavar os pés deve-se secar entre os dedos. 

 

*secar bem os pés e retirar o excesso de hidratante evita a proliferação de fungos e 

bactérias que causam bromidose (mau cheiro nos pés) e tínea pedis (frieira). 

 

 Orientar quanto ao corte correto das unhas: 

*o corte deve ser reto, sem retirar os cantos, evitando deixar as unhas muito curtas 

e usando de preferência um alicate de corte de ponte reta; 

*todos os instrumentos devem ser de uso individual; lixas e palitos para unhas 

devem ser descartáveis. 

*unhas muito grossas devem ser cortadas após o banho ou deve-se umedecê-las 

antes para facilitar o corte. 

*em unhas encravadas que estejam inflamadas deve-se evitar curativos apertados e 

deve-se encaminhar o idoso para o serviço especializado para que seja feita a 

retirada da espícula. 

*caso seja preciso ir ao pedicuro para embelezamento das unhas, se possível levar 

material de uso individual ou verificar se os materiais são esterilizados. 

*evitar estar com as unhas sempre maquiadas/esmaltadas – deixar alguns dias sem 

esmaltar para que seja possível observar caso tenha alguma alteração nas unhas. 

 

 Dar preferência à meias e calçados com pouca costura: 

*as meias devem ser de algodão, pois estas absorvem a umidade. 

 

 Os calçados não devem ter saltos altos, porém um salto de 2 centímetros é ideal;  o 

solado deve ser antiderrapante e rígido; evitar calçados com cadarços, já que estes 

podem contribuir também para a ocorrência de quedas; dar preferência aos calçados 

com pouca costura interna e com fechamento em velcro; evitar usar o mesmo 

calçado todos os dias (procurar alternar) e sempre após o uso, deixar em local 

arejado. Calçados novos devem ser usados aos poucos. No início usar poucas horas. 

 

 Ao perceber qualquer alteração, encaminhar o idoso para o serviço especializado. 
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DICAS 

*Óleo essencial de melaleuca tem propriedades antifúngicas e pode ser utilizado 

para combater fungos. 

*Óleo essencial de cravo possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, 

antifúngicas e bactericidas, podendo ser utilizado para alívio da dor e para 

combater frieiras, por exemplo. 

*Para combater edema pode-se utilizar o óleo essencial de alecrim (diluir 5 gotas 

de óleo essencial de alecrim em 5g de creme hidratante neutro e aplicar no local). 

*Para bromidose, aplicar 1 gota de óleo essencial de Tea-tree nos calçados 2 vezes 

ao dia. 

*Para cãibras, diluir 3 gotas de óleo essencial de manjerona e 2 gotas de alecrim em 

5ml de óleo vegetal de girassol e aplicar no local. 

*O momento ideal para a compra dos calçados é à tarde ou início da noite, quando 

os pés já estão edemaciados. 

* Para unhas quebradiças, usa-se o óleo essencial de limão por ser antisséptico, 

bactericida, fortificante e estimulante. 
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7  CONCLUSÃO 

 Com a realização deste estudo foi possível descrever o perfil socioeconômico e 

clínico dos idosos participantes do centro de convivência no município de Niterói (UFF 

Espaço Avançado), identificar as alterações nos pés desses idosos e verificar a associação 

destas alterações com o risco de quedas. 

Os resultados serviram de base para a elaboração de um guia com foco na descrição 

das alterações podais mais frequentes em idosos, além de orientações e cuidados gerais 

voltados para esta clientela. Assim, espera-se contribuir para a complementação da 

consulta de enfermagem gerontológica e um atendimento integral ao idoso. 

Confirmou-se a hipótese de que existe associação entre as alterações nos pés de 

idosos e o risco de quedas, já que segundo a análise estatística hálux valgus, parestesia e 

sensibilidade ausente ou diminuída (hipoestesia) são alterações significativamente 

associadas à ocorrência de quedas. 

Mesmo aquelas alterações que não se apresentaram diretamente associadas às 

quedas, estiveram associadas à diminuição da capacidade funcional, como é o caso das 

cãibras e dedos em martelo.  

As quedas em idosos são um grande problema de saúde pública e um dos principais 

índices de óbito em pessoas de 65 anos ou mais, risco que aumenta com o avançar da 

idade. Além disso, as quedas são ao mesmo tempo causa e consequência da perda da 

funcionalidade em idosos. Diante disto e uma vez comprovada a relação das alterações 

podais com o risco de quedas em idosos, torna-se indispensável o conhecimento dos 

profissionais acerca destas alterações de forma a atuarem preventivamente evitando assim 

a perda de funcionalidade e as quedas. 

