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RESUMO
SILVA, Vilmar Mineiro da. Efeitos de um programa de prevenção de quedas no
desempenho físico-funcional e saúde mental de idosos participantes de uma
Universidade Aberta à Terceira Idade. 2019. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Versão corrigida.
A queda é um problema de saúde que envolve políticas públicas, sendo sua prevenção um
desafio para os profissionais da saúde. Programas de exercícios físicos combinados, que
envolvem dois ou mais dos seguintes componentes: resistência muscular, equilíbrio,
resistência aeróbia e flexibilidade, são considerados as intervenções isoladas com maior efeito
sobre o risco e a ocorrência de quedas. Por outro lado, não está claro na literatura se
programas de intervenções com múltiplos fatores, ou seja, diferentes abordagens oferecidas de
forma coletiva e em grupo, trazem efeitos adicionais a saúde dos idosos. Objetivo: Avaliar os
efeitos do treinamento físico combinado, associado ou não a educação para prevenção de
quedas, no desempenho físico-funcional e saúde mental de idosos. Métodos: participaram do
presente do estudo 51 idosos, de ambos os sexos, com idade entre 60-80 anos, que foram
divididos em três grupos: 1) grupo controle (GC, n=15), 2) grupo exercício (GE, n= 20) e 3)
grupo intervenção múltipla (GIM, n=16). Antes e após o período de segmento, os idosos
foram submetidos a 1) questionário estruturados incluindo questões sobre dados
sociodemográficos, dados de saúde e histórico de quedas, 2) avaliação da saúde mental
(escala de depressão geriátrica, GDS e mini-exame do estado mental, MEEM), 3) escalas
sobre auto-eficácia para quedas (Falls Efficacy Scale-International, FES-I) e conhecimento
sobre fatores de risco para as mesmas (Falls Risk Awareness Questionnaire, FRAQ), 4) testes
físico-funcionais (timed up and go, TUG; sentar e levantar da cadeira. STS e força de
preensão palmar, HG). Os grupos GE e GIM foram submetidos a duas sessões (60 min)
semanais de exercícios combinados (resistência muscular, caminhada, equilíbrio e duplatarefa) por 16 semanas. O GIM participou também de 16 sessões educativas semanais sobre
fatores de risco e prevenção de quedas. Para todas as análise, considerou-se um alfa de 5%.
Resultados: foi observado interação entre tempo e grupo para a mobilidade, com melhora do
tempo no teste de TUG para os grupos submetidos ao treinamento físico. Adicionalmente, foi
constatado efeito médio e negativo da não participação das sessões de exercícios físicos na
força de membros inferiores dos idosos do GC (g de Hedges: 0,54). Os idosos do GIM
obtiveram, ainda, ganhos adicionais no desempenho do MEEM e na pontuação da FRAQ.
Conclusão: a intervenção múltipla, envolvendo a associação entre exercícios físico
combinados e atividades educativas, trás benefícios adicionais a idosos participantes de

UnATI. Além da melhora na mobilidade e manutenção da força muscular dos membros
inferiores, os idosos do grupo intervenção múltipla mostraram maior conhecimento sobre
fatores de risco para quedas, o que pode ser útil na implementação de estratégias para
identificação de fatores e redução de comportamentos de risco para quedas no dia-a-dia.

Palavras-chave: Idosos. Prevenção & controle. Acidente por quedas. Técnica de exercício e de
movimentação. Aptidão física.

ABSTRACT
SILVA, Vilmar Mineiro da. Effects of a fall prevention program on the physicalfunctional performance and mental health of older adults participants of an Open
University of the Third Age. 2019. 114 p. Dissertation (Master of Science) - School of Arts,
Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2019. Corrected version.
Falls are a health problem involving public policies, making its prevention a challenge for
health care professionals. Combined physical exercise programs, involving two or more of the
following components: muscular resistance, balance, aerobic resistance and flexibility, are
considered isolated interventions with greater results over the risk and occurrence of falls.
Nevertheless, it is not clear in the literature, if intervention programs with multiple factors,
meaning, multiple approaches offered in a group or in a collective way, bring additional
results to the health of the older adults. Objective: To evaluate the effects of combined
training, associated or not with education for fall prevention, on functional physical
performance and mental health of older adults. METHODS: 51 older adults of both sexes (6080 years old), from an Open University of the Third Age (U3A) participated in a study, they
were divided into 3 groups: Control Group: (CG, n=15), 2) Exercise Group (EG, n=20) and 3)
Multiple Intervention Group (MIG, n=16). Before and after the follow-up period, the older
adults were submitted to 1) structured questionnaires including sociodemographic data, health
information and any history of falls. 2) Mental health evaluation (geriatric depression scale,
GDS and mini-exam of mental state, MEEM). 3) Scales pertaining to self-efficacy on falls
(Falls Efficacy Scale-International, FES-I) and knowledge of risk factors on falls (Falls Risk
Awareness Questionnaire, FRAQ) 4) physical-functional testes (times up and go, TUG, 5times sit and stand up from a chair. STS and isometric grip strength, HG). The groups EG and
MIG were submitted to 2 weekly sessions (60min each) of combined exercises (muscular
resistance, walking, balance and dual-task) for 16 weeks. The MIG group also participated in
16 educational weekly sessions regarding risk factors and fall prevention. On all analysis, a
5% alfa was considered. Results: it was observed that interaction between time and group for
mobility, with improvement in the time of the TUG test for the groups submitted to physical
training. In addition, moderate and negative effects were found in the non-participation of the
physical exercise sessions for lower limb strength of the older adults elderly in the CG
(Hedges’ g = 0.54). The older adults from the MIG group obtained, moreover, additional
gains in the performance of the MEEM and of the FRAQ. Conclusion: the multiple
intervention, involving the association between combined physical exercises and educational
activities, bring additional benefits to the older adults participating in the U3A. Besides the

improvement in mobility and maintenance of the lower limb muscular strength, the older
adults from the multiple intervention group demonstrated greater knowledge about risk factors
regarding falls, which can be instrumental and useful in the implementation of strategies for
identification factors and reduction of risk behavior on falls in the day-to-day.

Keywords: Elderly. Prevention & control. Accidental falls. Exercise and movement
techniques. Physical fitness.
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1 INTRODUÇÃO

A tendência de aumento da expectativa de vida em todo mundo tem crescido
consideravelmente nas últimas décadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,
2015) o número de idosos dobrará para 2 bilhões até 2050 em todo o mundo, sendo que no
Brasil estes poderão representar 27% da população (IBGE, 2012). De maneira geral, cerca de
70% da população idosa em todo o mundo vive em países em desenvolvimento e esta
proporção tende a aumentar nas próximas décadas, devido sobretudo ao aumento da
longevidade em todas as regiões do planeta (BEARD et al., 2015).
Entre os vários fatores que acometem a população idosa, a queda talvez seja um dos
mais incapacitantes e preocupantes, pois apenas um único evento pode trazer consequências
graves. Embora não exista uma definição única para quedas (HAUER et al, 2006), a mais
aceita na literatura refere-se a queda como uma mudança inesperada e não intencional de
posição, que leva inadvertidamente o indivíduo a um nível inferior (NITZ; JOHNSTON,
2014; OMS, 2012; PERRACINI, 2009; NEVITT 1991; MASUD; MORRIS, 2001; WHO,
2008). Nos Estados Unidos a queda é a principal causa de morte entre os idosos acima de 65
anos, aumentando drasticamente com a idade em ambos os sexos, podendo ser responsável
por até 70% das mortes nos idosos com idade acima 75 anos (FULLER et al, 2000). É
importante ressaltar que as quedas são indicadores negativos de saúde e declínio funcional, as
quais muitas vezes estão associadas a várias comorbidades, uso de polifarmácia, deficiências
cognitivas e déficits sensoriais (KRON et al, 2003).
Evidências na literatura indicam que os episódios de quedas são frequentes entre os
idosos, sendo que sua prevalência é maior entre os longevos, ou seja, nas faixas etárias mais
velhas (TINETTI et al, 1988; MIKO et al, 2018). Neste mesmo sentido, em um estudo
transversal de Siqueira et al (2007) envolvendo mais de 4.000 mil idosos com idade igual ou
superior a 65 anos, a prevalência de queda foi de 34,8% sendo essa significativamente mais
expressiva nas mulheres (40,1%). Dentre os que sofreram quedas, 12,1% tiveram fraturas,
sendo essas localizadas em membros superiores (46%), membros inferiores (28%), tronco
(11%) e outras partes do corpo (5,5%). Dos que relataram quedas, 53,5% disseram que
sofreram uma única queda no último ano, 21,2% duas, 13,3% três e 12% quatro ou mais
quedas. Já em outro estudo de base populacional de Siqueira et al. (2011), envolvendo
diversas cidades do Brasil, a prevalência de queda foi avaliada em idosos com idade superior
a 65 anos e residentes nas áreas de abrangências das unidades básicas de saúde (UBS). Eles
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apuraram que a predominância de quedas nessa amostra foi de 27,6%, sendo esse evento mais
frequentes em indivíduos do sexo feminino, nos idosos com idade igual ou superior a 75 anos,
nos obesos e entre os idosos com condição socioeconômica desfavorável. Todavia, dentre os
que sofreram quedas, 11% tiveram fraturas e nesse estudo, as quedas foram associadas aos
fatores de risco etários de idade avançada, a feminização, baixa condição socioeconômica,
obesidade e sedentarismo, sugestivo de fatores de risco para quedas nesta população. Dados
recentes do estudo ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros),
conduzido por Pimentel et al, (2018) utilizando dados de 4.174 idosos da comunidade com
idade de 60 anos e mais, a prevalência de queda foi de 25%, sendo que 1,8% destas tiveram
como desfechos fratura de quadril. Dentre os idosos que tiveram como consequência a fratura
de quadril, 31,8% necessitaram de cirurgia para colocação de prótese. A ocorrência de queda
foi significativamente superior para o sexo feminino, idade superior a 75 anos, medo de cair
nos passeios, medo de atravessar a rua, diabetes, artrite ou reumatismo e depressão.

1.1 CUSTO FINANCEIRO DAS QUEDAS

Segundo Fabricio, Rodrigues e Costa (2004), os custos sociais das quedas tornam-se
ainda mais expressivos quando o idoso se torna dependente ou necessita de
institucionalização. De acordo com Scufftham, Chaplin e Legood (2003), as quedas são
responsáveis por 20% a 30% dos ferimentos leves e cerca de 10% a 15% dos motivos de todas
as consultas nos serviços de emergências. Além disso, mais de 50% das hospitalizações por
ferimentos entre pessoas com 65 anos e mais, sendo que as principais causas de admissões
hospitalares relacionadas às quedas são: fratura de quadril, lesões traumáticas do cérebro e
ferimentos dos membros superiores (SCOTT et al, 2005).
Os custos econômicos globais resultante de quedas, incluindo as com desfechos não
fatais e fatais em pessoas idosas vivendo na comunidade, são relativamente altos. De acordo
com a revisão sistemática de Davis et al. (2010), os gastos anuais giram em torno de 23
bilhões de dólares nos EUA e de 1,6 bilhões de dólares no Reino Unido. Segundo ainda essa
revisão, os custos médios das quedas foram dependentes do tipo de denominador utilizado nas
análises. Por exemplo, o gasto médio por pessoa foi de US$ 3.476, enquanto o gasto por
complicação associada a queda e por idosos que necessitaram de hospitalização foi de US$
10.746 e US $ 26.483, respectivamente.
Em um estudo realizado por Siracuse et al. (2012), em um serviço hospitalar nos
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Estados Unidos, o custo médio por idoso após queda da própria altura foi de $11.000, sendo o
tempo de permanência hospitalar em torno de 5 dias. Adicionalmente, no estudo Canadense
realizado por Arnold, Faulkner e Gyurcsik (2011), constatou-se que 1 em cada 4 idosos que
sofreram fratura de quadril, após uma queda, vieram a óbito em 5 anos. Segundo Ioannidis et
al. (2009), os custos relacionados com a fratura de quadril, decorrente de quedas, giram em
torno de 2,8 bilhões de dólares por ano. Entre os pacientes que sofreram fratura de quadril, 5070% não retornarão ao estado funcional anterior, 25% morrerão no primeiro ano de fratura e
muitos destes serão admitido em Instituições de Longa Permanência (KANIS;
MCCLOSKEY,1996; SOCIETY AMERICAN GERIATRICS et al., 2001). Neste sentido, em
um estudo Brasileiro realizado por Arndt Telles e Kowalski, (2011), o tempo médio de
hospitalização decorrente de fratura foi de aproximadamente 7 dias, sendo que desses, 2,7
dias foram na Unidade de Terapia Intensiva, chegando ao custo médio de R$39.160,75 para
correção cirúrgica. A duração das internações devido às quedas em outros países é bastante
variada, mas mais prolongada do que as internações causadas por outros tipos de ferimentos.
Dados de diferentes países mostram que o tempo de hospitalização por queda pode variar de
de 5 a 15 dias (LEGGE; ARENA, 2003; ROUDSARI et al., 2005; BERGERON et al., 2006;
SEEMATTER-BAGNOUD et al., 2006; HENDRIE et al., 2011).

