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“Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que 

as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia 

impossível.” 

(Charles Chaplin) 

JERONYMO, B. P. B.; TAVARES, R. F. Análise da influência do uso de 

calçados habituais sobre as estratégias de equilíbrio dos idosos. 2013. 44 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Bacharelado em Fisioterapia, 

Escola Superior de Cruzeiro, Cruzeiro, 2013. Orientadora: Prof.ª Me. Glauce 

Gonzaga Silva. 

 

Essa pesquisa analisa a influência do uso de calçado habitual sobre as 
estratégias de equilíbrio dos idosos, especialmente durante a realização da 
marcha. Cinco indivíduos idosos de ambos os sexos, com idade entre 60 e 
65 anos, realizaram o teste Timed Get Up and GO Test (TUGT), uma análise 
postural qualitativa através de fotos e análise de marcha por meio da técnica 
de cinemetria (filmagem no plano sagital e posterior a análise por meio do 
programa Kinovea®). Os resultados apresentaram um maior índice de 
equilíbrio, estabilidade ao andar e menor tempo na passada da marcha em 
idosos sem o uso de calçados. As alterações posturais encontradas são 
propícias para que a localização do centro de gravidade dos idosos esteja 
alterada, influenciando na sua marcha. O uso de calçados pode prejudicar a 
marcha dos indivíduos idosos, proporcionando-lhes ainda mais desequilíbrio, 
já que eles apresentam alterações em todos os sistemas corporais devido à 
idade. 

Palavras-Chave: Equilíbrio, Idosos, Calçado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS  
 

Figura 1 – Local de Aplicação do Time Up and Go Test (TUGT) ............................. 27 

Figura 2 – Local de Realização da Coleta ................................................................ 28 

Figura 3 – Análise feita por Filmagem ...................................................................... 29 

Figura 4 – Análise dos dados utilizando o Kinovea® ................................................ 30 

 

 

 
 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS  
 
Gráfico 1 – Análise do ângulo do joelho no idoso .................................................... 31 

Gráfico 2 – Análise do tempo e TUGT no idoso ....................................................... 31 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Idosos sem Calçado em Plano Sagital .................................................... 33 

Tabela 2 – Idosos sem calçado em Plano Frontal .................................................... 33 

Tabela 3 – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)  .......................... 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 09 

REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................... 11 

1 – Idoso.................................................................................................................... 11 

1.1 – População Idosa Brasileira ............................................................................... 11 

1.2 – O Processo do Envelhecimento ....................................................................... 11 

2 – A Relação Entre os Pés e os Calçados ............................................................... 13 

2.1 – A Abóbada Plantar ........................................................................................... 13 

2.2 – Tipos de Arcos.................................................................................................. 13 

2.3 – Tipos de Pés .................................................................................................... 14 

2.4 – A Importância dos Pés na Funcionalidade do Individuo ................................... 15 

3 – Marcha ................................................................................................................ 16 

3.1 – Fases da Marcha .............................................................................................. 16 

3.2 – Acinética da Marcha no Idoso .......................................................................... 16 

4 – Doença e o Equilíbrio no Idoso ........................................................................... 17 

4.1 – Sistemas Controladores do Equilíbrio .............................................................. 17 

4.2 – O Desequilíbrio Corporal no Idoso ................................................................... 18 

5 – Quedas no Indivíduo Idoso .................................................................................. 20 

6 – Prevenção de Quedas ......................................................................................... 21 



7 – A Escolha do Calçado pelo Idoso ........................................................................ 22 

OBJETIVO ................................................................................................................. 23 

METODOLOGIA ........................................................................................................ 24 

RESULTADO E DISCUSSÃO ................................................................................... 31 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 36 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 37 

APÊNDICE A – Questionário de Aceite para Pacientes ............................................ 40 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento ................................. 42 

ANEXO B – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) .......................... 44 

ANEXO C – Timed Up and Go Test (TUGT) ............................................................. 46 



INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa discute a análise da influencia do uso de 

calçados habituais sobre as estratégias de equilíbrio dos idosos, pautando-

se em registros teóricos e práticos que se mostram relevantes. Este tema 

justifica-se em mostrar como as disfunções e perdas decorrentes do 

processo de envelhecimento no idoso interferem na sua marcha, assim 

como a influência do uso do calçado relacionado ao seu equilíbrio.  

O primeiro capítulo aborta a população idosa como um grande 

aumento na proporção no Brasil entre os períodos de 2001 a 2011, e como o 

processo de envelhecimento tem aumentado devido às alterações 

ambientais e socioculturais.  

Segundo capítulo discorre sobre a anatomia dos pés e suas ações 

fisiológicas e musculoesqueléticas apresentadas no equilíbrio postural e 

posicionamento das articulações devido ao tipo de pé relacionado ao 

calçado.   

Terceiro capítulo define o processo de como iniciamos as fases da 

marcha relacionando segmentos do equilíbrio estático e dinâmico, os ciclos 

de volta desde o primeiro contato ao solo até o próximo contato com o 

mesmo pé e a força de reação do solo com o aumento da variação angular 

da perna ao contato.  

Quarto capítulo aborda as doenças dos idosos gerados pelo processo 

de envelhecimento ocorrendo disfunções no desequilíbrio devido às 

alterações dos sistemas controladores do equilíbrio dificultando sua 

locomoção.     