Torna-se imprescindível uma assistência de enfermagem voltada para as reais 

necessidades dos idosos a fim de evitar a instalação da dependência, além de locais 

apropriados para prestação de cuidados à esta população. 

Os enfermeiros devem estar capacitados para a avaliação das alterações podais em 

idosos, pois cabe a estes desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e 

reabilitação. Este profissional deve assumir papel primordial e identificar precocemente 
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possíveis alterações que podem acarretar em adoecimento ou complicações ao idoso, como 

a perda ou diminuição da independência. 

Espera-se despertar o interesse para o desenvolvimento de mais pesquisas voltadas 

para esta temática, ampliando as discussões acerca do assunto e expandindo o 

conhecimento sobre as alterações nos pés de idosos visando a implantação de estratégias 

de enfermagem para a prevenção à perda de funcionalidade em idosos. 

A fundamentação teórica deste estudo mostra que apesar de serem frequentes as 

patologias nos pés dos idosos, ainda existem lacunas no conhecimento sobre o impacto 

destas patologias na marcha e nas quedas. Além disso, a falta de informação na graduação, 

nos serviços de saúde e a carência de informações pós-universitárias contribuem para o 

diagnóstico tardio ou a falta de diagnóstico, o que impede o desenvolvimento de ações de 

prevenção e promoção da saúde dos idosos. 

Assim, este estudo pode contribuir para a fundamentação e ampliação das 

discussões na formação do enfermeiro  e nos serviços de saúde. 

Destaca-se como limitação deste estudo o número pequeno de idosos para a 

amostra o que está relacionado à dificuldade de coleta de dados doas idosos durante as 

atividades em que estão inscritos no Centro de Convivência, já que estes participam de 

várias atividades. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

 

Ano/Semestre 

Etapas 

2018 2019 2020 

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 

Revisão Bibliográfica x x x  

Elaboração do Projeto x x   

Submissão ao CEP   x   

Defesa de Projeto  x   

Aprovação do CEP   x  

Produção de dados   x  

Organização e Análise dos Dados   x  

Discussão dos resultados   x X 

Qualificação Dissertação    X 

Defesa Dissertação    X 

Elaboração/Publicação de artigos x   X 

Participação em Eventos x x x X 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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Apêndice B 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação com as quedas: proposta 

de instrumento de avaliação e cuidados de enfermagem” 

Pesquisadora responsável: Joziane Santos da Silva  

Orientadora: Fátima Helena do Espírito Santo  

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato da pesquisadora: Cel. (21) 98082-6053 (21) 99521-6641 

Outras formas de contato da pesquisadora: jozysilva78@gmail.com. 

 

 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

________________________________________________     Idade_______________ 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participara do projeto de pesquisa 

“Alterações nos pés de idosos e sua relação com as quedas: proposta de instrumento de 

avaliação e cuidados de enfermagem” de responsabilidade da pesquisadora Joziane Santos 

da Silva e de sua orientadora Fátima Helena do Espírito Santo. Esta pesquisa tem como 

objetivo geral é elaborar um instrumento de avaliação e cuidados com os pés de idosos 

para complementar a consulta de enfermagem a esses clientes. Para isso serão realizadas 

consultas de enfermagem com preenchimento de ficha contendo questões gerais de saúde, 

além de testes. As consultas e testes serão realizados pela pesquisadora e os testes são de 

fácil realização. Participando desta pesquisa, o (a) senhor (a) estará contribuindo para a 

ampliação dos conhecimentos em relação à atuação do Enfermeiro junto ao idoso, no que 

se refere às alterações nos pés e ao risco de quedas, e para a elaboração de um protocolo de 

enfermagem voltado para melhorar a assistência ao idoso. O aceite em participar do estudo 

implicará na aplicação de escalas de avaliação geriátrica e testes, sendo respeitados seus 

valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, assim como seus hábitos e costumes e 

preservada sua identidade. A presente pesquisa oferece riscos mínimos durante sua 

realização, mas caso seja observada e/ou expressada insegurança e/ou desconforto do 

participante durante a realização da pesquisa, o pesquisador poderá encerrar a abordagem e 

prestar novos esclarecimentos acerca da pesquisa. Na medida de sua compreensão e 

respeitados em suas singularidades, será solicitada confirmação do seu interesse ou não em 

continuar participando na pesquisa, mediante esclarecimento de que essa desistência não 