1.2 FATORES DE RISCO PARA QUEDAS

Devido às características multifatoriais das quedas, estabelecer uma única causa é
muitas vezes impossível (PASQUETTI et al, 2014). Entretanto, a maioria dos estudos sugere
que alguns fatores de risco são determinantes para as quedas como: idade igual ou superior a
75 anos, sexo feminino, história de quedas anteriores, presença de declínio cognitivo,
fraqueza muscular, instabilidade postural, comprometimento na capacidade de realizar as
atividades de vida diária, uso de dispositivos de auxilio a marcha, depressão, déficit visual e
uso de várias medicações concomitantemente (PIMENTEL et al, 2018; AMBROSE, et al,
2013; RUBENSTEIN, 2006; MASUD; MORRIS, 2001). Além disso, fatores de risco
ambientais também são determinantes para as quedas e não menos importantes que os demais,
já que estes estão presente em 20 a 58% das quedas entre os idosos da comunidade (DE
OLIVEIRA et al, 2014).
Nesse sentido, os fatores de risco para as quedas são comumente classificados, de
acordo com a sua natureza, em intrínsecos e extrínsecos (DE ALENCAR et al, 2017;
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BUENO-CAVANILLAS et al, 2000; PERELL et al, 2001). Os fatores intrínsecos são aqueles
relacionados ao próprio idoso e refletem a incapacidade, pelo menos parcial, do mesmo em
manter ou recuperar o equilíbrio quando houver um deslocamento acentuado do centro de
gravidade. Alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, presença de doenças
agudas, uso de certos medicamentos, fraqueza muscular e alterações da marcha, por exemplo,
podem prejudicar a capacidade de manter o equilíbrio (VAN DIEEN et al, 2005; AMBROSE
et al, 2013). Os fatores extrínsecos, por sua vez, estão associados ao ambiente físico no qual o
idoso se encontra (piso escorregadio, presença de tapetes e objetos em áreas de circulação,
ausência de barras de apoio e corrimão) (GILL et al, 2000; DE OLIVEIRA et al, 2014). No
entanto, é importante lembrar que a maioria das quedas é resultado de uma interação
complexa entre fatores intrínsecos e extrínsecos, sendo impossível dissociá-los na prática
(CUEVAS-TRISAN, 2017).
A OMS (2010), entretanto, classifica os fatores de risco para quedas de outra forma,
ou seja, em quatro dimensões: 1) biológica: inclui fatores de risco biológicos não
modificáveis (idade, seco e raça) e modificáveis (presença de doenças crônicas, declínio das
capacidades físicas, cognitivas e afetivas), 2) comportamental: inclui presença de
polifarmácia, uso excessivo de álcool, inatividade física e calçados inadequados, 3) ambiental:
abrange todos fatores relacionados ao ambiente propriamente dito como, por exemplo, piso
escorregadios, degraus estreitos, tapetes soltos, iluminação inadequada, escadas sem
corrimãos, dentre outros que contribuem para quedas e podem levar a lesões, 4)
socioeconômico: inclui fatores relacionados à escassez de oportunidades e recursos que
podem impactar na manutenção da saúde (exemplos: baixa renda, pouca educação, falta de
interação social, habitações inadequadas, acesso limitado aos cuidados de saúde e assistência
social, além de falta de recursos da comunidade).
Independente do tipo de classificação utilizada para categorizar os fatores de risco,
vale ressaltar que alguns apresentam melhor poder preditivo do que outros. A redução no
equilíbrio corporal, por exemplo, é considerada um importante fator preditivo para eventos
futuros (GANZ et al., 2007), sendo que cerca de 65% dos idosos tem queixas e sensação de
desequilíbrio que pode resulta em quedas, seja da própria cama, por doenças agudas,
vertigens, hipotensão postural, síncope, entre outros (HOBEIKA, 1999). Contudo, o controle
postural é uma tarefa bastante complexa que envolvem equilíbrio, capacidade de
deambulação, força, resistência, amplitude de movimento, entre outros. Além disso, existem
alguns testes simples que é possível verificar o equilíbrio postural entre os idosos como,
manter-se em uma única perna por cinco segundos; teste TUG onde o paciente levanta de uma
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cadeira sem o auxílio dos braços, caminha a uma distância de três metros, vira-se e retorna
para a cadeira e senta novamente. Neste teste, quando o tempo cronometrado é de 30 segundo
para que o idoso execute essa tarefa, a mobilidade encontra-se prejudicada e o risco de queda
se eleva (FULLER, 2000).

1.3 EQUILÍBRIO POSTURAL

O equilíbrio pode ser definido como a capacidade de um indivíduo manter com
sucesso a posição do corpo ou, mais especificamente, o centro de gravidade dentro dos limites
específicos da base de sustentação (MATSUMURA; AMBROSE, 2006; RICCI et al, 2009),
podendo este ocorrer tanto em situação estáticas (posturas de pouco oscilação do centro de
gravidade), como em condições dinâmicas (por exemplo, durante a deambulação)
(MATSUMURA; AMBROSE, 2006; FIQUEIREDO; GUERRA, 2007). Todavia, a
manutenção do equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, depende da integração complexa
entre os sistemas vestibular, visual, somatossensorial e musculoesquelético (NARICI;
MAFFULLI, 2010; MATSUMURA; AMBROSE, 2006; HORAK et al, 1997), os quais estão
conectados entre si por vias nervosas aferentes e eferentes em um sistema de ―loop‖ fechado
onde causa e efeito estão inter-relacionados (PASMA et al., 2014). Resumidamente, o sistema
visual, vestibular e somatossensorial são responsáveis por informar o sistema nervoso central
(SNC) sobre a posição do corpo no espaço e, ainda, sobre possível perturbações no equilíbrio
corporal. O SNC, por sua vez, irá processar as informações provenientes destes sistemas e
enviar inputs nervosos para os músculos, os quais desempenharão uma resposta motora
específica para manutenção da estabilidade postural, ou seja, trazer o corpo para dentro de sua
base de apoio (SCHMIDTS, 1975; HORAK, 2006; RICCI et al, 2009).
Assim, o controle postural envolve a manutenção da estabilização corpórea em
resposta a perturbação da oscilação sentida pelos diferentes sistemas: visual, proprioceptivo e
vestibular (PASMA et al, 2012), muitas das vezes comprometidos nos idosos. Segundo
Figueiredo et al. (2007), alterações no controle de equilíbrio atingem cerca 85% dos idosos
acima dos 65 anos, o que pode estar associado a diversos fatores como, degeneração do
sistema vestibular, alterações proprioceptivas, déficits musculoesqueléticos (sarcopenia),
hipotensão postural, diminuição do mecanismo de atenção, atrofia cerebelar e diminuição no
tempo de reação e diminuição da acuidade visual.
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1.3.1

Sistema visual

As alterações visuais ocorridas ao longo do processo de envelhecimento podem
impactar negativamente a vida dos idosos, um vez que aumentam o risco de quedas e afetar a
qualidade de vida, saúde e bem-estar subjetivo percebido naqueles indivíduos com 65 anos e
mais (ANDERSEN, 2012). Spear (1993) descreve que as principais alterações ocorridas na
visão ao longo do envelhecimento senil é a perda da amplitude acomodativa (presbiopia),
diminuição no tamanho da pupila (miose senil) (KLINE; SCHIEBER, 1985; SZABO et al,
2008; WILLIS et al, 2013). Em uma revisão sistemática, Saftari e Kwon (2018) relatam ainda
que existem várias alterações visuais que tendem a piorar com a idade avançada e que
contribuem para queda como: acuidade visual, déficit visual (aumenta o risco de queda) ,
redução de sensibilidade ao contraste (relacionada ao risco de queda aumentado)
(DELBAERE et al, 2009; WOOD et al, 2011) percepção de profundidade ruim
(correlacionada com a oscilação postural em superfície instável) (LAMOREUX et al, 2008),
diminuição do campo visual (aumenta o risco de queda) (FREEMAN et al, 2007), dentre
outros. Essas alterações visuais inevitavelmente se deterioram com a idade e pode resultar em
queda (DHITAL et al, 2010; SAFTARI; KWON, 2018). De acordo com Heuninck et al.
(2008) e Gilat et al. (2015), a disfunção visual está intimamente associada ao
comprometimento da marcha que, por sua vez, pode levar o indivíduo à queda. É importante
lembrar que muitos destes problemas visuais não são exclusivamente causadas pelo processo
fisiológico do envelhecimento da óptica mas, contudo, devem-se também às alterações
neurais na retina ou no próprio SNC.

1.3.2

Sistema vestibular

O sistema vestibular é uma das várias vias sensoriais usadas pelo cérebro para fazer a
regulação do movimento. Zalewsky (2015) descreve que esse sistema se constitui de anexo de
órgãos sensoriais periféricos e uma rede complexa de neurônios centrais. De acordo ainda
com esse autor, o sistema vestibular é tanto sensorial como motor. A resposta vestibular não
fornece apenas uma representação precisa do movimento do corpo, mais também a construção
integral de um ―mapa interno‖ do nosso centro de massa corpórea no espaço, além de auxiliar
na orientação da cabeça em relação a gravidade. Contudo, existem outros mediadores que
auxiliam nesse mecanismo, como os proprioceptores articulares, músculos e o sistema visual
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(SLOANE et al, 1989). Esses sistemas são responsáveis para informar ao SNC a posição do
corpo em relação ao espaço e assim manter a estabilidade postural dentro dos limites da base
de sustentação (IWASAKI; YAMASOBA, 2015).
Com o avançar da idade, Bergstrom (1973) relata que existe diminuição e perda do
número de fibras espessas mielinizada dentro do sistema vestibular, podendo comprometer o
seu funcionamento e consequentemente a manutenção do equilíbrio postural. Pasma et al.
(2014) descrevem que o sistema vestibular depende de um conjunto complexo de receptores
sensoriais periféricos, distribuídos em diferentes sistemas sensoriais, como, por exemplo,
somatossensorial, propriocepção e visual, que auxiliam no controle do equilíbrio e na
orientação. De acordo com Peterka (2018), todas essas informações vinda desses diferentes
sistemas são organizadas para fornecer ações motoras apropriadas por via sensorial, e
integram as transformações sensório-motoras que ativam de forma apropriada para realizar
tarefas motoras variadas de forma equilibrada, como manter o equilíbrio estático sobre
perturbações influenciada pela gravidade ou mesmo pelo ambiente, resistindo a influência
desestabilizadora, seja compensando as forças gravitacionais e ambientais ou realizando
mudanças posturais.

1.3.3

Sistema proprioceptivo

Originalmente, Sherrington (1910), definiu a propriocepção como a percepção que o
individuo tem do movimento articular e corporal, assim como a posição do corpo ou do seu
segmento no espaço, a partir de um input neuronal no SNC através dos receptores de pressão
ou mecanorreceptores (RIBEIRO; FERNANDO, 2007). Voight (1996) e Carpenter, Blasier,
Pellizzon (1998) relatam em seus artigos que os mecanorreceptores estão localizados nas
articulações, tendões, cápsulas, ligamentos, músculos e pele.
Vários autores descrevem que o equilíbrio e a coordenação motora são habilidades que
diminuem ao longo do processo de envelhecimento (SKINNER, BARRACK, COOK,
STEPHEN 1984; KAPLAN ET AL, 1985; PAI ET AL 1997; PETRELLA et al, 1997;
BULLOCK-SAXTON et al, 2001), parcialmente pela deterioração do sistema proprioceptivo
(RIBEIRO; FERNANDO, 1997). Colledge et al. (1994) estudaram a contribuição do sistema
visual, vestibular e do sistema proprioceptivo no equilíbrio corporal em diferentes faixas
etárias. Eles constataram em seus estudos que os indivíduos eram mais dependentes do
sistema proprioceptivo para o controle do equilíbrio, independente da faixa etária. Assim
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sendo, a propriocepção diminuída pode contribuir o maior risco de quedas nos indivíduos
idosos. A relação entre o declínio no sistema de propriocepção dos membros inferiores e o
desequilíbrio em idosos foi observada em diversos estudos (WOLLACOTT et al, 1986;
HORAK et al, 1989; LORD et al, 1994). Além do mais, déficits no sistema sensorial podem
levar a alterações na biomecânica das articulações, prejudicando também o desempenho nas
atividades da vida diária (SKINNER, 1993).

1.3.4

Sistema muscular

A capacidade que o indivíduo tem para realizar as atividades do dia a dia (AVD),
como caminhar no parque, subir um lance de escada, agachar para amarrar o sapato, levantar
de uma cadeira, dentre outros, é parcialmente atribuída a capacidade intrínseca do indivíduo
de produzir força muscular (OMS, 2015). Alterações no sistema musculoesquelético ocorrem
durante todo o envelhecimento, sendo que a velhice cursa com diminuição da massa muscular
esquelética, diminuição de força muscular, aumento da massa gorda e, consequentemente,
maior predisposição para diversas comorbidades (SACUMA; YAMAGUCHI, 2013;
FIELDING et al., 2011; CESARI et al, 2009). No passado, Lexell, Taylor e Sjöström (1988)
relataram que, em estudos cadavéricos, a área transversal dos músculos reduzia com a idade.
A única explicação possível seria uma combinação de três fatores: redução do volume das
fibras musculares individuais, redução no número total das fibras e a combinação desses dois
fatores (KIRKENDALL; GARRETT, 1998).
Nas últimas décadas, o termo sarcopenia tem sido utilizado como sinônimo das
alterações associadas à idade na massa e função musculares (FRONTEIRA et al, 1991;
HUGHES et al, 2001; FIELDING et al, 2011; AKISHITA et al, 2018). Entretanto, outros
autores suportam a desvinculação da redução da força com a idade deste termo. Clark e
Manini (2008), por exemplo, sugerem que a definição de sarcopenia seria limitada, uma vez
que esta definição está relacionada a perda de massa muscular esquelética (termo grego
¨pobreza de carne¨), enquanto o termo dinapenia (termo grego ―pobreza de força‖) seria mais
adequado para diminuição de força relacionada a idade. Os mesmos autores ainda relatam que
as unidades motoras são preservadas até os 60 de idade e existe evidências que a idade
avançada reduz o número de unidades motoras, alterando suas propriedades morfofuncionais.
Lexell (1997) descreve que a partir dos 60 anos as unidades motoras reduzem drasticamente,
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o que poderia explicar a progressão da fraqueza muscular ao longo do envelhecimento e,
consequentemente, risco aumentado para as quedas.
Em 2010, o European Working Group on Sarcopenia in Older People publicou um
consenso sobre a definição e o diagnóstico da Sarcopenia. Na época, ficou estabelecido que a
sarcopenia seria caracterizada pela presença de redução na massa muscular, associada a
redução de força e/ou do desempenho físico, podendo a mesma ser classificada em três
estágios: 1) pré-sarcopenia (baixa massa muscular sem impacto na força e no desempenho
físico), 2) sarcopenia (associação entre baixa massa muscular e força muscular ou
desempenho físico reduzidos) e 3) sarcopenia grave (quando os três fatores, massa, força e
desempenho estão diminuídos) (CRUZ-JENTOFT et al, 2010). Mais recentemente, o mesmo
grupo publicou uma revisão do consenso de 2010, no qual é sugerido que a redução da força
deva ser utilizada como parâmetro primário na identificação da sarcopenia. Os autores
justificam que a redução da força muscular tem maior poder preditivo para desfechos
negativos do que a própria redução da massa muscular. Assim, o baixo desempenho físico
seria utilizado para determinar a gravidade da sarcopenia (BUCKINX et al, 2018; MASANES
et al, 2017; TREVINO-AGUIRRE et al, 2014).
Vale ressaltar que todos esses fatores podem contribuir negativamente para eventos de
desequilíbrios em idosos, resultando assim em diminuição das atividades da vida diária.
Portanto, manter a integridade das funções musculoesquelética e sensoriais em todo o
processo de envelhecimento é essencial para evitar desequilíbrio e, consequentemente, quedas
em idosos, mesmo porque as quedas podem desencadear outros eventos limitantes além de
fraturas, como medo de cair, ansiedade ao caminhar, restrição das atividades, isolamento,
depressão, alteração do comportamento e, consequentemente, institucionalização (ANTES, et
al, 2013). Além de gerar prejuízos físicos e psicológicos, as quedas oneram as famílias e o
sistema de saúde pelo alto custos com serviços especializados e hospitalização para
tratamento de suas consequências (PERRACINI, 2002; SCHEFFER et al., 2008; ARNDT et
al, 2011).