Quinto capítulo relata sobre as quedas que ocorrem nos idosos e as 

consequências sofridas por ele causando fraturas, perda de força muscular, 

mobilidade, equilíbrio e perda de controle postural levando ao sedentarismo.  



Sexto capítulo orienta o idoso na prevenção de quedas e as medidas 

tomadas no cuidado com a saúde fazendo adaptações de segurança no seu 

estilo de vida.  

Sétimo capítulo alerta a escolha do calçado pelo idoso para que 

observe as características apresentadas no calçado visando a anatomia de 

seu pé e as condições de segurança que oferece evitando prevalências a 

quedas e perdas de funcionalidade na capacidade de locomoção evitando o 

desequilíbrio.   

O seguinte trabalho se apóia na hipótese de que o uso de calçados 

gera influências sobre as características biomecânicas dos idosos durante 

as suas atividades de vida diária, por isso é importante que o fisioterapeuta 

esteja ciente destas alterações para otimizar a abordagem com o paciente 

idoso.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 A população idosa cresce de forma acelerada a cada ano e, portanto, 

o aumento do número de doenças relacionadas a essa faixa etária é cada 

vez mais comum no BRASIL (MACIEL e GUERRA, 2005).  

1. IDOSO 

De acordo com o Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741, de 

01.10.2003, idoso é toda pessoa com idade igual ou superior a sessenta 

anos. 

1.1 POPULAÇÃO IDOSA BRASILEIRA 

O envelhecimento da população, caracterizado pelo aumento da 

proporção de idosos em relação à população total, ocorre de forma 

acelerada no Brasil. No período de 2001 à 2011, o número de idosos, em 

termos absolutos, passou de 15,5 milhões para 23,5 milhões de pessoas. A 

participação relativa deste grupo na estrutura etária populacional aumentou 

de 9,0% para 12,1% no período, sendo que a maioria dessa população idosa 

brasileira é composta por mulheres (55,7%). Já o índice de envelhecimento 

(razão entre o número de pessoas de 60 anos ou mais de idade para cada 

100 pessoas de menos de 15 anos de idade) se elevou de 31,7, em 2001, 

para 51,8, em 2011 (IBGE, 2012). 

Esses indicadores sociais e demográficos comprovam que o grupo de 

idosos é, hoje, um contingente populacional expressivo e de crescente 

importância relativa no conjunto da sociedade brasileira, dessa forma, tem-

se a necessidade de uma série de novas exigências e demandas em termos 

de políticas públicas de saúde e de inserção ativa dos idosos na vida social 

(IBGE, 2012). 



1.2 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 Com o passar dos anos e o desenvolvimento normal do indivíduo 

ocorrem alterações neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas que 

definem o processo de envelhecimento. Os fatores ambientais e 

socioculturais, como a prática de exercícios físicos, dieta, qualidade e o 

estilo de vida também incidem sobre o organismo, definindo assim um 

envelhecimento sadio ou patológico (SANTOS; ANDRADE; BUENO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. A RELAÇÃO ENTRE OS PÉS E OS CALÇADOS 

Segundo Kapandji (2000), o homem urbano protege os pés em 

excesso ao utilizar calçados, atrofiando a musculatura da abóbada plantar. 

Com isso, o hábito de caminhar em terrenos irregulares, como subidas e 

descidas, torna-se essencial para que a abóbada seja adaptada a estas 

inclinações, pois é pelo seu afundamento que os pés apresentam-se aptos a 

estes terrenos. 

2.1 ABÓBADA PLANTAR 

A abóbada plantar é vista como um conjunto arquitetônico e 

funcionalmente é como um amortecedor para a flexibilidade da marcha e à 

adaptação a vários tipos de terrenos. Sua constituição é feita pelos arcos 

anterior, externo e interno e pelos pontos de apoio que são a cabeça do 

primeiro osso do metatarso, a cabeça do quinto osso do metatarso e as 

tuberosidades posteriores do calcâneo (KAPANDJI, 2000). 

2.2 TIPOS DE ARCOS 

Os pés possuem dois arcos longitudinais e um transversal que são 

formados pelos tarsos e metatarsos. O arco longitudinal medial apresenta 

uma trajetória do calcâneo até o tálus, escafóide, cuneiforme e três primeiros 

metatarsos e é caracteristicamente mais alto e dinâmico que o lateral. 

A fáscia plantar se prolonga pela superfície plantar do pé e tem 

função de absorção de choque e suporte quando em contato com o solo. 



O arco longitudinal lateral tem função de apoiar parte do peso durante 

a marcha, fornecendo maior suporte ao pé por ser mais baixo que o medial e 

apresentar maior contato com o solo. Sua trajetória é formada pelo calcâneo, 

cuboide e quarto e quinto metatarsos. 

Já o arco transverso é constituído pelos tarsos e base dos 

metatarsos, que passam pelo pé e se deprime quando exposto à sobrecarga 

do peso corporal, necessitando de espaço adequado dentro do calçado para 

que o antepé possa ser devidamente acomodado. O antepé tem função de 

manutenção do arco metatársico transverso e longitudinal medial com a 

flexibilidade do primeiro metatarso e é constituído pelas falanges e 

metatarsos (HAMILL e KNUTZEN, 1999). 

 

Fonte: Disponível em:  http://www.conforpie.com/el-pie/arcos-del-pie/ 

Acessado em 25/11/13. 