acarretará qualquer prejuízo ao mesmo. Para minimizar desconfortos e/ou situações 

adversas, a aplicação dos testes e entrevistas, serão agendadas pelos próprios participantes 

em local e horário, de acordo com sua disponibilidade.  Todos os dados referentes aos 

participantes da pesquisa serão mantidos em sigilo. Não haverá forma de reembolso de 
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dinheiro já que, com a participação na pesquisa o (a) senhor (a) não terá nenhum gasto. A 

qualquer momento durante a pesquisa o senhor (a) poderá ter esclarecimentos de quaisquer 

dúvidas sobre quaisquer assuntos relacionados à pesquisa e também está livre para deixar 

de participar da pesquisa se assim desejar. Uma via deste documento ficará com o senhor 

(a). 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo 

com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 

Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 17:00 horas: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________, declaro ter sido 

informado (a) e concordo em ser participante do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

 

 Niterói, ___ de __________ de 2019. 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do participante ou representante legal) 

 

 ______________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

_______________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha, quando for o caso) 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Apêndice C 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados de identificação 

 

Nome:________________________________________________ Prontuário:_________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____   Idade: ____________ 

Endereço:_____________________________________ Bairro:_______________UF:____ 

Cidade:_________________________________ Naturalidade:_______________________ 

Sexo: (    )Masculino   (    )Feminino  

Telefone Res:_____________  Telefone Cel.:_____________ Pessoa pra contato:________ 

Mora com :__________________ Cuidador :______________________ 

Profissão :___________________ Ocupação:______________________ 

Estado civil:  (   )Casado          (   )Solteiro          (   )Viúvo           (   )Separado 

Fonte de renda :   (   )Aposentado     (   )Pensionista    (   ) Empregado  (   )Sem renda  

Escolaridade:                   Anos de estudo: ______     

(   )Analfabeto      (   )Fund. Completo        (   ) Fund. Incompleto   (   )Médio Completo        

(   )Médio Incompleto                                  (   )Superior Completo  (   )Superior Completo 

 

Queixas (motivo que gostaria de resolver): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. DOMINIOS / Diagnósticos de enfermagem 

Domínio 1 – Promoção à saúde 

Tem consciência da sua função normal e do bem estar: (   )  

Se esforça para manter o bem estar:        (   ) 

Tem feito o regime terapêutico:               (   )  

A família segue o regime terapêutico :    (   )  

Disposição para o controle aumentado  (   ) 

 

(   ) Tabagismo  _______cigarros/dia         Não Parou? (   )  

(   ) Etilismo 

(   ) Outras Drogas . Quais ? ____________________ 

(   ) Imunização incompleta  

(   ) Ausência exames de controle – (   ) PSA  (   ) Toque retal (   ) Preventivo (   ) Autoexame das 
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mamas (   ) Autoexame dos testículos 

(   ) Sedentarismo 

(   ) Dificuldade no seguimento da dieta 

 

História Pregressa 

(   ) HAS                                  (   ) Cardiopatias  (   ) Hepatite 

(   ) DM    (   ) Dislipidemia  (   ) Tuberculose 

(   ) AVE    (   ) Obesidade   (   ) Trauma 

(   ) Doenças Psiquiátricas       (   ) DPOC   (   ) Alergia __________ 

(   ) Cirurgias___________________ 

(   ) Hospitalizações _____________ Última Internação:___/___/___Causa:_________ 

 

 

História Familiar 

(   ) IAM    (   ) AVE  (   ) Outros___________ 

(   ) HAS    (   ) Cardiopatias 

(   ) DM    (   ) Síndromes Demenciais 

 

História da doença Atual 

Tratamento ambulatorial: (   ) Clínica Médica (   ) Neurologista  (   )Nutricionista  

                                         (   ) Fisioterapia          (   ) Fonodiólogo (   )Geriatria 

Medicamentos : _____________________________________________________ 

 

Domínio 2 – Nutrição 

Dieta especial:(   ) Qual ? ___________ Restrição dietética: (   )   

Quantas refeições durante o dia? ______ Dificuldade de deglutir / disfagia: (   )  

Ingesta de líquidos: (   ) 1 L (   ) 1,5 L (   ) 2 L (   ) 2, 5 ou mais 

Falta de apetite (   )              (   ) Polifagia 

Perda de peso:  (   ) Quantos ? ___________ 

 

Peso:__________  Altura:___________ IMC:____________ Circ. Abdominal:_______ 

 