1.4 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE QUEDAS

A prevenção das quedas, portanto, é de suma importância em termos de saúde pública
e na manutenção da independência e qualidade de vida dos idosos. Guimarães (2005) relata
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que a queda é um problema de saúde pública nesta população, em consequência da
morbimortalidade e dos custos social e econômico decorrentes destas.
Devido as características multifatoriais das quedas, os programas de prevenção podem
incluir diferentes intervenções, de forma isolada ou combinada, sendo que programas de
exercício, educativos, de otimização dos medicamentes e de modificações ambientais são os
mais utilizados na literatura. Além disso, quando o programa combina as intervenções de
forma individualizada, o mesmo é denominado de intervenção multifatorial, enquanto a
combinação oferecida de maneira coletiva, ou seja, todos os participantes são submetidos ao
mesmo tipo de intervenção, é denominada de intervenções múltiplas (GILLESPIE et al,
2012). A literatura sugere que intervenções multifatoriais são as mais efetivas na redução das
quedas, entretanto difíceis de serem conduzidas de maneira controlada uma vez que as
intervenções são complexa, realizadas de maneira individualizada e envolvem diferentes
profissionais. Já em relação as intervenções individuais, o exercício parece ser o mais efetivo
na redução do risco e na incidência de quedas (GILLESPIE et al, 2012).
Em uma revisão recente da literatura, por exemplo, incluindo 62 ensaios clínicos
randomizados e envolvendo um total 35.058 sujeitos, foi constatado que tanto intervenções
multifatoriais como o exercício físico de forma isolada são capazes de reduzir a incidência de
quedas (GUIRGUIS-BLAKE et al, 2018). Um artigo de revisão sistemática e metanálise
realizado por Goodwin et al (2014), que teve por objetivo avaliar o efeito das intervenções
múltiplas na incidência de quedas, mostrou que intervenções múltiplas são efetivas quando
comparado a grupos controle na redução das quedas Os autores sugerem, ainda, que este tipo
de estratégia pode ser usada como opção para a prevenção de quedas.
Considerando a tema principal dessa dissertação, serão descritos a seguir algumas
intervenções (exercício físico e educação) utilizadas nos programas múltiplos para a
prevenção de quedas.

1.4.1

Exercícios Físicos

Dentre as intervenções disponíveis para a prevenção de quedas, o exercício físico
isoladamente é sem dúvida um importante componente, além de ser um excelente fator de
proteção de incapacidade em idosos (BALZI et al, 2009). É consenso na literatura que o
exercício físico regular é uma terapia não-farmacológica bastante utilizada para melhorar a
capacidade funcional e a qualidade de vida dos idosos, sendo também importante na

26

prevenção de quedas (CHODZKO-ZAJKO, 2014). Cadore et al. (2013), em um estudo de
revisão sistemática, investigou a efetividade de diferentes intervenções de exercícios físicos
sobre a incidência de quedas, melhoria da velocidade da marcha, equilíbrio e força muscular.
Dentre os estudos incluídos nessa revisão, 70% observaram redução da incidência das quedas,
54% melhora da velocidade da marcha, 80% melhora do equilíbrio e 70% aumento de força
muscular.
De acordo com a Gisllepie et al. (2012), programas de exercícios físicos combinados
(ou seja, a combinação entre dois ou mais categorias de exercícios, entre elas força/resistência
muscular, equilíbrio, caminhada/resistência aeróbia) são efetivos na redução tanto das quedas
como do risco de quedas, sejam estes oferecidos em grupos ou em casa. Outras revisões
sistemáticas mais recentes reforçam a importância deste tipo de programa de treinamento
sobre o desempenho físico e risco de quedas em idoso (BOUAZIZ et al, 2016; LIU et al,
2017).
A revisão conduzida por Bouaziz et al. (2016) investigou os efeitos das intervenções
físicas

combinadas,

estabelecida

no

estudo

por

aquelas

contento

exercícios

aeróbios/resistência aeróbia, de força/resistência muscular e de equilíbrio, em diferentes
aspectos da saúde de idosos. Dos 27 ensaios clínicos incluídos, foi possível constatar que esse
tipo de treinamento traz inúmeros benefícios para a saúde dos idosos, com destaque para a
melhora da aptidão cardiorrespiratória, aspectos metabólicos (composição corporal e perfil
lipídico), desempenho físico-funcional, cognição e qualidade de vida. Os autores concluem
ainda que exercícios combinados parecem ser um tratamento efetivo na redução do risco de
quedas e uma opção para melhora da força muscular e do desempenho físico. Corroborando
com esse estudo, Liu et al (2017) observaram resultados parecidos, ou seja, melhora no
desempenho físico (força e equilíbrio) e redução das quedas, em uma revisão sistemática
envolvendo idosos com capacidade física reduzida. Os autores concluíram ainda que os
benefícios do exercício físico combinado são superiores ao exercício de resistência
progressiva aplicado isoladamente. Sendo assim, é importante que os idosos sejam
encorajados a participarem de programas de treinamento físico combinados, como intuito de
favorecer o envelhecimento saudável e manter os idosos autônomos e independentes na
sociedade (BOUAZIZ, 2018).
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1.4.2

Intervenções Educativas

A educação em saúde é um processo educativo de construção de conhecimentos em
saúde que visa a apropriação temática pela população (CASTRO et al., 2014). Essa envolve
um conjunto de práticas que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado
e no debate com os profissionais e gestores, afim de alcançar uma atenção de saúde de acordo
com suas necessidades. Desta forma, a educação em saúde é de suma importância para
estimular a adesão as práticas da atividade física, por exemplo, de forma a proporcionar aos
usuários um melhor entendimento sobre o seu processo-saúde-doença-autocuidado e a
contribuir sobre sua qualidade de vida (MARTINS et al, 2007). Os preceitos da educação em
saúde incluem motivar os envolvidos a adotarem e manterem padrões de vida saudáveis,
estimulando a tomarem suas próprias decisões pessoais e coletivas, de modo a melhorar suas
condições de saúde nos meios em que vivem (CUSTÓDIO et al., 2010).
Assim sendo, desmistificar que as quedas podem ser evitáveis, ou seja, contrariar a
ideia de que nada pode ser feito para evita-las, pode ser uma medida facilitadora para a adesão
aos programas de prevenção e, consequentemente, para a prevenção de eventos futuros. Nesse
sentido, Schepens et al. (2011) encontrou efeitos positivo de métodos educativos para a
prevenção de quedas, sendo observado melhora nos conhecimentos dos idosos em relação aos
riscos e no comportamento preventivo.
1.4.3

Intervenções de Múltiplos Fatores
A literatura tem mostrado que as intervenções múltiplas têm efeito positivo na redução

de eventos relacionados a queda. No estudo de Huang et al (2010), que investigou o efeito da
intervenção de múltiplos fatores (ie., Tai Chi Chuan e educação) para a prevenção de queda,
as intervenções multifatoriais foram mais eficazes na redução do risco para quedas quando
comparado apenas com a intervenção educacional ou o Tai Chi Chuan de maneira isoladas.
Neste mesmo sentido, Rimland et al, (2016) mostrou em uma revisão que intervenções
multifatoriais e exercícios físicos são os mais efetivos para reduzir o número de quedas entre
idosos. Além disso, os programas que combinam exercícios de força e equilíbrio são os que
trazem melhores resultados. Os autores reforçam os achados de Gillespie et al. (2012) e
Goodwin et al. (2014), afirmando que poucas intervenções múltiplas são efetivas, a menos
que envolvam o exercício físico entre os seus componentes.
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Outras revisões mais recentes também corroboram com esses resultados. Lee e Kim
(2017), por exemplo, observaram em sua revisão que as intervenções multifatoriais
(exercícios físicos, revisão de medicação, intervenção educacional e modificações ambientais)
tiveram efeito positivo e superior a intervenção múltipla em reduzir as quedas quando
comparado ao exercício isolado, enquanto que as intervenções múltiplas que incluíram
treinamento de força, treino funcional e equilíbrio tiveram efeito positivo porém ainda menor
na redução das quedas quando comparado ao grupo multifatorial (LEE; KIM, 2017). De
acordo com Cheng et al (2018) as intervenções multifatoriais são as mais eficazes na
prevenção de quedas, seguida de intervenções que combinam educação e exercícios e, em
terceiro lugar, as intervenções que combinaram exercícios físicos e avaliação de modificação
dos fatores de riscos para queda. Portanto, as intervenções multifatoriais devem ser a primeira
opção na prestação deste tipo serviço para idosos (CHENG et al., 2018). É importante lembra
que, além de complexas, as intervenções multifatoriais exigem envolvimento de um maior
numero de profissionais nos programas de prevenção de quedas, o que muitas vezes oneram e
inviabilizam sua aplicação de forma mais ampla para a população. Por essa razão, as
intervenções múltiplas podem ser uma alternativa interessante na prevenção de quedas em
idosos, desde que o componente exercício físico seja estruturado de maneira a combinar
diferentes habilidades físicas (ou seja, força muscular, equilíbrio e resistência aeróbia).
Nesse sentido, o presente trabalho se faz importante, uma vez que pretende avaliar os
efeitos de um programa de treinamento combinado, associado ou não a educação para
prevenção de quedas, no desempenho físico funcional e saúde mental de idosos, visto que
ações educativas para prevenção das quedas, adicionado a um programa de exercício podem
agir de forma positiva na manutenção da capacidade funcional e aspectos cognitivos, podendo
reduzir a sintomatologia depressiva e melhorar o bem-estar psicológico dos idosos.

29

2 OBJETIVOS
2.1 GERAL

Avaliar os efeitos do treinamento combinado, associado ou não a educação para
prevenção de quedas, no desempenho físico-funcional e saúde mental de idosos participantes
de uma Universidade Aberta à Terceira Idade

2.2 ESPECÍFICO

Identificar as mudanças das variáveis desempenho físico-funcional e saúde mental
após o período seguimento em cada grupo.
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3

MÉTODOS

3.1 TIPO DE ESTUDO

O presente trabalho trata-se de um estudo de intervenção não-aleatorizado (ou seja,
amostra de conveniência). Os dados foram coletados no Núcleo de Pesquisa em Gerontologia
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

3.2 VOLUNTÁRIOS E ASPECTOS ÉTICOS

Participaram do presente estudo idosos (≥60 anos), de ambos os sexos, regularmente
inscritos na Universidade Aberta a Terceira Idade (UnATI) da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH | USP. Os idosos foram informados
sobre os procedimentos e, aqueles que concordaram em participar da pesquisa, assinaram um
termo de consentimento livre esclarecido (APÊNDICE A), previamente aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Instituição (parecer no: 1.427.294)
(ANEXO A).

3.3 LOCAL DE ESTUDO

Iniciada no 2o semestre de 2006, a UnATI | EACH é um programa de educação
permanente para atualização e aquisição de novos conhecimentos. Visa a promoção da saúde,
do bem-estar psicológico e social dos seus participantes. Através de oficinas, palestras e
disciplinas dos cursos de graduação oferecidas semestralmente, os idosos, principalmente da
zona leste da capital, quebram paradigmas e estereótipos relativos à velhice e ao processo de
envelhecimento.
As primeiras ações educativas e culturais no Brasil para idosos surgiram na década de
1960 no Serviço social do comércio (Sesc) de São Paulo. Neste serviço, eram realizadas
comemorações diversas como: aniversários, bailes, jogos, eventos educativos, passeios entre
outros, sendo consideradas como as primeiras ações em prol do envelhecimento saudável
(CAMARANO; PASINATO, 2004). Com a crescente demanda de serviços especializados
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para a população idosa, as Universidades tem se adequado para atender essa tendência, por
meio de programas de educação permanente para idosos chamados de Universidade Aberta a
Terceira Idade, Maturidade ou Pessoas Idosas. Em geral, as atividades realizadas dentro das
UnATIs são voltadas para a promoção da saúde, bem estar social e psicológico e a cidadania
dos participantes da ―terceira idade‖, oferecendo atividades físicas, intelectuais, culturais e
sociais (CACHIONI, 2003).
As UNATIs brasileiras receberam influências das Universidades Europeias,
principalmente aquelas que surgiram no final da década de 60 na França, e denominava-se
―universidade de tempo livre‖. Como o próprio nome diz, estas tinham como objetivo ocupar
o tempo livre dos aposentados, oferecendo atividades que favoreciam a sociabilidade
(VELOSO, 2004). O primeiro programa desse tipo no Brasil iniciou-se como extensão
universitária, denominado de Núcleo de Estudos da Terceira Idade, na Universidade de Santa
Catarina, um ano após a Primeira Assembleia Mundial sobre Envelhecimento realizada na
Cidade de Viena na Áustria em 1983 (BENEDETTI, 2007). No entanto, somente na década
de 90 é que houve um aumento dos programas de extensão universitária voltada para idosos
no Brasil (INOUYE et al, 2018).
A UnATI | EACH promove atividades de ensino, pesquisa e extensão, com inserção
efetiva na comunidade universitária. A mesma recebe semestralmente cerca de 300 idosos, os
quais podem se inscrever nas seguintes atividades: 1) disciplinas regulares (vagas em
disciplinas pré-estabelecidas do Curso de Bacharelado em Gerontologia; 2) atividades
didático-culturais; e 3) atividades físico-esportivas. Para o presente estudo, foram recrutados
os idosos inscritos na atividade físico-esportiva denominada ―Equilibre-se‖ e que também
aceitaram participar da pesquisa maior supracitada sobre prevenção de quedas.
Os voluntários foram, então, distribuídos por conveniência nos seguintes grupos
experimentais: 1) Grupo controle (GC), 2) Grupo Exercício (GE) e 3) Grupo Intervenções
Múltiplas (GIM). Aos idosos alocados no GC, normalmente aqueles que ficaram em lista de
espera para a realização da oficina ―Equilibre-se‖, foi orientado que os mesmos seguissem
com suas atividades rotineiras e que não iniciassem nenhum tipo de treinamento físico durante
o seguimento do estudo. Após o período das reavaliações, os voluntários do GC foram
convidados a participarem do mesmo treinamento físico oferecido aos demais grupos. Os
voluntários do GE, por sua vez, participaram de um programa de treinamento físico
combinado (ou seja, compostos por exercícios de resistência muscular, caminhada e
equilíbrio) voltado para a prevenção de quedas, enquanto que os voluntários do GIM
participaram de palestras sobre prevenção de quedas (intervenção educativa), além do

32

protocolo de exercícios combinados. As mesmas orientações quanto à manutenção das
atividades rotineiras e a não iniciar outros programas de exercícios físicos durante o estudo
também foram passadas aos integrantes do GE e GIM.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Para a participação do estudo, era necessário ter 60 anos ou mais, apresentar boas
condições de saúde (atestado por um médico) e estar regularmente inscrito na UnATI |
EACH. Foram excluídos do presente estudo os idosos portadores de doenças
cardiorrespiratórias limitantes, doenças neurológicas, alterações vestibulares diagnosticadas,
alterações osteomusculares limitantes, alterações cognitivas diagnosticadas, baixa visão e
histórico de quedas recorrentes (> ou = 2 eventos). Idosos que faziam uso de dispositivos de
auxílio à marcha e que apresentavam qualquer problema que os impossibilitassem de realizar
exercícios físicos em grupo também foram excluídos. A figura 1 ilustra o processo de seleção
dos participantes.
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Figura 1. Fluxo dos seleção participantes.

Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019

3.5 PROCEDIMENTOS GERAIS

As avaliações foram realizadas no Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em
Gerontologia (NEPEG) da EACH | USP. Foi recomendado aos voluntários para comparecer
com roupas confortáveis, não ingerir bebidas alcoólicas e/ou estimulantes e não realizar
atividade física extenuante no dia anterior aos testes.
A preparação dos equipamentos e materiais, assim como a organização da sala foi
sempre realizada com uma hora de antecedência a chegada de cada voluntário. Para reduzir a
ansiedade e expectativa por parte dos voluntários, foram feitos procedimentos de
familiarização dos mesmos com os protocolos experimentais e os equipamentos a serem
utilizados. Os idosos foram orientados para que, durante as avaliações do equilíbrio,
informassem sobre qualquer alteração percebida no seu estado geral como: mal-estar, tontura,
turvação visual, ânsia de vômito, cansaço ou surgimento de outros sintomas que pudessem
impossibilitar a continuidade dos testes.
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3.6 AVALIAÇÕES E INSTRUMENTOS

A seguir, estão descritos os instrumentos e os testes utilizados no presente trabalho. A
ficha de coleta de dados pode ser visualizada no APÊNDICE B.

3.6.1

Questionário-sociodemográfico

Para o perfil sociodemográfico foi utilizado um questionário semi-estruturado
contendo as seguintes informações: 1) idade, 2) sexo, 3) estado civil e 4) escolaridade.

3.6.2

Questionário de condições de saúde

Os voluntários foram questionados se, nos últimos 5 anos, algum médico disse que os
mesmos tinham as seguintes sinais/doenças: 1) doença do coração (angina, infarto, ou ataque
cardíaco, 2) pressão alta / hipertensão, 3) derrame / AVE / isquemia, 4) diabetes mellitus, 5)
tumor maligno / câncer, 6) artrite artrose ou reumatismo, 7) artrite ou reumatismo, 8) doenças
do pulmão, como por exemplo, bronquite e enfisema, 9) depressão, 10) incontinência urinária
e 11) outras. Além disso, os voluntários foram questionados se realizavam algum exercício
físico regular, tinham sofrido alguma queda nos últimos 12 meses e faziam uso de
medicamentos (receitados ou utilizados por conta própria).

3.6.3

Avaliação Antropométrica

O peso (Kg) e estatura (cm) foram medidos com o auxílio de uma balança mecânica e
um estadiômetro de parede, respectivamente. De posse destas medidas, o índice de massa
(IMC, Kg/cm2) corpórea foi calculado.
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3.6.4

Escala de Depressão Geriátrica

Para a avaliação dos sintomas de depressão, utilizou-se a versão reduzida da Escala de
Depressão Geriátrica (EDG), a qual é composta por 15 questões (YESAVAGE et al., 1982;
ALMEIDA; ALMEIDA, 1999). Essa escala é bastante utilizada no contexto clínico e
apresenta boa confiabilidade e especificidade para a detecção de depressão em idosos
(PARADELA et al., 2005). Pontuações entre 0 e 5 sugerem ausência de sintomas depressivos,
entre 6 e 10 depressão leve e entre 11 e 15 depressão severa (PARADELA et al., 2005).

3.6.5

Mini-Exame do Estado Mental

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) é um instrumento de rastreio cognitivo que
avalia funções de orientação temporal e espacial, registro de três palavras, atenção, cálculo,
memorização das três palavras registradas, linguagem e praxia visuoconstrutiva, por meio de
20 questões agrupadas em sete categorias (FOLSTEIN et al., 1975). Para a avaliação dos
pontos de corte que variam de 0 a 30 pontos, utilizou-se a pontuação proposta por Brucki, et
al. (2003), subtraindo 1 desvio-padrão da média da faixa de escolaridade, ou seja, 17 pontos
para analfabetos, 20 pontos para os idosos com 1 a 4 anos de escolaridade, 24 pontos para 5 a
8 anos de escolaridade e 26 pontos para os idosos com escolaridade acima de 8 anos.

3.6.6

Auto-eficácia de Quedas

Para avaliar a auto-eficácia de quedas, foi utilizada a versão brasileira da Falls
Efficacy Scale-Internacional (FES-I), cuja sua validação mostrou boas características
psicométricas, com consistência interna e confiabilidade satisfatórias (CAMARGOS et al.,
2010). Pontuações na FES-I superiores a 23 pontos sugerem associação com histórico de
quedas esporádicas, enquanto pontuações maiores que 31 pontos apresentam relação com
histórico de quedas recorrentes. Da mesma forma, Lusardi et al. (2017) sugerem que valores
acima de 23 pontos podem ser utilizados como preditores de quedas.
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3.6.7

Percepção sobre o Risco de Quedas

Para avaliar a percepção do risco de queda foi aplicado o Falls Risk Awareness
Questionnaire (FRAQ) traduzido e adaptado culturalmente por Lopes e Trella (2013).
Quando testado em relação às suas características psicométricas, esse instrumento apresentou
excelente consistência interna e confiabilidade. O escore do FRAQ varia de 0 a 32 pontos,
sendo que quanto maior a pontuação melhor é a percepção do idoso sobre fatores de riscos
envolvidos nas quedas.

3.6.8

Timed-Up and Go

A mobilidade foi avaliada por meio do teste Timed Up and Go (TUG), (MATHIAS;
NAYAK; ISAACS, 1986; PODSIADLO; RICHARDSON, 1991). Nesse teste é mensurado o
tempo gasto para levantar-se de uma cadeira com braços, caminhar 3 metros a frente, virar,
caminhar de volta e sentar-se na cadeira, caracterizando, assim, um conjunto de ações
cotidiana fundamentais para a independência dos idosos. Embora não haja consenso na
literatura que o envelhecimento altere o tempo de realização TUG (STEFFEN; HACKER;
MOLLINGERL, 2002), para a população idosa brasileira, tempos superiores a 12,47
segundos (TUG realizado em velocidade habitual) indicam maior risco de quedas
(ALEXANDRE et al., 2012). Para a realização do teste, foi utilizado uma cadeira padrão
(altura do assento: 43 cm) com braços e um cronômetro. Antes de cronometrar o tempo, foi
permitido aos voluntários realizarem o percurso uma vez, com o intuito de familiarizá-los
com o teste. Os idosos foram então orientados a realizar o percurso de maneira mais rápida
possível, desde que a segurança dos mesmos não fosse colocada em risco. O teste foi
realizado três vezes, sendo utilizado na análise final a média do tempo gasto em todas as
tentativas, desde que a variabilidade entre as medidas fosse menor que 10%. Medidas com
variância superior a 10% não foram utilizadas no cálculo da média final.

3.6.9

Força de Preensão Palmar

Para avaliação da força de preensão palmar, também conhecido como Hand Grip
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(HG), foi utilizado um dinamômetro de preensão palmar (SH 5001, SAEHAN Corp, Korea), o
qual possui um sistema hidráulico e duas alças paralelas que podem ser ajustadas em cinco
posições diferentes de acordo com as dimensões da mão do avaliado. O dinamômetro mede a
força produzida por uma contração isométrica, sendo a mesma registrada em quilogramas ou
libras. A força máxima de preensão palmar do membro dominante foi avaliada na postura em
pé. Durante o teste, os voluntários foram orientados a manter o cotovelo fletido a 90o e o
ombro e o punho em posição neutral (BOADELLA; KUIJER; SLUITER, 2005).
Adicionalmente, os voluntários foram orientados a realizar a preensão durante a expiração, de
forma a evitar a realização da manobra de Valsalva. Três medidas foram realizadas no
membro dominante, sendo a média das mesmas considerada para a análise dos dados.

3.6.10 Sentar e Levantar da Cadeira

A força muscular dos membros inferiores foi avaliada indiretamente pelo teste físicofuncional de Sentar e Levantar da Cadeira (SLC) de 5 repetições, (BOHANNON, 1995), o
qual é bastante utilizado para avaliar, além da capacidade funcional dos membros inferiores, o
equilíbrio dinâmico. De forma geral, a incapacidade de levantar-se de uma cadeira sem
auxílio dos membros superiores é um indicativo de fragilidade física (GILL; WILLIAMS,
1995). Fatores importantes envolvidos na atividade de levantar da cadeira incluem força
muscular dos extensores de quadris e joelhos, resistência muscular e resposta postural ao
deslocamento do centro de massa durante o movimento (LUSARDI; PELLECCHIA;
SCHULMAN, 2003). Para a realização do teste, foi utilizado uma cadeira padrão (altura do
assento: 43 cm) sem braços e um cronômetro. Os idosos foram orientados a levantar e sentar
de uma cadeira, o mais rápido possível, sem a ajuda dos membros superiores, os quais
permaneceram cruzados na frente do corpo durante a realização do movimento. Ao perder o
contato com o encosto da cadeira, o tempo gasto (segundos) para realizar 5 repetições foi
cronometrado.
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3.7 PROTOCOLOS DE TREINAMENTO
3.7.1

Exercícios Físicos

O protocolo de treinamento foi realizado 2x/semana, com duração de 60
minutos/sessão, por um período de 16 semanas, totalizando 32 sessões de treinamento. Para a
realização dos exercícios, foram utilizados materiais diversos como, por exemplo: cadeira,
faixas de resistências/elásticas, degraus, bolas, bolas tonificadoras, bola suíça, steps,
colchonetes, tornozeleira, cone, halteres dentre outros equipamentos. As sessões de
treinamento incluíram exercícios aeróbicos (caminhada), exercícios de marcha associados a
atividades proprioceptivas e de dupla-tarefa, exercícios isotônicos de resistência muscular
para membros inferiores, exercícios de desafio ao equilíbrio estático, exercício de desafio ao
equilíbrio dinâmico e exercícios de alongamento. A avaliação para progressão dos exercícios
era feita a cada duas semanas, de forma a atender o princípio de sobrecarga aplicada a prática
de exercício físico. Desta forma, era adicionado ou mantido a carga de acordo com a análise
subjetiva

de

cada

indivíduo.

Os

parâmetros

utilizados

para

aumentar

a

intensidade/dificuldades dos exercícios, durante o período de treinamento, estão descritos com
mais detalhes a seguir.
Antes de todas as sessões de treinamento, os valores de pressão arterial e de frequência
cardíaca eram aferidos e registrados na ficha dos participantes. Todas as sessões foram
iniciadas por uma caminhada de 20 minutos em superfície plana, com o objetivo de promover
aquecimento, melhora do equilíbrio dinâmico e da resistência aeróbia. No primeiro mês, a
frequência cardíaca deveria ser mantida entre 50% a 70% da FC de reserva, sendo que no
restante do período, a mesma deveria ser de 70-80% da FC de reserva (ACSM, 2017) e/ou em
uma intensidade moderada/moderada-alta (ou seja, de três a seis pontos) de acordo com a
escala subjetiva de esforço de Borg de 10 pontos (BORG, 1982). A FC de reserva é calculada
pela diferença entre a FC máxima predita para idade (ou seja, a idade subtraída de 220 para
homens e 210 para as mulheres) e a FC de repouso.
Após o aquecimento, era permitido descanso de 1 a 3 minutos e, em seguida, eram
realizados exercícios ativos livres e de resistência muscular, com intuito de melhorar a força
de membros inferiores e tronco, durante 20 minutos. Para cada exercício, eram realizadas três
séries, de 10 a 15 repetições, com carga de 1 a 3 Kg (tornozeleira) e período de descanso de 1
minuto entre as mesmas. O volume e a carga foram determinados de acordo com a escala
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subjetiva de esforço de OMNI (GEARHART, RANDALL et al., 2011). sendo desejável a
manutenção do esforço entre 4 a 6 pontos da mesma, ou seja, de ―mais ou menos difícil‖ a
―difícil‖. Desta forma, a intensidade da carga era ajustada individualmente. Após a análise
subjetiva do esforço, avaliada pelo fisioterapeuta, era determinado a necessidade ou não de
incremento de volume e carga dos exercícios.
Na terceira etapa da sessão, eram realizados exercícios ativos livres de equilíbrio
estático e dinâmico para melhorar o equilíbrio. Os exercícios foram realizados em formato de
circuito de equilíbrio, onde era exigido que os idosos realizassem transposição de steps,
marcha em oito entre dois cones, em zig zag entre cones, marcha em diferentes sentidos
(lateral, frente e costas), marcha na ponta dos pés e sobre os calcanhares. O circuito de
equilíbrio era modificado à medida que as atividades eram realizadas sem grandes
dificuldades. Inicialmente, os exercícios eram realizados sem carga. Porém, na medida que os
idosos se familiarizavam com o circuito de equilíbrio, era adicionado carga (de 1 a 3 Kg) de
acordo com a percepção subjetiva na escala de OMNI.
Com o intuito de aumentar a dificuldades dos exercícios de equilíbrio, foram
adicionadas tarefas cognitivas que envolvessem cálculos mentais (por exemplo: subtração,
adição e multiplicação), função executiva (por exemplo: nomear animais, frutas entre outras
palavras de mesma categoria semântica), atenção e memória (por exemplo: não repetir
palavras já ditas durante a atividade de nomeação), ou seja, atividades de dupla-tarefa. A cada
três semanas, o treino de equilíbrio era substituído por atividades livres, sugerida pelos
próprios idosos e pelos envolvidos no projeto, desde que envolvessem deslocamento do centro
de massa (por exemplo: atividades relacionadas a percepção corporal, jogo da velha adaptado
e vôlei adaptado, entre outras). Além de estimular o equilíbrio, as atividades livres tinham
também o objetivo de proporcionar maior interação entre os participantes, mas de maneira
mais lúdica. O tipo de exercício utilizados em cada etapa da sessão e as características do
mesmo encontram-se sumarizados no Quadro 1. Além disso, alguns exercícios físicos
utilizados no treinamento podem ser visualizados nas figuras 2 a 6.