 

2.3 TIPOS DE PÉS 

  Segundo Hamill e Knutzen (1999), os pés são divididos em normal, 

cavo e plano, através da altura do arco medial e ainda subdivididos em pé 

rígido ou flexível. 

http://www.conforpie.com/el-pie/arcos-del-pie/


O Pé rígido com o arco elevado causa deficiência na parte da 

absorção de choques, pois quase não apresenta inversão ou eversão no 

apoio e o meio do pé não faz contato algum com o solo. A abóbada plantar 

apresenta- se escavada devido à contratura dos seus músculos côncavos ou 

o relaxamento de sua musculatura convexa (HAMILL E KNUTZEN, 1999).  

No pé plano hipermóvel o apoio do solo ocorre com maior superfície 

plantar, gerando enfraquecimento da face medial com pronação excessiva 

na fase de apoio. A abóbada plantar desenvolve-se ao contrário do pé cavo, 

principalmente devido o enfraquecimento do fibular lateral longo, com isso é 

importante ressaltar que poderá haver alteração no alinhamento do membro 

inferior do lado acometido (HAMILL E KNUTZEN, 1999).  

 

Fonte: Disponível em: http://felipecamposfisioesportiva.blogspot.com.br/ Acessado 

25/11/13. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DOS PÉS NA FUNCIONALIDADE DO INDIVÍDUO 

Segundo Bricot (2001), os pés influenciam diretamente sobre o 

equilíbrio postural, pois possuem várias funções, além de ser um complexo 

proprioceptivo e exteroceptivo, recebendo informações musculares, 

http://felipecamposfisioesportiva.blogspot.com.br/


articulares e cutâneas. Tornando-se causativo ou adaptativo no caso de 

disfunções posturais evidenciando ser parte indispensável no sistema 

postural. 

 

 

 

 

 

 

3. MARCHA 

O corpo humano, fisicamente pode ser definido como um complexo 

sistema de segmentos articulados em equilíbrio dinâmico e estático. Forças 

internas que atuam fora do eixo articular e as externas ao corpo, provocam 

deslocamentos angulares dos segmentos, gerando o movimento (AMADIO 

et al., 2010). 

Segundo Santos (2002), o início da marcha é desencadeado devido a 

um desequilíbrio anterior da cabeça em relação ao restante do corpo que 

vem atrás levando em conjunto à base de sustentação, que são os pés. 

Também é evidenciada a ação do sistema cruzado na marcha, no qual a 

cabeça permanece centralizada enquanto um lado do corpo comporta-se 

como flexor e o outro extensor. 

As características da marcha são: a velocidade (m/s), o número de 

passos ou cadência (passos/min) e um ciclo completo de marcha, que é o 

deslocamento do pé que está em apoio enquanto o outro está em balanço, e 

a sua duração é até o novo toque do pé que estava em apoio ao solo 

(SMITH; WEISS; LEHMKUHL, 1997). 



3.1 FASES DA MARCHA 

O ciclo da marcha é dividido em duas fases, a de apoio e a de 

balanço. 

As divisões da fase de apoio são o duplo apoio inicial no qual ocorre o 

toque do pé e o desprendimento do pé oposto; o apoio simples, no qual 

ocorre o toque do pé contralateral ao solo e o desprendimento do pé que 

estava em contato. A fase de balanço é subdividida em balanço inicial com o 

desprendimento do pé até a passagem do pé; o balanço médio com a 

passagem do pé até a perna vertical e o balanço terminal aonde ocorre a 

desaceleração do membro (ROSE e GAMBLE, 1998). 

3.2 A CINÉTICA NA MARCHA DO IDOSO 

Segundo Serrão e Amadio (1993), a curva da Força Reação do Solo é 

caracterizada quanto à ocorrência de um aumento do pico inicial da força 

vertical para a força mínima que está ligado diretamente a técnica do 

movimento quanto à variação angular da perna livre, que diminui o momento 

inercial de rotação do membro inferior e aumentando esta força vertical 

máxima implica em uma menor exposição do aparelho locomotor à cargas. 

Tais alterações são consideradas como forma de buscar a 

homeostase devido as perturbadas condições de equilíbrio no idoso que é a 

caracterizada pela diminuição da eficiência do sistema sensorial, além de 

perdas ósseas e musculares que acentuam as condições de instabilidade 

(SERRÃO e AMADIO, 1993).  

Idosos com idades compreendidas entre 50 e 87 anos, o tempo de 

duplo apoio, tanto em cadência natural quanto em acelerada, foi aumentado 

comparado a uma amostra em indivíduos adultos. Esta ação pode definir um 

ajuste no comportamento do idoso afim de obter mais equilíbrio e segurança 

durante a marcha (MURRAY et al., 1969). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DOENÇAS E O EQUILÍBRIO NO IDOSO 

As enfermidades são sugeridas pelos modelos médicos como 

principal fator que levam, progressivamente, o indivíduo a perda das suas 

funções básicas e também às limitações funcionais, que desencadeiam a 

incapacidade de manter- se equilibrado. O processo de envelhecimento é 

causador da involução motora, bem como o desenvolvimento de algumas 

disfunções e doenças, gerando assim dificuldade ou até incapacidade de 

manter o equilíbrio (PFITZENMEYER et al., 2001 apud MACIEL e GUERRA, 

2005, p. 38). 

Com o aumento significativo da população geriátrica ocorre uma 

elevação do número de doenças associadas ao envelhecimento, com 

destaque para as crônico-degenerativas. Os distúrbios da postura e do 

equilíbrio também são desencadeados por essas patologias, que levam a 

disfunções em vários órgãos e sistemas nos idosos (SANCHES et al., 2001 

apud MACIEL e GUERRA, 2005, p. 38). 