Domínio 3 – Eliminação e troca 

Hábitos intestinais 

(   ) Constipação   (   ) Diarreia         (   ) Ostomia  

(   ) Incontinência  (   ) Abd. normotenso        (   ) Abd. Distendido  

(   ) Abd. tenso            (   ) Abd flácido        (   ) Percussão timpânico  

(   ) Peristalse presente  (   ) Fígado aumentado       (   ) Massas palpáveis 

 

Hábitos Urinários: 

Frequência urinária: ___________/dia 

(   ) Espontânea   (   ) Urina límpida       (   ) Disúria  

(   ) Enurese noturna  (   ) Urina turva       (   ) Nictúria  

(   ) Incontinência            (   ) Retenção                  (   ) Oligúria 

(   ) Poliúria  (   ) Hematúria        (   ) Anúria 

Frequência intestinal: ____________/semana 

(   ) Fezes duras                (   ) Fezes ressecadas 
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(   ) Perfusão alveolar ineficaz 

 

Outras observações: 

 

Domínio 4 – Atividade e Repouso 

Ausculta Pulmonar: (   ) Estertores finos    (   ) Sibilos     (   ) Dispneia    

   (   ) Uso de medicação anticoagulante Qual? _________________________________ 

 

Ausculta cardíaca: (   ) Sopro   (   )Ritmo cardíaco irregular  (   ) B3 (   ) B4   

 

Membros Inferiores: (   )  Perfusão periférica reduzida 

  Edema:  (   ) Tornozelos  (   ) Tíbia  (   ) Joelhos (   ) Coxas 

Sinais vitais :Pressão Arterial – Sentado:____________ 

Pulso: ___________ (   ) Filiforme  

Frequência Respiratória: ___________     Temperatura: ______________ 

(   ) Incapacidade de exercer o autocuidado de Higiene 

(   ) Incapacidade de exercer o autocuidado de Higiene Íntima  

(   ) Incapacidade de exercer o autocuidado de Alimentação 

(   ) Incapacidade de exercer o autocuidado de Vestir-se 

 

Índice de AVD de KATZ: ____________    LAWTON: ____________ 

 

Quantas horas dorme por noite? _____________ 

(   ) Dorme apenas com medicação.     Qual ?________________ 

(   ) Insônia    (   ) Repouso pela manhã  (   ) Repouso pela tarde 

 

(   ) Hemiparesia  (   ) Hemiplegia  (   ) Fadiga (   ) Intolerância a atividade 

Deambula com Auxílio: (   ) Sim (   ) Não 

 

 

Utiliza óculos? (   ) Só para ler  (  ) Constantemente  (  ) Não usa 

Domínio 5 – Percepção /Cognição 

 

Estado Mental (   )  Confuso  (   )  Agressividade      (   )  agitação  (    ) apático  

Miniexame do Estado Mental (MEEM): __________________ 

 

Fala:  (   ) Normal (   ) Arrastada (   ) Murmurada  (   ) Afasia expressiva   (   ) Agnosia 

(   ) Dificuldade para comunicar-se 

(   ) Dificuldade para compreende-se   

(   ) Audição prejudicada 

(   ) Visão Prejudicada 

(   ) Uso de óculos 

(   ) Uso de aparelho sensorial 

(   ) Déficit sensorial 

 

Domínio 6 – Autopercepção 

 

(   ) Percepção negativa de si mesmo 
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(   ) Sentimento de Impotência 

(   ) Autoestima baixa 

(   ) Distúrbio de Imagem corporal 

(   ) Identidade de Solidão:  

 

EDG :________________  

 

Domínio 7 – Relacionamento de Papel  

(   )Relacionamento disfuncional com a família 

(   ) Cansaço/ Estresse do cuidador         Cuida de: ___________________________________ 

(   ) Risco de tensão do papel do cuidador 

(   ) Isolamento social  

 

Domínio 8 – Sexualidade 

(   )Disfunção sexual 

Frequência sexual: __________________/ semana 

(   ) Múltiplos Parceiros  

(   ) Não Usa preservativo 

(   ) Uso de medicação   Qual? __________________________________________________ 

Domínio 9 – Enfrentamento / Tolerância ao estresse 

 

(   ) Medo   (   ) Tristeza    (   ) Perda de um ente querido 

(   ) Negação  (   ) Dificuldade de adaptação  (   ) Sentimento de pesar 

Ansiedade :  (   ) Leve   (   ) Moderada  (   ) Grave   

Mudança Ambiental recente. Quando? __________________________ 

 