Quadro 1: Descrição das etapas e exercícios utilizados no programa de intervenção envolvendo exercícios físicos.
Tipo

Exercícios

Frequência

Resistência
Aeróbia

caminhada em ambiente interno (quadra) e/ou externo
(no campus)

Resistência
muscular

11 exercícios de MMII sentado na cadeira e/ou em pé:
1) flexão de joelho, 2) extensão de joelho, 3) flexão
plantar do pé, 4) dorsiflexão do pé, 5) flexão de
quadril, 6) abdução de quadril; 7) agachamento, 8)
tripla flexão, 9) sentar e levantar da cadeira, 10) flexão
de quadril com extensão de joelho (em pé) e 11) flexão
de quadril com extensão de joelho associado com
membros superiores (em pé).

Equilíbrio

11 Exercício envolvendo equilíbrio estático, dinâmico
e dupla tarefa: 1) tandem, 2) zig zag, 3) unipodal, 4)
unipodal com extensão de joelho, 5) marcha lateral, 6)
marcha de costa, 7) marcha na ponta dos pés, 8)
2x/semana
marcha com calcanhar, 9) marcha com repasse de bola,
10) marcha com fluência verbal e 11) marcha com
deslocamento lateral e cálculos mentais.

Atividades
lúdicas

1) percepção corporal, 2) vôlei adaptado, 3) queimada
e 4) jogo da velha adaptado. 4) em círculo jogando
bola com fluência verbal

2x/semana

2x/semana

Duração

Volume/Intensidade

20 min/sessão

- 50%-70% da FC de reserva (1o
mês)
- 70-80% da FC de reserva e/ou
3 a 6 pontos na escala de BORG
(2o ao 4o mês)

20 min/sessão

- 10 a 15 repetições carga de 1 a
3 Kg (tornozeleira) e período de
descanso de 1 minuto entre as
mesmas.
- incremento de carga quando a
percepção subjetiva de esforço
era inferior a 4 na escala de
OMNI.

20 min/sessão

- incremento da dificuldade de
forma individualizada (redução
de apoio dos membros
superiores, redução da base de
apoio, inclusão de superfícies
instáveis e associação com
tarefas cognitivas).

1x/ a cada 15
20 min/sessão
dias*

- não se aplica

*nos dias das atividades lúdicas, os exercícios de equilíbrio não eram realizado.
Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.
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Figura 1. Caminhada externa

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.

Figura 2. Exercício de fortalecimento para membros superiores associado ao equilibro sentado

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.
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Figura 3. Exercício de fortalecimento de panturrilha

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.

Figura 4. Exercício de apoio unipodal

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.
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Figura 5. Circuito de Equilíbrio

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.

Figura 6. Exercício de dupla-tarefa

Fonte: Vilmar da Silva Mineiro, 2019.
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3.7.2 Intervenção educativa

Além da participação no protocolo de exercício descrito anteriormente, os voluntários
do GIM foram submetidos também a intervenção educativa, 1x/semana, 60 minutos por
encontro, durante 16 semanas. Os encontros foram conduzidos buscando aumentar o
conhecimento dos idosos sobre as atitudes e comportamentos de risco para quedas. Foram
utilizados materiais audiovisuais nas aulas expositivas que ocorreram nos primeiros trinta
minutos do encontro. Na segunda parte do encontro, foram realizadas discussões coordenadas
sobre o assunto, onde os idosos deveriam apresentar dúvidas quanto ao tema das aulas e
experiências prévias.
Os temas abordados foram alocados em cinco eixos de conhecimento: 1) Quedas:
definição, comportamentos de risco e prevenção; 2) Doenças e mudanças na saúde:
informações detalhadas sobre as principais doenças que predispõe as quedas e, bem, como
preveni-las; 3) Fatores extrínsecos: Informações sobre os fatores extrínsecos para quedas,
como melhorar o ambiente doméstico, calçados mais adequados e cuidados com os pés; 4)
Diminuindo o risco de cair: Informações de como atividades e exercícios físicos podem ajudar
na prevenção de quedas, através do fortalecimento da musculatura e melhora do equilíbrio. 5)
Fatores Influenciadores: Informações sobre fatores que podem levar os idosos a cair ou
podem ajuda-los a diminuir o risco de quedas (exemplos: medicamentos e interações
medicamentosas, alimentação, cognição, medo de cair, dentre outros). Os slides utilizados
durante as sessões educativas estão apresentados no Apêndice C.

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS (versão 20.0 para
IOS). Inicialmente, foi realizada uma análise exploratória dos dados, incluindo medidas de
tendência central (teste de Shapiro-Wilk), distribuição dos dados (Assimetria e Curtose) e
homogeneidade da variância (teste de Levene). Para as variáveis categóricas, as diferenças
entre os grupos foram avaliadas por meio do teste de qui-quadrado (x ) e exato de Fisher. Já
2

para as variáveis contínuas relacionadas às características dos sujeitos, as diferenças entre os
grupos na situação basal foram avaliadas por meio da análise de covariância (ANCOVA) para
amostras independentes (co-variável: IMC). Os efeitos de grupo, tempo e interação entre
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grupo e tempo foram analisados por meio da análise multivariada da variância (MANOVA)
para medidas repetidas. Em caso de significância, os testes post hoc de Bonferroni e teste t de
Student foram utilizados na comparação inter e intra grupos, respectivamente. Além disso,
calculou-se o tamanho de efeito por meio do teste de g de Hedges, sendo os seus valores
classificados em: insignificante (<0,19), pequeno (0,20 - 0,49), médio (0,50 - 0,79), grande
(0,80 - 1,29) e muito grande (> 1,30) (ESPÍRITO-SANTO; DANIEL, 2015). Para todas as
análises, estabeleceu-se IC de 95% e nível de significância de p<0,05.
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4 RESULTADOS

A amostra final do estudo foi composta por 51 idosos, sendo 15 do GC, 20 do GE e 16
do GIM. Os dados sociodemográficos e as características antropométricas dos participantes
dos três grupos estão apresentados na tabela 1. É possível observar que não houve
significância estatística entre os grupos controle e exercício para a categoria idade (p>0,05). A
média da idade entre os grupos ficou entre 67 e 68 anos (GC=67,1 ±6,28 e GE=67,3 ±5,59 e
GM=68,1 ±6,82). Em todos os grupos houve maior prevalência de mulheres e de participantes
com 8 anos ou mais de escolaridade. Nos grupos GE e GIM, grande parte dos idosos eram
casados ou tinham união estável (45,0 e 43,8%, respectivamente), seguido por viúvos (25,0 e
37,5%, respectivamente). Já no GC, a proporção de idosos casados ou com união estável e
solteiros foi a mesma (40%) seguido por viúvos (13,3%) e divorciados/separados (6,7%). Em
relação as características antropométricas, foram observadas diferenças estatísticas entre os
grupos para as variáveis peso e IMC, sendo que o grupo GIM apresentou maior sobrepeso
comparativamente ao GE e maior IMC comparativamente aos demais grupos. Como os
grupos possuíam características antropométricas diferentes na situação pré-intervenção, a
variável IMC foi considerada como co-variável nas análises de variância, uma vez que
poderia exercer influência nos resultados de alguns testes.
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Tabela 1. Características dos grupos estudados

Idade
(anos)

Média

GC
(n=15)
67,1

Dp

6,28

5,56

6,82

Sexo
(%)

Mulheres

66,7

85,0

75,0

Homens

33,3

15,0

25,0

Casado(s)/união estável

40,0

45,0

43,8

Solteiro(a)

40,0

15,0

12,5

Viúvo(a)

13,3

25,0

37,5

divorciado(a)/separado(a)

6,70

15,0

6,20

1-4 anos

13,3

15,0

12,5

5-8 anos

20,0

25,0

12,5

>8 anos

67,0

60,0

75,0

Estatura
(m)

Média

1,61

1,58

1,61

Dp

0,95

0,49

0,86

Peso
(Kg)

Média

71,0

67,0*

80,0

Dp

10,4

8,69

13,6

IMC
(Kg/m2)

Média

27,4*

26,4*

30,6

DP

3,80

2,57

4,31

Estado civil (%)

Escolaridade
(%)

GE
(n=20)
67,3

GIM
(n=16)
68,1

p-valor
NS

NS

NS

NS

NS

0,00

0,00

*p<0,05 vs. GM. Nota: IMC: índice de massa corpórea.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.

A análise da distribuição dos dados presentes nas Tabela C-4, D-5 e E-6 (apêndices C,
D e E) resultou em assimetria e curtose dentro da faixa de normalidade (-1,96 <
curtose/EP

assimetria/EP e

> 1,96) para a maior parte das variáveis, portanto optou-se por analisar os dados

utilizando-se técnicas paramétricas.
Na tabela 2 encontram-se os dados referente ao desempenho nos testes físicofuncionais, nas escalas relacionadas a saúde mental e nas escalas relacionadas a quedas entre
os grupos estudados em situação pré e pós período de seguimento. Foi observado interação
entre grupo e tempo [F(2,47)= 5,02; p=0,01] para o desempenho no TUG. Na análise intragrupos, ambos os grupos que foram submetidos ao treinamento físico apresentaram redução
significativa no tempo desse teste (p<0,05). Nenhum efeito foi observado para o desempenho
no teste de levantar e sentar da cadeira. O teste de HG apresentou efeito de tempo [F (1,47)=
8,80; p<0,01], mas nenhuma diferença estatística foi constato nas comparações intra-grupos
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(p>0,05).
Para as variáveis relacionadas a saúde mental, nenhum efeito foi observado para a
pontuação na EDG. Porém, efeito de tempo foi encontrado para o desempenho no MEEM
teste (mini exame do estado mental) [F(1,47)= 9,84; p<0,01], sendo que somente o GIM
mostrou melhora nesse teste após o período de seguimento (p<0,5).
Em relação às escalas de quedas, não foi observado nenhum efeito para a auto eficácia
das quedas. Por outro lado, as análises mostraram efeito de tempo [F (1,47) = 29,13; p<0,01] e
interação entre grupo e tempo [F(2,47)=13,34; p<0,01] para a escala de percepção dos fatores
de risco para queda, com melhora da pontuação nessa somente para o grupo GIM.
As análises do tamanho de efeito intra-grupos para as variáveis estudadas estão
apresentadas na tabela 3. Para as variáveis físico-funcionais, foi possível observado efeito
pequeno de ambas as intervenções (g de Hedges de -0,25 para o exercício e -0,39 para a
intervenção múltipla) no despenho do TUG. Embora a análise de covariância não tenha
mostrado efeito de tempo, grupo e interação para o desempenho do STS, a situação controle
apresentou efeito médio (g de Hedges de 0,54) para a redução do desempenho nesse teste,
enquanto o efeito para ambas intervenções foram insignificantes. Já para o MEEM, efeitos
médio (g de Hedges de 0,52), pequeno (g de Hedges de 0,30) e grande (g de Hedges de 0,83)
foram observados para a situação controle, exercício e intervenção múltipla, respectivamente.
Como todos os grupos apresentaram efeito positivo no desempenho do MEEM após o período
de seguimento, a presença do fator ―aprendizagem‖ nesses resultados, muito comum em testes
e baterias cognitiva, não pode ser descartado. Por fim, efeito grande (g de Hedges de 1,19) da
intervenção múltipla foi observado para o escore da FRAQ. Nenhuma das condições
estudadas tiveram efeito nas variáveis escore da GDS e da FES-I.
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Tabela 2 – Desempenho nos testes Físico-Funcionais, nas escalas relacionadas a saúde mental
e nas escalas relacionadas às quedas
GC
(n=15)

GE
(n=20)

GIM
(n=16)

p-valor

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

G

T

GxT

NS

NS

0,01

NS

NS

NS

NS

0,03

NS

Fisico-funcional
TUG
(seg)

Média

7,57

7,77

7,64

7,26*

7,72

7,32*

Dp

0,82

1,06

1,42

1,02

1,07

0,90

SLC
(seg)

Média

11,5

12,6

12,7

12,5

12,7

12,6

Dp

2,17

1,43

4,04

2,18

2,72

1,92

HG
(kgf)

Média

27,1

26,7

23,3

24,9

24,7

25,5

Dp

8,04

9,67

3,84

3,97

7,74

6,99

Média

1,85

2,08

1,80

1,80

2,06

2,38

dp

1,62

2,39

2,28

2,63

1,98

1,59

26,1

27,4

26,6

27,3

26,5

28,3*

2,44

2,39

2,32

2,18

2,13

2,10

Saúde Mental
GDS
(escore)

MEEM Média
(escore)
dp
Quedas
FES- I
(escore)

Média

22,6

24,5

24,2

25,4

24,7

24,6

Dp

3,76

6,19

6,22

7,53

6,23

6,51

FRAQ
(escore)

Média

22,7

24,3

23,1

23,2

20,4

25,8*

Dp

2,87

2,76

3,79

3,27

4,33

4,49

NS

NS

NS

NS

0,00

NS

Nota: GC = grupo controle; GE = grupo exercício; GIM = grupo intervenções múltiplas; TUG = timed-up and go

NS

NS

NS

teste; SLC = sentar e levantar da cadeira; HG = hand grip; EDG = escala de depressão geriátrica; MEEM: miniexame do estado mental; FES-I = Falls Efficacy Scale International; FRAQ = Falls Risk Awareness

NS

0,00

0,00

Questionnaire. G = efeito de grupo, T = efeito do tempo, GxT = interação entre efeito de tempo vs. treinamento.
*p<0,05 vs. situação basal dentro do mesmo grupo.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.