 A medicina atual tem contribuído efetivamente com a população 

idosa no controle de doenças relacionadas a essa faixa etária, favorecendo 

assim o aumento da expectativa média de vida destes indivíduos. Mesmo 

com todo o suporte gerado pela medicina, a população geriátrica sofre com 

o processo natural de envelhecimento, que atinge de forma significativa as 

vias responsáveis pelo equilíbrio corporal, causando um grande impacto em 

suas vidas. Com a manifestação dos déficits do equilíbrio corporal pode 

ocorrer redução da autonomia social desses indivíduos, uma vez que 

acabam reduzindo suas atividades de vida diária, pela predisposição a 

quedas e fraturas, desencadeando sofrimento, imobilidade corporal, medo 

de cair novamente e altos custos com tratamento de saúde (RUWER; 

ROSSI; SIMON, 2005). 

4.1 SISTEMAS CONTROLADORES DO EQUILÍBRIO 

Devido às alterações do organismo com o avançar da idade, o 

equilíbrio corporal é diretamente afetado por deficiências geradas no sistema 

sensorial e motor, podendo levar ao desequilíbrio (MAZZEO et al., 1998). 

A ação dos sistemas visual, vestibular e somatossensorial fazem com 

que o processo de controle do equilíbrio corporal ocorra de forma eficaz, 

mantendo o centro de gravidade sobre a base de sustentação durante 

situações estáticas e dinâmicas. As variações do centro de gravidade 

necessitam ser controladas pelo corpo, seja de forma voluntária ou 

involuntária (GUCCIONE, 2002; ROMERO et al., 2001 apud MACIEL e 

GUERRA, 2005, p. 38). 

 O controle do equilíbrio é determinado por três sistemas perceptivos, 

sendo eles o vestibular, o proprioceptivo e o visual. O mais importante para a 

manutenção da postura ereta é o sistema vestibular, sendo então 

responsável pelas acelerações e desacelerações angulares rápidas. O 

sistema proprioceptivo é responsável por fornecer a percepção do corpo e 

dos membros no espaço em relação de reciprocidade. Por último e não 

menos importante, temos o sistema visual que oferece referência de 

verticalidade, pois possui duas fontes complementares de informações: as 



coordenadas retinianas, que situam o indivíduo no seu ambiente através da 

visão, e a coordenação cefálica, que situa o olho na órbita, sendo 

responsável pela motricidade ocular (WOLF et al., 2008). 

Além da integridade desses sistemas, o equilíbrio depende também 

da integração sensorial dentro do sistema nervoso central (SNC), que 

engloba a percepção visual e espacial, tônus muscular efetivo que se adapte 

rapidamente a alterações, força muscular e flexibilidade articular. A 

capacidade do SNC em selecionar, suprir e combinar os estímulos 

vestibulares, visuais e proprioceptivos é definida como organização sensorial 

(WOLF et al., 2008). 

4.2 O DESEQUILÍBRIO CORPORAL NO IDOSO 

O desequilíbrio é um dos principais fatores que limitam hoje a vida do 

idoso. Em cerca de 80% dos casos ocorre o comprometimento do sistema 

de equilíbrio como um todo, não podendo então ser atribuído a uma causa 

específica. Aproximadamente a metade dos idosos apresenta desequilíbrio 

com origem entre os 65 e 75 anos, e 30% dos idosos apresentam os 

sintomas nesta idade.  A dificuldade de locomoção e o desequilíbrio têm 

como consequências mais perigosas as quedas, sendo seguidas por 

fraturas, deixando os idosos por dias ou meses acamados e causando cerca 

de 70% das mortes acidentais em indivíduos com mais de 75 anos (BITTAR 

et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. QUEDAS NO INDIVÍDUO IDOSO 

A queda é o tipo de acidente mais comum nos idosos, e suas 

complicações geram as principais causas de morte nos indivíduos com mais 

de 65 anos (ROMERO et al., 2001 apud MACIEL e GUERRA, 2005, p. 38). 

No Brasil, a prevalência de quedas nos idosos foi de 34,8%, e 

significativamente maior nas mulheres (40,1%). Dentre os que sofreram 

quedas, 12,1% apresentaram fratura como consequência. A idade 

avançada, sedentarismo, uma autopercepção ruim de saúde e maior número 

de medicações referidas para uso contínuo associam-se à prevalência de 

quedas (SIQUEIRA et al., 2007).  

Devido ao processo natural de envelhecimento, o indivíduo perde 

gradativamente força muscular, no caso dos membros inferiores esta perda 



afeta diretamente a mobilidade funcional, aumenta o risco de quedas e 

influencia na marcha, podendo ocasionar a perda de autonomia nesta faixa 

etária (FARINATTI; LOPES, 2004; GOZZONI et al., 2002). 

Para que o idoso realize as suas atividades de vida diária é de 

extrema importância ter equilíbrio, boa mobilidade articular e força muscular. 

A ocorrência de quedas está intimamente ligada ao grau de independência 

funcional, pois os idosos que sofrem alterações de mobilidade, equilíbrio e 

controle postural são os mais propensos a não conseguirem compensar as 

alterações dos sistemas relacionados com o equilíbrio (NETO et al., 2004). 