Domínio 10 – Princípios de vida  

  

Religião:  (   ) Católica      (   ) Protestante (   ) Espírita Outra: 

__________________ 

(   ) Mal-estar espiritual:   (   ) Conflito de decisão:    

 

Domínio 11 – Segurança / Proteção 

 

Residência: (   ) Escada        (   ) Corrimão     (    ) Ausência de barra de proteção  

           (   ) Ausência de piso Antiderrapante  

(    ) Sofreu quedas nos últimos 12 meses? ____________________________________    

Cavidade oral :  (   ) Com lesões 

Mucosas:   (   ) Desidratadas  (   ) Hipocoradas 

Turgor da pele:     (   ) Diminuído  

 

Feridas:    (   ) Úlcera por pressão  (   ) Úlcera venosa   (   ) Úlcera arterial 

                (   ) Dificuldade de cicatrização de feridas   (   ) Cicatrização de feridas preservado 

                      (   )Violência Doméstica 

 

Domínio 12 – Conforto  

 

(   ) Relato de Dor Localização: ___________________________________________________ 
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Intensidade: 

 
Tipo de dor: ______________________________________________________________________ 

  (   ) Aguda    (   ) Crônica 

Medicamento de controle: ________________________________________________________ 

(      ) Medida de controle não-farmacológica Qual? 

________________________________________ 

Náusea:  (   ) Sim   (   ) Não  

 

AVALIAÇÃO DOS PÉS 

Tipo de pés: Normal (   )  Plano (   ) Cavo (   )  

Higiene: Satisfatória (   )  Insuficiente (   ) 

Hipoestesia(   )  Parestesia (   )  Cãibras(   )  Edema(  )  Calosidade (  ) Calos (    )    Pele ressecada (  

)  Proeminência óssea (  )      Fissuras (   )  Verruga plantar(   )  Onicólise(   )Onicocriptose (  ) 

Onicosclerose (  ) Onicoatrofia (  ) Onicomicoses(  )      Tínea Pedis (    ) 

Dedos em Garra (    )      Dedos em Martelo (    )      Dedos sobrepostos (    )     Hálux Valgus (    ) 

Outros(  )_______________________ 

 

 

 

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Avaliação da sensibilidade tátil 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

Anexo A 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

MINI-COG 

 
                           Fonte: Lourenço et al. (2013).
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Anexo B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

 

ESCALA DE INDEPENDÊNCIA PARA ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA 

DIÁRIA (ABVD) - ESCALA DE KATZ 

 
Fonte: Duarte YAO, Andrade CL, Lebrão ML, 2007.
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Anexo C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA (AIVD) – 

ESCALA DE LAWTON E BRODY 

 
Fonte: Lawton MP, Brody EM, 1969.
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Anexo D 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA 

DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: 

“Alterações nos pés de idosos e sua relação com as quedas: proposta de guia assistencial 

com orientações e cuidados de enfermagem” 
 

 
Fonte: Ferrari et al. (2008). 
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Anexo E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação 

com as quedas: proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de 

enfermagem” 

 

Escala de Equilíbrio de Berg 

 

NOME:__________________________________________IDADE:________ 

SEXO:______ 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

 Pontuação (0-4) 

1. Sentado para em pé ________ 

2. Em pé sem apoio ________  

3. Sentado sem apoio ________  

4. Em pé para sentado ________  

5. Transferências ________  

6. Em pé com os olhos fechados ________  

7. Em pé com os pés juntos ________  

8. Reclinar à frente com os braços estendidos ________  

9. Apanhar objeto do chão ________  

10. Virando-se para olhar para trás ________  

11. Girando 360 graus ________  

12. Colocar os pés alternadamente sobre um banco ________  

13. Em pé com um pé em frente ao outro ________  

14. Em pé apoiado em um dos pés ________   

TOTAL ________  

 

INSTRUÇÕES GERAIS  

∙ Demonstre cada tarefa e/ou instrua o sujeito da maneira em que está escrito abaixo. 

Quando reportar a pontuação, registre a categoria da resposta de menor pontuação 

relacionada a cada item.  

∙ Na maioria dos itens pede-se ao sujeito manter uma dada posição por um tempo 

determinado. Progressivamente mais pontos são subtraídos caso o tempo ou a distância não 

sejam atingidos, caso o sujeito necessite de supervisão para a execução da tarefa, ou se o 

idoso apoia-se num suporte externo ou recebe ajuda do examinador. 