Tabela 3 – Análise do tamanho de efeito para as variáveis relacionadas ao desempenho físico-funcionais, escalas de saúde mental e escalas de quedas.
g de Hedges
Confiança 95%
t de
Classificação
Student
TDE
Pré vs. Pós
IC I
IC S
gl
p-valor TDE-LC
TUG
(seg)
STS
(seg)
HG
(kgf)

GDS
(score)
MEEM
(escore)

GC
GE
GIM

0,19
-0,25
-0,38

-0,14
-0,70
-0,76

GC
GE
GIM
GC
GE
GIM

0,54
-0,04
-0,04
-0,11
0,19
0,10

0,20
-1,37
-1,01
-0,87
-2,38
-1,00

GC
GE
GIM
GC
GE
GIM

0,07
0,00
0,17
0,52
0,30
0,83

-0,32
-1,38
-0,96
0,28
-0,26
0,05

Fisico-funcional

0,54
-0,06
-0,04

1,27
-2,46
-2.38

14
19
15

0,22
0,02
0,03

55,6
57,0
60,7

Insignificante
Pequeno
Pequeno

2,00
0,97
0,81
0.07
5,58
2,60

2,61
-0,36
-0,23
-1,81
0,84
0,36

14
19
15
14
19
15

0,02
0,73
0,82
0,09
0,41
0,36

64,9
51,2
51,2
53,1
55,4
52,8

Médio
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Insignificante

0,90
0,00
0,53
2,74
1,53
2,19

14
19
15
14
19
15

0,38
1,00
0,60
0,02
0,14
0,04

52,0
50,0
54,8
64,7
59,3
79,7

Insignificante
Insignificante
Insifnificante
Médio
Pequeno
Grande

1,58

14

0,14

59,3

Pequeno

Saúde Mental

0,78
1,38
1,60
2,32
1,66
3,55

Quedas

FES-I

GC

0,33

-0,68

4,48

50

(escore)

FRAQ
(escore)

GE
GIM

0,17
-0,02

-2,56
-2,55

4,96
2,35

0,67
-0,09

19
15

0,51
0,93

54,8
53,8

Insignificante
Insignificante

GC
GE
GIM

0,55
0,03
1,19

-0,84
-1,07
3,27

4,04
1,27
7,53

1,41
0,18
5,41

14
19
15

0,18
0,86
0,00

65,2
50,9
80,2

Médio
Insignificante
Grande

Nota: GC = grupo controle; GE = grupo exercício; GIM = grupo intervenções múltiplas; IC I = intervalo de confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; TDELC = tamanho do efeito em linguagem comum; TDE = tamanho do efeito; IMC = índice de massa corpórea; TUG = timed-up and go teste; STS = seat-to-stand test; HG =
hand grip; FES-I = Falls Efficacy Scale International; FRAQ: Falls Risk Awareness Questionnaire.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.
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5 DISCUSSÃO

O presente estudo teve objetivo avaliar os efeitos do exercício, associado ou não a
intervenção educativa, no desempenho físico-funcional e saúde mental de idosos
frequentadores de uma UnATI. o protocolo de treinamento físico proposto foi capaz de
melhorar a mobilidade e de manter a força de membros inferiores destes idosos, independente
da intervenção educativa, entretanto essa trouxe benefícios adicionais na cognição e no
conhecimento sobre os fatores de risco para as quedas dos idosos. As implicações desses
resultados para a prevenção de quedas serão discutidos a seguir.
Evidência cientificas recentes sugerem que o treinamento combinado ou multimodal
trás diversos benefícios para a saúde (aptidão cardiorrespiratória, força muscular, mobilidade,
flexibilidade e cognição) dos idosos (BOUAZIZ et al, 2016), sendo também o mais indicado
na prevenção de quedas como intervenção isolada (GILLESPIE et al., 2012). Embora os
efeitos deste tipo de treinamento estejam bem estabelecidos, a sua magnitude é muito variável
entre os estudos. De acordo com os estudos analisados na revisão sistemática realizada
Bouaziz et al. (2016), a melhora da força muscular variou entre 1,4 e 95%, da aptidão
cardiorrespiratória entre 5,3 e 88,9% e da mobilidade entre 7,2 e 40%. É provável que essas
diferenças entre os estudos estejam relacionadas com diversos fatores que vão desde as
características dos sujeitos envolvidos, dos testes utilizados e do programa de treinamento
físico propriamente dito. Já os benefícios desse tipo de treino em variáveis relacionadas a
saúde mental (depressão, cognição, medo de quedas) de idosos são controversos.
Freiberger, Haberle, Spirduso, Zijlstra (2012) conduziram um ensaio clínico
aleatorizado com o objetivo de avaliar o efeito de três intervenções diferentes no desempenho
físico e psicológico (medo de cair) de idosos, entre 70 e 90 anos de idade, com histórico de
quedas (últimos 6 meses) e medo de cair. Todas as intervenções eram constituídas por
exercícios de resistência muscular e equilíbrio, diferenciando entre si por um terceiro
componente: a) Força e equilíbrio: intensidade dos exercícios sofreu incremento progressivo,
b) Fitness: adição de resistência aeróbia e c) Intervenções múltiplas: adição de educação sobre
fatores de risco para quedas e treino cognitivo. Os autores observaram melhora de
aproximadamente 8,6% na mobilidade (redução de 0,74 segundos no TUG) e 15% na força de
membros inferiores (redução de 1,82 segundos no STS, com exceção do grupo intervenções
múltiplas) após seis meses de seguimento. Entretanto, nenhuma alteração foi observada para
as medidas relacionadas ao conhecimento dos fatores de risco e medo de quedas.
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No presente estudo, também foi possível observar melhora de aproximadamente 5%
na mobilidade (redução de 0,38 segundos no TUG) que, embora pequena, foi estatisticamente
significante, em ambos os grupos submetidos a intervenção física. O desempenho no teste de
STS não se alterou com o treinamento, no entanto a não participação nos grupos de
intervenção causou efeito negativo e moderado no desempenho deste teste (grupo controle
teve uma piora de 9,6% ou, seja, aumento de 1,1 segundos no tempo do STS). Assim como o
estudo de Freiberger, Haberle, Spirduso, Zijlstra (2012), também não foi possível observar
melhora na medida de auto-eficácia para quedas no presente estudo. Por outro lado, o grupo
intervenção múltipla mostrou maior conhecimento sobre os fatores de risco de quedas que os
demais grupo após a intervenção, contrariando os resultados destes autores.
Contudo, em um estudo controlado e randomizado envolvendo três grupos diferentes
(controle, cognitivo comportamental e cognitivo comportamental associado ao Tai Chi)
demostrou que, após 5 meses de intervenção, os idoso do grupo intervenção múltipla (ou seja,
cognitivo comportamental associado ao Tai Chi) apresentaram melhora do medo de cair e da
mobilidade comparado aos demais grupos (HUANG, YANG, LIU, 2011). Esses resultados
mostram que exercícios físicos combinados com intervenções psicológicas podem ser uma
boa alternativa para prevenção de quedas em idosos (AZIZAN; JUSTINE., 2015).
É importante lembrar que os idosos incluídos no presente estudo são provenientes de
uma UnATI e, portanto, apresentam algumas características peculiares se comparados com
idosos recrutados de outros tipos de serviço e locais. Em relação ao perfil sociodemográfico,
os idosos participantes de UnATIs tendem a ser mais jovens, ter escolaridade alta e níveis
socioeconômicos favoráveis quando comparado a idosos da comunidade (LOURES et al.,
2010; ORDONEZ; BATISTONI; CACHIONI, 2011; ZIELIŃSKA-WIĘCZKOWSKA et al.,
2012; INOUYE et al., 2018), corroborando com os dados do presente estudo. Estudos prévios
dentro da mesma UnATI mostraram que a maioria de seus participantes apresenta idade
inferior a 70 anos, oito anos ou mais de estudo, poucas comorbidades (até duas doenças
crônicas autorrelatadas), além de serem fisicamente ativos (KINOSHITA et al., 2012; MELO
et al., 2012). Sendo assim, idosos participantes de UnATIs tendem a apresentar bom
desempenho físico-funcional, muitas vezes com escores/tempos muito superiores aos valores
considerados de risco de quedas, por exemplo (MELO et al., 2012; VIEIRA et al., 2017).
Devido ao poder preditivo de desfechos negativos em idosos, os testes físicofuncionais são bastante utilizados em estudos envolvendo essa população. Dados normativos
de desempenho físico-funcional para a população brasileiras são escassos, dificultando assim
a comparação dos presentes resultados com estudos internacionais. No estudo de Lusardi et al.
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(2003), por exemplo, são sugeridos valores normativos de sete testes, incluindo o TUG e o
STS, para diferentes faixas etárias. Para idosos de ambos os sexos e faixa etária condizente
com a amostra do presente estudo, ou seja, idade entre 60 e 69 anos, os autores sugerem
valores médios de TUG de 7,9 0,9 segundos e de STS de 12 2,4 segundos. O TUG, por
exemplo, tem sido bastante utilizado na literatura para avaliar a mobilidade e sua importância
na literatura tem merecido destaque, sugerindo que valores superiores a 12 segundos,
caracteriza-se como um fator preditivo para quedas (STEFFEN, HACKER, MOLLINGER,
2002; BOHANNON, 2006). Recentemente, Lusardi et al., 2017 publicaram valores de corte
para risco de quedas futuras de diferentes testes/escalas, sendo considerados em risco os
idosos com tempos de TUG e STS superiores a 11 e 12 segundos, respectivamente. Nesse
mesmo estudo, foi sugerido que pontuações superiores a 24 no FES-I também indicam risco
de quedas futuras. Para idosos brasileiros residentes na comunidade, Alexandre et al. (2012)
sugerem que valores de TUG superiores a 12,47 segundos são preditivos de quedas,
considerando-se sensibilidade de 73,7% e especificidade de 65,8%. No presente estudo, todos
os grupos apresentaram valores no TUG inferiores aos sugeridos para risco de quedas,
independente destes serem de referência internacional (LUSARDI et al., 2017) ou nacional
(ALEXANDRE, 2012). Entretanto, de acordo com o sugerido por Lusardi et al. (2017), os
valores no teste de STS e no FES-I foram limítrofes para risco de quedas em todos os grupos.
A importância de manter um bom desempenho físico na velhice foi demonstrado por
diversos estudos (IDLAND et al., 2013; DONOGHUE et al., 2014; DEN OUDEN et al.,
2013a; DEN OUDEN et al., 2013b). Den ouden, 2013b, em um estudo prospectivo de 10
anos, observaram que força muscular, associada com quantidade de doenças crônicas, idade,
sexo (feminino) e condição socioeconômica, foi determinante para dependência nas AVDs em
idosos da comunidade. Mais recentemente, Dodds et al. (2018) avaliaram a influencia de
diferentes fatores na determinação de incapacidade futura em indivíduos de meia-idade. As
variáveis que melhor se ajustaram no modelo foram sexo feminino, presença de osteoartrite
de joelho, utilizar dois ou mais medicamentos, ser fumante, ter IMC elevado e apresentar
baixa desempenho no teste de preensão palmar, STS e equilíbrio. Nesse estudo, foi possível
observar ainda que os testes de desempenho físico-funcionais, realizados precocemente, ou
seja, na meia-idade (53 anos), aumentaram o poder discriminativo dos sujeitos em risco no
seguimento de 16 anos. Esses achados ressaltam a importância de incentivar os idosos a
participarem de programas de treinamento físico multimodais, independentemente da sua
condição física. Mesmo porque, um desempenho físico acima da média pode funcionar como
uma ―reserva física‖, permitindo que os idosos respondam adequadamente a eventos
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estressores (BLAIN et al., 2010).
Como já mencionado nessa dissertação, não está claro na literatura se intervenções
múltiplas tem efeito superior a intervenções isoladas sobre o risco e incidência de quedas
(GILLESPIE, 2012). Em uma revisão sistemática, Campbell e Robertson (2007) observaram
que, para idosos da comunidade, intervenções isoladas são tão efetivas quanto intervenções
multifatoriais. Fatores que contribuem para ausência de efeitos adicionais das intervenção
múltiplas incluem baixa adesão dos idosos, dificuldades de implementar os programas para a
população geral e não reconhecimento dos idosos da importância dos programas. Segundo
Hill et al. (2014), os idosos não acreditam que esse tipo de abordagem possa reduzir as
quedas. Portanto, estratégias voltadas para a conscientização de que as quedas podem ser
evitáveis ao invés de imprevisíveis, contrariando assim a ideia de que nada pode ser feito
diante as quedas, pode ser uma medida facilitadora para a adesão aos programas de prevenção
e, consequentemente, para a prevenção de eventos futuros.
Assim como outros fatores de risco para quedas reconhecidos na literatura (força
muscular e equilíbrio, por exemplo), Moreira et al. (2018) mostraram que o baixo
conhecimento sobre fatores de risco, avaliado pela FRAQ, também esteve associado ao
histórico de quedas em uma amostra de idosos residentes na comunidade. Os autores
observaram ainda que o desempenho físico-funcional e a percepção sobre o risco diferiram
entre os idosos com e sem histórico de quedas. Idosos com maior conhecimento sobre os
fatores de risco e sem histórico de quedas também apresentaram melhor desempenho físicofuncional e cognitivo. De acordo com Chehuen Neto et al. (2018), a população idosa no geral
apresenta pouco conhecimento sobre as quedas, sendo que aqueles com maior conhecimento
estão expostos a menos fatores de risco domiciliares, o que reforça importância de
intervenções educativas nos programas de prevenção.
Embora os efeitos de programas educativos no comportamento de risco e na exposição
ao mesmo estejam claros na literatura, há evidências que esse tipo de intervenção seja capaz
de melhorar, principalmente, o conhecimento sobre os fatores de risco para quedas. Schepens
et al. (2011), por exemplo, encontraram efeitos positivo de métodos educativos para a
prevenção de quedas, sendo observado melhora nos conhecimentos dos idosos em relação aos
risco e no comportamento preventivo. O presente estudo corrobora em partes com Schepens
et al. (2011), uma vez que o grupo intervenção múltipla, que participou das atividades
educativas, aumentou o conhecimento sobre os fatores de risco. Entretanto, o impacto dessas
atividades no comportamento preventivo não foi avaliado.
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Por fim, o presente estudo apresenta algumas limitações que merecem ser pontuadas.
Inicialmente, o estudo foi idealizado como um ensaio clínico aleatorizado, envolvendo
também um grupo submetido apenas à intervenção educativa. No entanto, os idosos alocados
nesse grupo apresentaram baixa adesão as atividades propostas, ficando claro para os
pesquisadores que o interesse maior dos idosos era de participar das sessões de exercícios
físicos. Outra limitação importante diz respeito a amostra do estudo. Idosos participantes de
UnATIs são bastante ativos e, por isso, apresentam bom desempenho nos testes físicofuncionais e cognitivos. Em conjunto com alguns testes/escalas de efeito teto, pode ser que os
resultados das intervenções tenham sido subestimados. Além disso, por estarem envolvidos
em diferentes atividades dentro da UnATI, a influência de outras atividades nas variáveis
estudadas também não pode ser excluída.
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6 CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo sugerem que a intervenção múltipla, envolvendo a
associação entre exercícios físicos combinados e atividades educativas, trás benefícios
adicionais a idosos participantes de UnATI. Além da melhora na mobilidade e manutenção da
força muscular dos membros inferiores, os idosos do grupo intervenção múltipla mostraram
maior conhecimento sobre fatores de risco para quedas, o que pode ser útil na implementação
de estratégias para identificação de fatores e redução de comportamentos de risco para quedas
no dia-a-dia. Entretanto, outros estudos são necessários para avaliar o impacto do
conhecimento sobre os fatores de risco para as quedas na incidência das mesmas.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERM O DE CONSENTI M ENTO LI VRE E ESCLARECIDO
Eu, Ruth Caldeira de M elo, docente do curso de Gerontologia da EACH-USP, estou realizando uma pesquisa
intitulada “Efeitos de um Programa Multifatorial de Prevenção de Quedas sobre aspectos da Saúde Mental e
Desempenho Físico-Funcional de Idosos”, em conjunto com as Profas. Meire Cachioni e Rosa Chubaci. Essa
pesquisa tem como objetivo principal avaliar o efeito de diferentes intervenções (exercício combinado, Pilates,
atividades psicoeducativas e multifatorial) voltadas para a prevenção de quedas, de forma isolada e combinada, no
desempenho físico-funcional (força muscular, equilíbrio e mobilidade) e na saúde mental (memória, atenção,
concentração e aprendizagem) de idosos. Além disso, será avaliada também o efeito destas intervenções na percepção
dos fatores de risco para as quedas e, bem como, no medo de quedas. A participação nos grupos experimentais ou no
controle será determinado por sorteio (randomização). Caso você faça parte do grupo controle, sua participação em
um dos grupos experimentais será garantida para o próximo semestre.
Para tanto, gostaria que você participasse desta pesquisa, na qual me comprometo a seguir a Resolução CNS
466/2012, relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando a garantia de:
1- plena liberdade aos participantes para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa, sem penalização;
2- manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes na pesquisa durante todas as fases do estudo;
3- receber informações e esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados durante as avaliações e, as
intervenções.
Esclareço-lhe que a participação nesta pesquisa oferece à você um risco baixo, uma vez que você poderá: se
sentir constrangido durante a realização dos testes, sentir o coração batendo mais forte durante alguns testes e se sentir
cansado durante e ao final das avaliações. Durante as sessões de exercício, caso você faça parte de um dos grupos que
receberá treinamento físico, você também poderá sentir o coração batendo mais forte ou sentir-se levemente cansado.
Se você estiver sedentário há muito tempo, é possível que venha a sentir também dores musculares nas primeiras
sessões de treinamento. Durante as avaliações e as intervenções, você será acompanhado por uma equipe treinada
para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam lhe causar dano.
Esclareço-lhe ainda que o tempo estimado para a realização dos testes é de 2 a 3 dias e que o tempo total de
participação na pesquisa será de aproximadamente 5 meses (incluindo as avaliações pré e pós e o período de
intervenção/controle).
Com a participação nesta pesquisa, você terá noção de como está a sua saúde física e sua saúde mental, uma
vez que você será submetido a uma bateria de testes físicos (equilíbrio, força muscular e mobilidade) e cognitivos
(memória, atenção e raciocínio). Caso você seja selecionado para um dos grupos de intervenção, é possível que você
sinta melhora em algumas habilidades físicas e/ou cognitivas após o período de treinamento. Além disso, se os
resultados esperados forem confirmados, outras pessoas também poderão se beneficiar das intervenções propostas no
futuro.
Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder do pesquisador
e a outra em poder do participante.
Deixo telefone para contato: (11) 3091-8136 e o endereço do CEP-EACH-USP no rodapé deste impresso,
para que possa obter mais esclarecimentos ou informações sobre o estudo e sua participação.
Grata pela atenção!