Atualmente, as quedas geram grande preocupação pela frequência e 

pelas consequências em relação à qualidade de vida do idoso. Para diminuir 

os problemas secundários decorrente de quedas a prevenção torna se 

primordial (DAS, JOSEPH, 2005).  

 

 

 

 

6. PREVENÇÃO DE QUEDAS 

Estudos demonstram que se pode diminuir o surgimento de quedas 

em idosos com cuidados simples como: promover à saúde, a prevenção das 

quedas, a segurança e fazer adaptações dentro e fora dos domicílios. No 

âmbito populacional, as intervenções multidisciplinares podem auxiliar em 

todo o processo de prevenção de quedas (RUBENSTEIN, 2006). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A ESCOLHA DO CALÇADO PELO IDOSO 

Os calçados apresentam grande destaque quanto à funcionalidade 

dos pés, quando inadequados podem aumentar a prevalência de 

escorregamentos e tropeços, tanto em ambientes internos quanto externos, 

dependendo também da alteração da sensibilidade dos pés e das condições 

de atrito do solado no piso. A escolha do calçado pode prejudicar o 

funcionamento natural dos pés quando ligada mais ao modismo do que ao 

conforto, estabilidade e proteção que deveriam apresentar (MENANT et al., 

2008). 



A grande maioria dos idosos apresenta dificuldades em determinar o 

tipo de calçado mais adequado aos seus pés, em virtude do 

desconhecimento quanto à sua importância para a segurança, impedimentos 

de ordem financeira e a necessidade de acomodar deformidades ou a dor, 

que diminuem a sua capacidade de locomoção (MENANT et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Verificar a influência do uso do calçado sobre o equilíbrio de idosos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verificar a influência do uso do calçado habitual sobre as estratégias 

de equilíbrio de idosos, especialmente durante a marcha.   



Analisar essas estratégias do ponto de vista biomecânico, com ênfase 

para a posição angular do joelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO  

O estudo abordado foi do tipo pesquisa de campo quantitativa e 

qualitativa o qual foi composto por idosos utilizando duas maneiras para 

realização da pesquisa: com calçado e sem calçado.    



CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A amostra analisada foi composta por idosos na faixa etária de 60 a 65 

anos de idade, ambos os sexos, residentes na cidade de CRUZEIRO-SP, 

realizada na Escola Superior de Cruzeiro (ESC).     

AMOSTRA  

Para determinação da amostra, foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão e exclusão.  

a) Critérios de inclusão  

   Idosos com idade igual ou superior a 60 anos ativos e praticantes de 

exercícios físicos, com boa capacidade cognitiva para a realização do teste. 

b) Critérios de exclusão.   

Idosos com histórico de fraturas em região de quadril, joelho, 

tornozelo que possam interferir na avaliação da marcha, doenças 

neurológicas, doença degenerativa ósteo-articular, alterações cognitivas que 

poderiam comprometer os resultados dos testes.  

Baseados nesses critérios e na disponibilidade de participação da 

pesquisa foram selecionados os voluntários do estudo.   

 

 

 

QUESTIONÁRIOS   

Para a seleção dos idosos, foi aplicado um breve questionário que se 

caracteriza pela coleta de dados referentes às informações pessoais do 

idoso, como a presença alguma doença diagnosticada (diabetes, 



vestibulopatia), se realiza atividade física, apresenta disfunções na marcha, 

problemas visuais, e se fez alguma cirurgia (apêndice A). 

Para a realização do estudo todos os idosos receberam explicações 

sobre a pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo A) e assinaram para sua participação. 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL IPAQ 

O IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) foi utilizado 

para identificar os níveis de aptidão às atividades físicas realizadas pelos 

participantes e mensuradas através do questionário (anexo B), (BENEDETTI 

et al., 2007). 

TIMED GET UP AND GO TEST (TUGT) 

Podsiadlo e Richardson (1991, apud FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 

2007, p. 410) afirmam que o teste Timed Get Up and Go (TUG) avalia o 

equilíbrio sentado, transferências de sentado para a posição em pé, 

estabilidade na deambulação e mudanças do curso da marcha sem utilizar 

estratégias compensatórias.  

O idoso começa o teste sentado na cadeira, a partir de um comando 

de voz ele automaticamente se levanta, sem apoio dos braços, e caminha 

normalmente por uma linha demarcada no chão cuja distância é de três 

metros. Ao chegar no obstáculo, o voluntário realiza uma volta e retorna à 

cadeira. Um cronômetro é utilizado para medir o tempo desde o comando de 

voz até o ato de sentar novamente.  

O teste apresenta algumas recomendações para ser efetuado:  

 O idoso foi orientado a realizar uma vez o teste para que acostumasse 

com a tarefa; 

 Foi utilizada a mesma cadeira e no mesmo local com todos os 

participantes; 

 O idoso realizou o teste uma vez com calçado e outra sem calçado; 



 O trajeto foi demarcado no chão com uma fita adesiva.  

O teste é avaliado de acordo com os seguintes parâmetros: 

Percurso realizado em menos de 20 segundos, classifica- se como 

mínimo risco de quedas; 

Percurso realizado entre 20 e 29 segundos é considerado como 

independência a risco de quedas; 

Percurso realizado no tempo igual ou superior a 30 segundos considera- 

se alto risco de quedas (ANEXO C). 