∙ É importante que se torne claro aos sujeitos que estes devem manter seus equilíbrios 

enquanto tentam executar a tarefa. A escolha de qual perna permanecerá como apoio e o 

alcance dos movimentos fica a cargo dos sujeitos. Julgamentos inadequados irão 

influenciar negativamente na performance e na pontuação.  

∙ Os equipamentos necessários são um cronômetro (ou relógio comum com ponteiro dos 

segundos) e uma régua ou outro medidor de distância com fundos de escala de 5, 12,5 e 

25cm. As cadeiras utilizadas durante os testes devem ser de altura razoável. Um degrau ou 
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um banco (da altura de um degrau) pode ser utilizado para o item 12.  

 

 

1- SENTADO PARA EM PÉ  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé. Tente não usar suas mãos como suporte.  

( ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira 

independente  

( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos  

( ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas  

( ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou estabilizar  

( ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé  

 

2- EM PÉ SEM APOIO  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, fique de pé por dois minutos sem se segurar em nada.  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte  

( ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte  

( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência  

 

∙ Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação 

máxima na situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item 4.  

 

3- SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS MAS COM OS PÉS 

APOIADOS SOBRE O CHÃO OU SOBRE UM BANCO  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.  

( ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de sentar com por 2 minutos sob supervisão  

( ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos  

( ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos  

( ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos 

 

4- EM PÉ PARA SENTADO  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.  

( ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mãos  

( ) 3 controla descida utilizando as mãos  

( ) 2 apoia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida  

( ) 1 senta independentemente mas apresenta descida descontrolada  

( ) 0 necessita de ajuda para sentar  

 

5- TRANSFERÊNCIAS  

∙ INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de braços para 

outra sem descanso de braços (ou uma cama)  

( ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos  

( ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente  



 

 

 

 

 

115 

( ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão  

( ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa  

( ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança  

 

6- EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos  

( ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé  

( ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda  

 

7- EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS  

∙ INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 

1 minuto  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 

1 minuto, com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30 

segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos 

com os pés juntos  

( ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos  

 

8- ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO 

EM PÉ  

∙ INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente 

alcançar a maior distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos dedos 

quando os braços estão a 90 graus. Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a 

tarefa. A medida registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar enquanto o 

sujeito está na máxima inclinação para frente possível. Se possível, pedir ao sujeito que 

execute a tarefa com os dois braços para evitar rotação do tronco.)  

( ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)  

( ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)  

( ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)  

( ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão  

( ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo  

 

9- APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ  

∙ INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés  

( ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  

( ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão  

( ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e manter 

o equilíbrio de maneira independente  

( ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  

( ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
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10- EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E 

ESQUERDO  

∙ INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O 

examinador pode pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a 

realizar o giro.  

( ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada  

( ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor 

mudança de peso  

( ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio  

( ) 1 necessita de supervisão ao virar  

( ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  
 

11- VIRAR EM 360 GRAUS  

∙ INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer o 

mesmo na outra direção  

( ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  

( ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou 

menos  

( ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente  

( ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal  

( ) 0 necessita de assistência enquanto vira  

12- COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEDGRAU OU BANCO 

PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO 

∙ INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar até 

cada pé ter tocado o degrau/banco quatro vezes.  

( ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 

segundos  

( ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 

segundos  

( ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão  

( ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência  

( ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar  
 

13-  PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE  

∙ INSTRUÇÕES: (DEMOSTRAR PARA O SUJEITO - Colocar um pé diretamente em 

frente do outro. Se você perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, tente 

dar um passo largo o suficiente para que o calcanhar de seu pé permaneça a frente do dedo 

de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o comprimento do passo poderá exceder o 

comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode se aproximar da posição 

normal de passo do sujeito).  

( ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos  

( )3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 

segundos  

( ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos  

( ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé  



 

 

 

 

 

117 

 

14- PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA  

∙ INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar  

( ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos  

( ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos  

( ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais  

( )1 tenta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé 

independentemente  

( ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda 

 

( ) PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56) 

Fonte: Berg et al. (2004). 
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Anexo F 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENFERMAGEM 

AURORA DE AFONSO COSTA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM 

ENFERMAGEM MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM 

ASSISTENCIAL  

Projeto de Pesquisa: “Alterações nos pés de idosos e sua relação com as quedas: 

proposta de guia assistencial para avaliação e cuidados de enfermagem” 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Fonte: CEP/FM/UFF
 