Assinatura do (a) pesquisador (a)
Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa.
São Paulo,
/
/

Assinatura do sujeito de pesquisa (ou responsável legal)
Identificação do CEP-EACH-USP: Endereço: Av. Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – CEP: 05508-800 – São Paulo – SP – Telefone:
3091-1046 – e-mail:cep-each@usp.br.

.
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APÊNDICE B – FICHA DE COLETA DE DADOS

UNI VERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Artes, Ciênciase Humanidades– EACH
“Efeitos de um Programa M ultifatorial de Prevenção de Quedas sobre aspectosda Saúde M ental e
Desempenho Físico-Funcional de idosos”. Responsáveis: Profa. Dra. Ruth Melo e Vilmar Mineiro
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Avaliador(es): _

Data:
Nome:
Telefones:
Data de Nascimento:

/

Estado civil:

/

Idade:

Sexo:

Escolaridade (anos):

 Feminino

 Masculino

Ocupação:

I. ANAM NESE
ANAM NESE E HÁBITOS DE VIDA
1. Nos últimos 5 anos, algum médico já disse que o(a) senhor(a) tem as seguintes doenças?
a. Doença do coração (angina, infarto, ou ataque cardíaco)
 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

b. Pressão alta / hipertensão

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

c. Derrame / AVC / Isquemia

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

d. Diabetes Mellitus

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

e. Tumor maligno / Câncer

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

f. Artrite ou reumatismo

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

g. Doenças do pulmão, como por exemplo, bronquite e enfisema

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

h. Depressão

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

j. Incontinência Urinária

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

k. Outras?
Se sim, Qual(is):

 1=sim

 0=não

 99=NS/NR

2. Nos últimos 3 meseso(a) Sr(a) vem tomando algum medicamento receitado por algum médico ou por conta
própria?
 1=sim
 0=não
 99=NS/NR. Se sim, Qual(is):

3. O(a) senhor(a) é fumante?

 0=não

 1=sim Cigarros/dia:

Se não, já fumou antes?
 0=não  1=sim Quando parou?:
4. O(a) Sr(a) sofreu alguma queda nos últimos 12 meses?
 1=sim  0=não
 99=NS/NR
Se sim, quantas?:
_. O que o(a) senhor(a) estava fazendo quando sofreu a queda (investigar atividade
realizada, local, horário do dia, tipo de calçado, risco ambientais, etc)?
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UNI VERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Artes, Ciênciase Humanidades– EACH
“Efeitos de um Programa M ultifatorial de Prevenção de Quedas sobre aspectosda Saúde M ental e
Desempenho Físico-Funcional de idosos”. Responsáveis: Profa. Dra. Ruth Melo e Vilmar Mineiro.
FI CHA DE COLETA DE DADOS
Data:

Avaliador(es):

_

Nome:
 Pré:

 controle

 multimodal

 pilates

 psico

 psico + exerc

 Pós:

 controle

 multimodal

 pilates

 psico

 psico + exerc

Situação:

I. AVALIAÇÕES
SI NAIS VITAIS E DADOS ANTROPOM ÉTRICOS:
1. Pressão Arterial (sentado):

1.1.

2. Frequência Cardíaca (sentado):

2.1.

3. Peso corporal (kg):

/

mmHg

1.2.

/

mmHg

1.3.

/

mmHg

bpm
IMC (kg/m2):

Estatura (m):

AVALIAÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL:
1. Timed Up and Go Test (TUG):
Cronometrar o tempo gasto para levantar-se de uma cadeira com braços, caminhar 3 metros a frente, virar, caminhar
de volta e sentar-se na cadeira.
Score 1:

seg _

_décimos

Score 2: _

_ seg

décimos

Score 3: _

seg

décimos

2. Sentar e Levantar da Cadeira (5 repetições):
Cronometrar o tempo gasto para levantar-se e sentar-se (5 vezes) de uma cadeira (43cm de altura) sem a ajuda dos
braços (devem permanecer cruzados na frente do corpo)
Score:

seg

_décimos

3. Força de Preensão Manual (Hand grip):
Os voluntários devem permanecer na postura em pé e com o cotovelo a 90 o. É solicitado aos voluntários que realizem
uma força máxima de preensão manual (membro dominante) por 5 segundos.
Score 1:

Kgf

Score 2: _

Kgf

Score 3: _

Kgf

QUEDAS
1. ESCALA DE EFICÁCIA DE QUEDAS - INTERNACIONAL (FES-1-Brasil)
Agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a respeito da possibilidade de cair.
Por favor, responda imaginando como você normalmente faz a atividade. Se você atualmente não faz a atividade (por
ex. alguém vai às compras para você), responda de maneira a mostrar como você se sentiria em relação a quedas se
você tivesse que fazer essa atividade. Para cada uma das seguintes atividades, por favor, marque o quadradinho que
mais se aproxima de sua opinião sobre o quão preocupado você fica com a possibilidade de cair, se você fizesse esta
atividade.
Atividades
1.

Limpando a casa (ex: passar pano, aspira ou
tirar a poeira)

Nem um
pouco
preocupado

Um pouco
preocupado

M uito
Preocupado

Extremamente
Preocupado

1

2

3

4

2. Vestindo ou tirando a roupa

1

2

3

4

3. Preparando refeições simples

1

2

3

4
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4.

Tomando banho

1

2

3

4

5.

Indo às compras

1

2

3

4

6.

Sentando ou levantando da uma cadeira

1

2

3

4

7.

Subindo ou descendo escadas

1

2

3

4

8.

Caminhando pela vizinhança

1

2

3

4

9.

Pegando algo acima da sua cabeça ou no
chão

1

2

3

4

10. Indo Atender o telefone antes que pare de
tocar

1

2

3

4

11. Andando sobre superfícies escorregadias (ex:
chão molhado)

1

2

3

4

12. Visitando um amigo ou parente

1

2

3

4

13. Andando em lugares cheios de gente

1

2

3

4

14. Caminhando sobre superfície irregular (com
pedras, esburacada)

1

2

3

4

15. Subindo ou descendo uma ladeira

1

2

3

4

16. Indo a uma atividade social (ex: ato
religioso, reuniões de família ou encontro no
clube)

1

2

3

4

2. QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS RISCOS DE QUEDA (FRAQ-BRASI L)
Parte A (Não contém gabarito)
a. Você pode me dizer algumas causas de quedas em pessoas idosa? Favor listar o máximo de causas possíveis.

b. Onde e com quem você recebeu informações sobre riscos de quedas?
c. Você sente que corre risco de cair a qualquer momento?  sim
 não

não sei
Parte B - As seguintes questões são sobre idosos e quedas. Estamos interessados em sua opinião.
1. Você acha que pessoas idosas (de 65 anos ou mais) têm
maior chances de cair do que adultos mais jovens?

 sim
responder

 não

 não sei

 recusou-se a

2. Você acha que pessoas idosas podem mudar suas atividades
para prevenir quedas?

 sim
responder

 não

 não sei

 recusou-se a

3. A maioria das quedas resulta em (escolha somente uma opção)
 batida na cabeça
 cortes e contusões
 morte
 bacia/perna quebrada
 nenhum efeito
 dedo do pé machucado/batido


impossibilidade de fazer atividades regulares

 outros:

4. As quedas deixam as pessoas idosas menos confiantes de se
movimentar?

 não sei
 verdadeiro
sei

 falso

 não

5. Quedas são mais prováveis/comuns de acontecer:
 em casa
 em asilo ou casa de repouso

 na rua
 num sítio/fazenda

6. Você acha que a idade mais avançada aumenta o risco de queda de uma
pessoa?

 em prédio publico
 outros:
 sim

 não

 não sei

 prefiro não responder a esta
questão
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 prefiro não responder a esta
questão

quedas?

8. O calçado é um importante fator de quedas. Qual tipo de calçado é o mais seguro?
 Salto alto
 Chinelo (de borracha, tecido ou lã)
 Sandálias
 Tênis
9. Qual das seguintes condições apresenta o maior risco de queda:
 Entrar e sair do chuveiro

 Mocassim
 Botas

 Subir e descer da calçada

 Andar sobre piso de cerâmica seco  Andar ao ar livre
 sim  não  não sei
10. Você tem maior risco de queda se morar com uma família
 prefiro não responder a esta questão
11. Você acha que problemas de saúde como o Mal de Alzheimer afetam as
chances de queda de uma pessoa idosa?

 sim

12. Você acha que ter tido um derrame cerebral afeta as chances de queda
de uma pessoa idosa?

 sim  não  não sei
 prefiro não responder a esta questão

13. Você acha que a surdez aumenta as chances de queda de uma pessoa
idosa?

 sim  não  não sei
 prefiro não responder a esta questão

14. Você acha que a problemas de ouvido (incluindo exemplos como
tontura e infecções de ouvido) afetam as chances de queda de uma pessoa
idosa?

 sim  não  não sei
 prefiro não responder a esta questão

15. Você acha que comer batata fritas salgadas pode causar quedas?
16. Você acha que o uso de bebida alcoólica aumenta o risco de queda?

 não

 não sei

 prefiro não responder a esta questão

 sim

 não

 não sei

 prefiro não responder a esta questão
 sim  não  não sei
 prefiro não responder a esta questão

17. Quais os seguintes medicamentos, quando usado corretamente, você acha que pode aumentar a chance de queda
de uma pessoa idosa? (favor marcar Todos os que se aplicam)
 Insulina
 Medicamentos para ansiedade, preocupação ou estresse, tais
como calmantes
 Medicamentos para ajudar a dormir
 Diuréticos
 Medicamentos para ajudar no seu humor
 Tranquilizantes que controlam sintomas como alucinação
 Penicilina ou outros antibióticos
 Medicamentos para baixar a pressão
 AAS ou aspirina 1x/dia
 Medicamentos para dor ou inflamação
 Medicamento para alergia que não causam sono  Medicamentos para dor do tipo morfina
 Medicamentos para o coração
 Medicamentos para azia ou gastrite
 Medicamento para asma ou bronquite
18. Você acha que uma pessoa idosa que toma vários medicamentos tem
maior chance de queda do que aquela que toma somente um medicamento?

 sim

 não

 não sei

 prefiro não responder a esta questão

19. Manter-se fisicamente ativo(a):
 Aumenta suas chances de queda
chances de queda

 Não tem efeito sobre suas chances de queda

20. Você acha que levantar a noite para ir ao banheiro pode levar a quedas?

 sim

 não



Diminui

suas

 não sei

 prefiro não responder a esta questão

21. Como é melhor levantar da cama
 levantar-se imediatamente
 sentar-se na beira da cama por um minuto
 não faz diferença como se levanta da
cama
22. Quem você acha que tem maior chance de cair
 Homens de 65 anos ou mais
 Mulheres de 65 anos ou mais
 Chance de queda igual para homens e mulheres
 Não sei
 Prefiro não responder a esta questão
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quebradiços?

 prefiro não responder a esta questão

24. Você acha que uma pessoa idosa tem maior chance de cair se ela tiver
medo de queda?

 sim

25. Ter um cachorro ativo em casa contribui para quedas?

 não

 não sei

 prefiro não responder a esta questão
 sim  não  não sei
 prefiro não responder a esta questão

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA
Considerando as últimas semanas, responda sim ou não para as perguntas a baixo:

sim

não

1. Você está basicamente satisfeito com sua vida?

0

1

2. Você deixou muitos dos seus interesses e atividades?

1

0

3. Você sente que sua vida está vazia?

1

0

4. Você se aborrece com frequência?

1

0

5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?