 

Figura 1 – Local de aplicação do Timed Up and Go Test (TUGT). 
 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DA PESQUISA 



Na realização da pesquisa foi utilizada uma máquina fotográfica 

profissional marca NIKON NIKKOR 42X WIDE OPTICAL ZOOM ED VR 4.3-

180 mm 1:3-5.9, e um tripé para posicionamento da câmera, para análise 

postural qualitativa foi realizada por meio de fotos nos planos frontal, sagital 

e posterior. A distância da câmera ao sujeito foi de 3,0 m e da câmera ao 

chão 99 cm, para todos os idosos. Para a realização do teste, os 

participantes estavam descalços e utilizando sua própria roupa, a fim de 

evidenciar possíveis alterações biomecânicas. No TUGT foi utilizada uma 

cadeira com medidas fixas de 42 cm de altura, largura do assento de 40 cm 

e comprimento do assento em 38 cm. Realizado no mesmo local com todos 

os participantes.   

Figura 2 – Local de realização da coleta. 

 

A análise biomecânica (cinemática) da articulação do joelho foi 

realizada por meio de filmagem, dirigida por uma só pessoa e com a 

distância vertical da máquina ao solo de 99 cm e a distância horizontal da 

máquina ao idoso de 6,88 m, mantido como padrão para que fossem 

avaliados os ângulos da articulação durante a marcha do idoso, por um 

trajeto de 6 metros em linha reta. Como referência, foram adotados pontos 

demarcados com bolas de isopor aplicadas sobre o trocânter maior, a linha 

articular média do joelho e maléolo lateral do membro inferior direito. Os 



participantes foram orientados a usar roupas ajustadas ao corpo, para que 

não houvesse interferência na análise de movimento que indicava a 

articulação na bolinha de isopor. A pesquisa foi realizada uma vez com o 

calçado e outra vez sem calçado, sendo feita um dia de coleta por 

participante e todos no período das 17 horas, para que a luminosidade do 

ambiente e demais fatores fisiológicos dos participantes não interferissem na 

coleta de dados. 

Figura 3 – Análise feita por filmagem. 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

Para análise dos dados biomecânicos, foi utilizado o programa 

KINOVEA® que faz a desfragmentação das imagens através de fotos, sendo 

analisados os ângulos articulares, velocidade do idoso no trajeto percorrido e 

o tempo gasto para realização do teste. Foi possível obter verificações e 

estatísticas dos resultados apresentados por cada idoso. 



 

 

 

Figura 4 – Análise dos dados utilizando o Kinovea®.  

 

 

Para comparação das condições (descalço e com calçado) foi 

utilizado o teste t pareado. Para analise do grupo foram calculados a média 

e o desvio padrão. (DP)  

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na presente pesquisa foram analisados 5 idosos com idade entre 60 e 

65 anos, sendo 4 mulheres e 1 homem. Dos idosos investigados, nenhum 

possui relato de quedas recorrentes, os resultados estão presentes nos 

gráficos 1 e 2, que mostram ângulo (°) das articulações, tempo (s) do ciclo 

da marcha desde o primeiro contato do pé direito ao solo até o próximo 

contato, o TUGT(s) prevalecendo a quedas com os indivíduos com calçado e 

sem calçado. Foram calculados a média e o desvio padrão dos dados 

analisados. 

Gráfico 1 – Análise do ângulo do joelho no idoso  
 

 
 

 
Gráfico 2 – Análise do tempo e TUGT no idoso 

 



 
 

De acordo com os resultados, o menor índice de desequilíbrio foi sem o 

uso do calcado, por apresentar maior equilíbrio, estabilidade no andar, menor 

tempo na passada da marcha. Isso indica que sem o uso do calçado, ocorre 

maior pressão plantar em contato ao solo, obtendo maior estabilidade fixa ao 

chão. Segundo Teixeira et al.  (2002), quanto aos aspectos biomecânicos do 

caminhar em idosos, as fases de apoio são maiores em relação à fase de 

balanço quando comparadas em indivíduos mais jovens. A população idosa 

necessita de maior segurança durante a marcha, representada pelo aumento 

do tempo de duplo apoio afim de que ocorra a manutenção do equilíbrio 

(PERRY, 2005). Amadio e Duarte (1996), apontam que diversos estudos 

demonstram menor acometimento de lesões em membros inferiores em 

indivíduos que não tem o hábito de utilizar calçados quando comparados à 

indivíduos que fazem seu uso frequente. Segundo os autores, ocorrem 

adaptações associadas a atividades realizadas sem o uso de calçados, que 

maximizam a absorção de impactos e a proteção contra lesões, sendo que a 

rigidez conferida ao pé calçado explicitaria o grande acometimento de lesão 

nos membros inferiores. Sacco et al. (2007), afirmam que calçados com 

solado grosso e rígido tendem a diminuir o mecanismo de propriocepção e 

também a estabilidade do corpo. O pé descalço proporciona uma maior 

flexibilidade ao aparelho locomotor para a redução de cargas e absorção de 

impactos, desencadeando uma menor sobrecarga ao sistema ósteo-

mioarticular e maior adaptação em vários tipos de superfície (AMADIO e 



DUARTE, 1996; SACCO et al., 2007). 

As tabelas 1 e 2 apresentam as alterações presentes na análise 

postural dos voluntários sem calçado nos planos sagital e frontal. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Idosos sem calçado em plano sagital 

Idosos 
Cabeça 

Anteriorização 
Ombro 

Protração 
Joelho 

Semiflexão 
Joelho 

Hiperextensão 

1  x  x 

2 X x x 
 
 

3 X x  x 

4  x  x 

5 X x x 
 
 

 
 
 

Tabela 2 – Idosos sem calçado em plano frontal 
  

Idosos 
Inclinação 
lateral de 
Cabeça 

Diferença de 
altura de Ombro 

Joelho 
Valgo 

Joelho 
Varo 

Hálux 
Valgo 

1  x  x 
 
 

2 x x  x x 

3 x x  x 
 
 

4 x x x  
 
 

5 x x   
 

 

  
  



A avaliação postural dos idosos permitiu observar que existe grande 

associação entre alterações do ombro e alterações da cabeça, tanto no 

plano sagital como no frontal. Essas alterações podem modificar a 

localização do centro de gravidade dos voluntários e consequentemente 

interferir na marcha. Em relação aos membros inferiores, grande parte dos 

participantes também apresentam alterações no joelho (varo e 

hiperextensão), características com grande potencial de promover mudanças 

no equilíbrio e na marcha. Como o uso de calçado pode interferir na posição 

articular, esta foi realizada somente na condição descalça. Segundo Freitas et 

al. (2007), o uso de calçados inapropriados desencadeia influências sobre o sistema 

músculo esquelético, gerando alterações posturais que necessitam de adaptações 

estruturais do tecido muscular estriado esquelético, aumento do risco à lesões 

musculares, assim como algias da coluna vertebral que estão associadas a diminuição 

da curva normal da lordose lombar e retroversão pélvica, assim como o 

desenvolvimento de processos degenerativos. Tokars et al. (2003) afirmam que a 

atuação ascendente dos arcos plantares podem modificar a postura do indivíduo, 

sendo assim o tipo de calçado utilizado poderá gerar dores nos pés, joelhos, quadril e 

coluna. O aumento da cifose da coluna dorsal é um fator contribuinte para a redução 

da estatura, anteriorização da cabeça e ombros protusos, alterações essas que afetam 

um grande número de indivíduos, até mesmo pela ação da gravidade e atividades 

cotidianas. Nos idosos essas alterações podem ser ainda mais intensas, pois podem 

estar relacionadas a redução da lordose lombar, flexão dos joelhos e valgismo nos 

joelhos e nos pés.  

O indivíduo idoso se torna suscetível a quedas e a maior instabilidade 

postural, gerando alterações em sua marcha devido às alterações citadas a cima, que 

fazem com que o seu centro de gravidade seja deslocado para frente. A preservação 

da marcha normal no indivíduo é essencial, pois ela proporciona grande parte da 

independência do ser humano (MONCUR, 2000; FREITAS; MIRANDA; NERY, 

2002). 

 
Tabela 3 – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

 

Idoso Calçado Classificação 



 
                                

 

Como demonstra a Tabela 3, os idosos avaliados apresentaram ótimo 

nível de atividades físicas realizadas durante a semana, sendo classificados 

segundo o IPAQ como ativos ou muito ativos. 

 Segundo Faria e Machala (2003), o envelhecimento leva a perda 

progressiva da eficiência dos órgãos e tecidos do organismo humano em 

vários níveis, dentre essas perdas estão à força muscular, desencadeada 

pela diminuição da massa muscular, e consequentemente o equilíbrio. 

 Para que o idoso tenha autonomia é necessário o fortalecimento 

muscular, principalmente dos membros inferiores que estão ligados 

diretamente a mobilidade funcional que influenciam na marcha e no risco de 

quedas (FARINATTI; LOPES, 2004; GOZZONI et al., 2002). 

A independência funcional pode ser adquirida através da prática de 

atividades físicas, que aumentam a mobilidade e a força muscular, 

melhorando a qualidade de vida dos idosos (RODRIGUES et al., 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1 Tênis esportivo Ativo 
 

2 
 

Tênis esportivo Muito ativo 

3 Tênis esportivo Ativo 
 

4 Sapatilha Ativo 
 

5 Chinelo Ativo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 

Embasado nos referenciais teóricos e práticos, percebeu-se que o 

idoso sem o uso do calçado e tendo um condicionamento físico ativo 

apresenta uma maior autonomia no equilíbrio, obtendo um índice menor ao 

risco de quedas, entretanto as alterações posturais tendem a modificar seu 

posicionamento em relação à marcha. 

Os objetivos foram atingidos com êxito a partir da aplicação do Timed 

Up and Go Test realizado com 5 pessoas na faixa etária de 60 a 65 anos, 

sendo todos ativos à prática do exercício físico. A partir da análise postural 

qualitativa feita por foto, identificou-se possíveis alterações fisiológicas no 

idoso e com o uso da filmagem constatou as angulações das articulações 

durante a marcha. 

 Sugere-se a importância do idoso estabelecer a prática do exercício 

físico, para prevenção de sedentarismo e promoção da melhora na 

qualidade de vida.  