0

1

6. Você tem medo de que algum mal vá lhe acontecer?

1

0

7. Você se sente feliz a maior parte do tempo?

0

1

8. Você sente que sua situação não tem saída?

1

0

9. Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas?

1

0

10. Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?

1

0

11. Você acha maravilhoso estar vivo?

0

1

12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?

1

0

13. Você se sente cheio de energia?

0

1

14. Você acha que sua situação é sem esperanças?

1

0

15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?

1

0

PONTUAÇÃO TOTAL:

MI NI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)
correto

errado

1. Que dia é hoje?

1

0

2. Em que mês estamos?

1

0

3. Em que ano estamos?

1

0

4. Em que dia da semana estamos?

1

0

5. Que horas são agora aproximadamente? (Considere correta a variação de mais ou

1

0

6. Em que local nós estamos? (dormitório, sala, apontando para o chão)

1

0

7. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo para a casa

1

0

8. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima?

1

0

9. Em que cidade nós estamos?

1

0

10. Em que estado nós estamos?

1

0

Agora vou lhe fazer algumasperguntasque exigem atenção e um pouco de sua
memória. Por favor, tente se concentrar para respondê-las.
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Vou dizer 3 palavras, e o(a) senhor(a) irá repeti-las a seguir: CARRO – VASO - TI JOLO. (Falar as três palavras
em sequencia. Caso o idoso não consiga, repita no máximo 3 vezes para aprendizado. Pontue a primeira tentativa).
11. Carro

1

0

12. Vaso

1

0

13. Tijolo

1

0

Gostaria que o/a senhor/ a me dissesse quanto é (Se houver erro, corrija e prossiga. Considere correto se o
examinado espontaneamente se corrigir).
14. 100 – 7

1

0

15. 93 – 7

1

0

16. 86 – 7

1

0

17. 79 – 7

1

0

18. 72 – 7

1

0

O /a senhor /a consegue se lembrar das 3 palavras que lhe pedi que repetisse agora há pouco? Atenção: o
entrevistador não deve dizer as palavras.
19. Carro

1

0

20. Vaso

1

0

21. Tijolo

1

0

22. Mostre um RELÓGIO e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

23. Mostre uma CANETA e peça ao entrevistado que diga o nome

1

0

24. Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que repita depois de mim:
“NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” (Considere somente se a repetição for perfeita).

1

0

Agora pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão. (Falar todososcomandosde
uma vez só)
25. Pega a folha com a mão correta

1

0

26. Dobra corretamente.

1

0

27. Coloca no chão.

1

0

28. Vou lhe mostrar uma folha onde está escrita uma frase. Gostaria que o/a senhor/
fizesse o que está escrito: “FECHE OS OLHOS”

1

0

29. Gostaria que o/a senhor/a escrevesse uma frase de sua escolha, qualquer uma, não
precisa ser grande (Oferecer esta folha ao idoso, cobrindo ositensaté este ponto)

1

0

30. Vou lhe mostrar um desenho e gostaria que o/a senhor/a copiasse, tentando fazer o
melhor possível. (O idoso deverá desenhar na folha em branco depoisdesta.
Considere apenas sehouver 2 pentágonosintersecionados, 10 ângulos, formando
uma figura de 4 lados e com 2 ângulos ).

1

0

PONTUAÇÃO TOTAL:
29. FRASE:

30. DESENHO:
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APÊNDICE C – CONTEÚDO DAS SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA A
PREVENÇÃO DE QUEDAS
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80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
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APÊNDICE D – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DAS CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS

Tabela C-4. Análise de distribuição dos dados para as características dos grupos estudados.
Grupos

IDADE
(anos)

PESO
(kg)

ESTATURA
(m)

IMC
2

(kg/m )

Média

Dp

GC
GE

67,1

Confiança 95%

6,28

IC I
63,7

IC S
70,6

67,3

5,56

64,7

GIM

68,1

6,82

TOTAL

67,5

GC
GE

Mediana

Análise de distribuição dos dados

66,0

Assimetria
0,43

Curtose
-1,53

SW
0,85

Df
15

Sig
0,02

69,9

66,0

1,23

1,50

0,89

20

0,02

64,5

71,8

65,5

0,82

-0,08

0,91

16

0,15

6,10

65,8

69,3

66,0

0,80

-0,15

0,91

51

0,02

70,9

10,4

65,1

76,7

69,0

0,53

-0,35

0,94

15

0,45

66,7

8,69

62,6

70,8

64,5

1,97

5,30

0,80

20

0,01

GIM

79,7

13,6

72,4

86,9

81,5

0,13

0,68

0,96

16

0,75

TOTAL

72,0

12,0

68,6

75,4

70,0

0,88

0,56

0,93

51

0,05

GC
GE

1,61
1,58

0,95
0,49

1,56
1,56

1,66
1,60

1,60
1,57

-0,39
0,89

-0,64
0,59

0,95
0,91

15
20

0,63
0,06

GIM

1,61

0,86

1,56

1,65

1,62

0,27

-0,49

0,95

16

0,43

TOTAL

1,60

0,07

1,58

1,62

1,60

0,27

-0,30

0,98

51

0,70

GC
GE

27,4

3,80

25,3

29,5

27,4

0,44

0,03

0,96

15

0,73

26,4

2,57

25,1

27,6

26,1

0,80

0,55

0,94

20

0,27

GIM

30,6

4,31

28,3

32,9

30,6

0,20

-1,29

0,92

16

0,23

TOTAL

28,0

3,93

26,9

29,1

27,4

0,73

-0,11

0,94

51

0,02

Dp = desvio padrão; IC I = intervalo de confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; SW = Shapiro-Wilk; gl -graus de liberdade; Sig = significância do teste de
Shapiro-Wilk; faixa de normalidade = -1,96 < assimetria/EP e curtose/EP > 1,96.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.
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APÊNDICE E – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DO DESEMPENHO NOS TESTES FISICO-FUNCIONAIS.

Tabela D-5. Análise de distribuição dos dados para as características do desempenho físico-funcional.
Confiança 95%
Grupos

GC

TUG
(seg)

GE
GIM
TOTAL

GC
SLC
(seg)

GE GIM
TOTAL

GC

HG
(Kgf)

Média

Dp

Pré

7,57

Pós

Análise de distribuição dos dados
Mediana

IC I

IC S

0,82

7,12

8,03

7,32

7,77

1,06

7,18

8,36

Pré

7,64

1,42

6,97

Pós

7,26

1,02

Pré

7,72

Pós

Assimetria

Curtose

SW

Df

Sig

1,17

1,38

0,90

15

0,13

7,61

0,74

0,37

0,94

15

0,51

8,30

7,31

2,32

7,51

0,78

20

0,00

6,79

7,75

7,01

3,04

11,4

0,67

20

0,00

1,07

7,15

8,29

7,71

0,68

0,13

0,94

16

0,34

7,32

0,90

6,83

7,80

7,18

0,75

-0,70

0,93

16

0,32

Pré

7,65

1,14

7,33

7,97

7,44

1,87

6,02

0,87

51

0,00

Pós

7,43

1,01

7,15

7,71

7,16

1,57

3,21

0,88

51

0,00

Pré

11,5

2,17

10,3

12,7

11,0

0,93

0,86

0,93

15

0,36

Pós

12,6

1,43

11,8

13,4

12,5

1,06

1,61

0,91

16

0,16

Pré

12,7

4,04

10,8

14,6

11,6

3,01

11,0

0,65

20

0,00

Pós

12,5

2,18

11,5

13,5

12,1

1,29

3,68

0,89

20

0,03

Pré

12,7

2,71

11,3

14,2

12,4

1,52

3,43

0,88

16

0,04

Pós

12,6

1,91

11,5

13,6

11,7

0,55

-0,83

0,91

16

0,12

Pré

12,4

3,17

11,5

13,3

11,8

2,73

11,05

0,76

51

0,00

Pós

12,6

1,87

12,0

13,1

12,3

1,00

2,05

0,94

51

0,02

Pré

27,1

8,03

22,6

31,5

27,0

0,58

-0,17

0,96

15

0,74

Pós

26,7

9,67

21,3

32,0

26,6

0,40

-0,89

0,94

15

0,19

Pré

23,3

3,83

21,5

25,1

22,6

0,73

1,10

0,94

20

0,24

Pós

24,9

3,97

23,1

26,8

24,1

1,06

0,79

0,91

20

0,78

Pré

24,7

7,74

20,6

28,8

24,0

0,66

1,00

0,96

16

0,77

Pós

25,5

6,99

21,8

29,2

26,0

0,34

-0,41

0,97

16

0,90

GE

GIM
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TOTAL

Pré

24,9

6,64

23,0

26,8

23,3

0,91

1,19

0,95

51

0,02

Pós

25,6

6,88

23,7

27,6

24,7

0,66

0,39

0.97

51

0,18

TUG= Timed Up and Go; SLC= Sit Down and UP; HG= Hand grip; Dp = desvio padrão; IC I = intervalo de confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; SW = Shapiro-Wilk; gl -graus de
liberdade; Sig = significância do teste de Shapiro-Wilk; faixa de normalidade = -1,96 < assimetria/EP e curtose/EP > 1,96.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.

111

APÊNDICE F – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS DO DESEMPENHO NAS ESCALAS RELATIVAS A SAUDE MENTAL E QUEDAS.
Tabela E-6. Análise de distribuição dos dados para as escalas de depressão geriátrica, Mini-exame do Estado Mental, auto-eficácia de quedas e conhecimento de quedas.
Grupos

GC

GDS
(escore)

GE
GIM
TOTAL
GC

MEEM
(escore)

GE
GIM

TOTAL

FES-1
(score)

Média

Dp

Confiança 95%

Análise de distribuição dos dados

Mediana

IC I

IC S

Assimetria

Curtose

SW

Df

Sig

Pré

1,93

1,59

1,01

2,85

1,00

0,66

-0,77

0,87

14

0,51

Pós

2,07

2,30

0,74

3,40

1,00

1,13

0,22

0,83

14

0,01

Pré

1,80

2,28

0,73

2,87

1,00

1,97

4,32

0,75

20

0,00

Pós

1,80

2,63

0,57

3,03

1,00

2,62

7,91

0,67

20

0,00

Pré

2,06

1,98

1,01

3,12

2,00

0,66

-0,58

0,88

16

0,04

Pós

2,38

1,58

1,53

3,22

2,00

0,43

-0,34

0,89

14

0,07

Pré

1,92

1,98

1,36

2,48

1,00

1,35

2,04

0,84

50

0,00

Pós

2,06

2,22

1,43

2,69

2,00

1,81

4,42

0,81

50

0,00

Pré

26,6

2,55

25,1

28,0

27,0

-0,78

-0,03

0,93

15

0,29

Pós

27,4

2,32

26,1

28,6

28,0

-0,44

-0,94

0,91

15

0,14

Pré

26,6

2,32

25,5

27,7

27,0

-0,78

0,34

0,94

20

0,24

Pós

27,3

2,18

26,3

28,4

28,0

-1,14

0,69

0,84

20

0,05

Pré

26,5

2,32

25,4

27,7

26,5

0,23

-1,22

0,90

16

0,11

Pós

28,3

2,08

27,2

29,4

29,5

-0,87

-0,61

0,80

16

0,03

Pré

26,5

2,26

25,9

27,2

27,0

-0,46

-0,26

0,95

50

0,03

Pós

27,6

2,19

27,0

28,2

28,0

-0,75

-0,32

0,89

50

0,00

Pré

22,6

3,76

20,4

23,0

23,0

-0,09

-1,19

0,91

15

0,19

Pós

81,5

7,51

77,1

85,8

82,5

0,16

0,26

0,98

14

0,99

GC
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GE GIM
TOTAL
GC
GE
FRAQ

GIM

TOTAL

Pré

82,1

8,55

78,1

86,1

81,0

-0,46

0,38

0,96

20

0,56

Pós

86,1

7,52

82,6

89,6

87,0

-0,42

-0,86

0,94

20

0,24

Pré

87,1

5,99

83,9

90,3

88,5

0,04

-1,08

0,93

16

0,28

Pós

90,6

7,00

86,8

94,3

89,5

-0,44

-0,55

0,92

16

0,19

Pré

83,3

8,47

80,9

85,7

84,0

-0,52

-0,06

0,97

50

0,19

Pós

86,3

8,04

83,9

88,5

87,0

-0,24

-0,70

0,97

50

0,19

Pré

22,7

2,87

21,0

24,3

23,0

-0,09

-0,46

0,95

14

0,60

Pós

24,2

2,75

22,6

25,8

24,5

0,80

1,67

0,93

14

0,41

Pré

23,1

3,79

21,3

24,8

24,5

-0,63

-0,88

0,90

20

0,04

Pós

23,2

3,27

21,7

24,8

23,5

-0,32

-1,25

0,92

20

0,10

Pré

20,4

4,33

18,1

22,7

21,0

-2,05

5,81

0,78

16

0,02

Pós

25,8

4,49

23,4

28,2

27,5

-0,96

-0,01

0,88

16

0,05

Pré

22,1

3,86

21,0

23,2

23,0

-1,23

3,28

0,91

50

0,00

Pós

24,4

3,68

23,3

25,4

25,0

-0,21

-0,56

0,91

50

0,29

GDS: escala de depressão geriátrica; MEEM: mini exame do estado mental; FES-I = Falls Efficacy Scale International; FRAQ: Falls Risk Awareness Questionnaire; Dp = desvio padrão; IC I = intervalo de
confiança inferior; IC S = intervalo de confiança superior; SW = Shapiro-Wilk; gl -graus de liberdade; Sig = significância do teste de Shapiro- Wilk; faixa de normalidade = -1,96 < assimetria/EP e curtose/EP >
1,96.
Fonte: Vilmar Mineiro da Silva, 2019.
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES
HUMANOS