  Contudo, é necessário que haja a realização de novas pesquisas 

com o intuito de comparar o desempenho dos indivíduos idosos com e sem 

calçados para que medidas preventivas sejam adotadas no seu dia a dia.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE ACEITE PARA PACIENTES 
 
 

Dados Pessoais 
 
 

Nome:__________________________________________________________
_ 
Data de nascimento:____/____/____        Idade: _____           Sexo:  F  M 
Endereço:______________________________________________________
_ 
_______________________________________________________ 
N°_______ 
Telefone:___________________________        
Celular:____________________________ 
 

 
Disfunções de Saúde 

 



1- Limitações de AVD´s: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
2- Doença diagnosticada:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__  
 
3- É diabético?   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
4- É hipertenso? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
5- Possui problemas pulmonares? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
6- Apresenta disfunções na marcha? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 

 
7- Realiza atividades físicas? Quantas vezes por semana? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
8- Apresenta problemas visuais? Faz uso de óculos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
9- Apresenta perda de sensibilidade nos pés? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
10- Sente tontura, vertigem com frequência? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 



 
11- Teve alguma fratura ou Lesão nos membros inferiores nos últimos 6 
meses? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
12- Fez alguma cirurgia nos últimos 6 meses? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da 

pesquisa – Analise do Equilíbrio em Idosos com Uso de Diferentes 

Tipos de Calçados.  

No caso de você concordar em participar, favor assinar o “consentimento de 

participação” ao final do documento. Sua participação não é obrigatória, e, a 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o(s) pesquisador (es) ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço 

do(s) pesquisador (es), podendo tirar dúvidas do projeto e de sua 

participação. 

 

Nome da pesquisa: Analise da Marcha em Idosos com Uso de Diferentes 

Tipos de Calçados. 

Pesquisador (a) responsável: Prof. Me Glauce Gonzaga Silva 

Telefone: (12) 9111-8439  

E-mail: fisioglau@gmail.com 

Pesquisadores participantes:  

Acadêmico: Rogério Ferreira Tavares.  

Acadêmico: Brunno Piettro Borges Jeronymo.  

Telefone: (12) 3143-6857            (12) 3152-2081 

E-mail: rogeriorooney@hotmail.com 

E-mail: piettro_spfc@hotmail.com 

 

OBJETIVOS: verificar a influência do uso de calçados sobre o equilíbrio de 

idosos fisicamente ativos e comparar com a condição descalça. 

 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: O participante será monitorado o tempo 

todo por dois ou mais pesquisadores e terá todo o suporte necessário para 

uma boa realização das atividades que compõe a pesquisa. 

As atividades consistem em sentar em uma cadeira, levantar, andar por 3 

metros e retornar à cadeira. 



Também serão realizados exercícios de equilíbrio com o paciente. 

Serão feitas pontuações para avaliar o risco de quedas do idoso. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Os participantes estarão livres de quaisquer 

desconfortos, lesões, riscos morais e constrangimentos relacionados à sua 

participação na pesquisa. 

BENEFÍCIOS: Os participantes serão orientados conforme seus dados 

coletáveis a uma prevenção que possa instruir os devidos cuidados para que 

não haja risco de ocorrer nenhuma lesão.  

 

CUSTO/REEMBOLSO PARA O PARTICIPANTE: Todo custo da pesquisa 

será de responsabilidade dos pesquisadores. Nessa pesquisa realizada não 

haverá nenhum reembolso e nem gratificação pela participação da pesquisa.   

 

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Na divulgação dessa pesquisa não 

serão divulgados informações pessoais de nenhum participante podendo 

manter sigilo e privacidade para que não ocorra nenhum constrangimento. 

Somente serão divulgados os dados coletados relacionados ao objetivo da 

pesquisa.  

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,__________________________________________________________

_, RG____________________________, 

CPF__________________________, declaro que li as informações contidas 

nesse documento, fui devidamente informado (a) pelos pesquisadores – 

Glauce Gonzaga Silva, Rogério Ferreira Tavares, Brunno Piettro Borges 

Jeronymo - dos procedimentos que serão utilizados, riscos e desconfortos, 

benefícios, custo/reembolso dos participantes, confidencialidade da 

pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. Foi-me garantido 

que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade.  

Declaro ainda que recebi uma cópia do Termo de Consentimento. 

Nome:________________________________________________________

_ 



RG:__________________________________Telefone:________________

_  

E-

mail:_________________________________________________________ 

Assinatura: 

_____________________________________________________ 

Local e data: ________________________________, ____/____/____ 

2013. 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

(IPAQ) 

(BENEDETTI et al., 2007) 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 
VERSÃO CURTA. 
Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo 
que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas 
nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de 
outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta 
fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as 
atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 
esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no 
jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação! 
Para responder as questões lembre que: 
-> atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 
-> atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 

esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 
por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 

minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 
um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 



2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 
bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 
carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 
jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 
aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR 
FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)  
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 
serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 

respiração ou batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo 
dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. 
Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo 
lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. 
Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 
metrô ou carro. 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 

______horas ____minutos 
PERGUNTA SOMENTE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

5. Você já ouviu falar do Programa Agita São Paulo? ( ) Sim ( ) Não 
6. Você sabe o objetivo do Programa? ( ) Sim ( ) Não.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO C – TIMED UP & GO TEST (TUGT) 

Consiste em levantar-se de uma cadeira, sem ajuda dos braços, 

andar a uma distância de três metros, dar a volta e retornar. No início do 

teste, o paciente deve estar com o dorso apoiado no encosto da cadeira e, 

ao final, deve encostar novamente. O paciente deve receber a instrução “vá” 

para realizar o teste e o tempo será cronometrado com a partir da voz de 

comando até o momento em que ele apoie novamente o dorso no encosto 

da cadeira. O teste deve ser realizado uma vez para familiarização e uma 

segunda vez para tomada do tempo. 

 

a) menos de 20 segundos para realização, correspondendo a baixo risco 

para quedas. 

b) De 20 a 29 segundos, a médio risco para quedas.  

c) 30 segundos ou mais, a alto risco para quedas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


