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Resumo 

O presente trabalho objetivou avaliar a confiabilidade interobservador da 

Versão Brasileira da Escala do Equilíbrio de Berg (EEB), entre fisioterapeutas com 

extensa e escassa prática clínica em uma população idosa não-institucionalizada. 

Participaram do estudo 12 idosos (10 mulheres e 2 homens), com média de idade de 

75,8 anos ± 8,39 (variação de 63-87) e 18 fisioterapeutas com diferentes níveis de 

experiência clínica. A confiabilidade interexaminador obtida em cada item da escala, 

apresentou um valor de Kappa ponderado (Kw) de > 0,75 em 11 dos 14 itens 

(variação de 0,37 a 1,0). O coeficiente de correlação intraclasses (ICC) da soma da 

pontuação total da EEB entre os dois grupos de fisioterapeutas foi de 0,996 (IC 95%, 

0,987 - 0,999) e com o coeficiente de Cronbach de 0,996. Não encontramos 

diferenças entre os grupos de avaliadores quando comparadas as médias da 

pontuação total obtida por meio do teste T-student (p=0,86). Embora alguns itens 

tenham apresentado baixos valores de confiabilidade, em geral nossos resultados 

sugerem que a Versão Brasileira da EEB apresenta bons níveis de confiabilidade 

interobservador quando utilizada por fisioterapeutas com diferentes níveis de prática 

clínica e sem treinamento prévio em idosos que vivem na comunidade. Concluímos 

que a EEB pode servir como um importante instrumento de avaliação dentro de um 

protocolo sistematizado para serviços de Reabilitação, onde sua utilização pode ser 

realizada por diferentes profissionais de saúde, tais como: Médicos, Fisioterapeutas, 

Educadores físicos, Terapeutas ocupacionais, Enfermeiros e Fonoaudiólogos, 

confirmando assim o caráter interdisciplinar dessa pesquisa. 



xi

Abstract 

This study aimed at assessing the interobserver reliability of the Brazilian-

Portuguese version of the Berg Balance Scale (BBS). The assessment was made by 

physiotherapists with extensive or little clinical experience in non-institutionalized 

elderly individuals. Participants comprised 12 elderly subjects (10 women and 2 men) 

with mean ages of 75.8 ± 8.4 years (range = 63-87) and 18 physiotherapists with 

varying clinical experience. Inter-examiner reliability obtained for each scale item 

yielded weighted kappa value > 0.75 in 11 of the 14 items (varying from 0.37 to 1.0). 

The intra-class correlation coefficient (ICC) for the total sum of BBS scores between 

the two groups of physiotherapists was 0.996 (95% confidence interval, 0.987 – 

0.999) with a Cronbach alpha coefficient of 0.996. We found no difference between 

the rater groups when we compared the sum score means obtained with the 

student’s T-test (p = 0.86). Although some items had low reliability values, in general 

our results suggest that the Brazilian Version of the BBS showed good levels of inter-

rater reliability and agreement when used by physiotherapists with different clinical 

practice levels and without previous training on non-institutionalized elderly patients. 

We concluded that the BBS can be useful as an important evaluation instrument on a 

protocol for Rehabilitation clinics. It may be used by various health professionals, as: 

Physicians, Physical therapists, Physical educators, Occupational therapists, Nurses 

and Phonoaudiologists, so confirming the interdisciplinary character of this study.  



1 INTRODUÇÃO 

A preservação da função do equilíbrio é essencial para manter-se ativo na 

vida. Devido ao processo de envelhecimento, doenças e inatividade, o equilíbrio 

freqüentemente é prejudicado entre os idosos 1. Sua deterioração pode levar a 

conseqüências dramáticas, tais como: dependência nas atividades da vida diária 

(AVD), admissão em casas de repouso, quedas, fraturas e até mesmo a morte 2,3,4 .

A melhora no equilíbrio é uma estratégia importante para a redução das 

quedas e deve ser incluída em um programa multidimensional na prevenção deste 

evento 5,6,7. O treinamento do controle dos equilíbrios estático e dinâmico, portanto, é 

de grande importância na reabilitação de idosos 1. Existe uma necessidade por 

instrumentos de avaliação do equilíbrio confiáveis e validados no intuito de ajudar o 

clínico a selecionar a abordagem terapêutica apropriada, avaliar as mudanças 

motoras com o decorrer do tempo e conseqüentemente, os resultados do tratamento 

prescrito 8,9,10,11. Apesar de não existir um consenso sobre o melhor instrumento 

para mensurar o equilíbrio corporal, o chamado “padrão-ouro”, devido à 

complexidade e interação de diversos sistemas no processo do equilíbrio 12,13,14, a 

Escala de Avaliação do Equilíbrio de Berg é um instrumento consagrado na literatura 

e largamente utilizado em ambientes clínicos e de pesquisas científicas 15,16. A 

Escala do Equilíbrio de Berg (EEB) foi desenvolvida na Universidade de McGill para 

medir o equilíbrio em idosos 17, tendo sido adaptada transculturalmente e traduzida 

para a língua portuguesa por Miyamoto et al.,2004 9. A escala tem sido direcionada a 

idosos que vivem institucionalizados ou na comunidade, e a pacientes que, 

independentemente da idade, apresentam déficits do equilíbrio em diversas 

patologias, tais como Acidente vascular encefálico (AVE) 18,19,20,21,  Esclerose 
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múltipla 22, Doença de Parkinson 23,24,25, Desordens vestibulares 14,26, Artrite 

reumatóide 27 e Paralisia cerebral 28. A escala tem como objetivos: a descrição 

quantitativa do equilíbrio, predizer quedas, selecionar pacientes aptos ao processo 

de reabilitação e a resposta do paciente ao tratamento 17,29.  

A reprodutibilidade da EEB vem sendo testada em vários estudos, mostrando 

altos níveis de confiabilidade inter e intraobservador tanto na soma total quanto para 

os itens individuais 1,2,9,17,29,30, e valores similares foram encontrados no estudo de 

validação da escala para a população brasileira 9. A escolha do tema desse estudo 

foi motivada por haver uma lacuna na literatura científica mundial sobre a 

confiabilidade da EEB quando aplicada por profissionais não treinados e com 

diferentes níveis de prática clínica. Estudos prévios 1,2,9,29,30 relacionaram a 

confiabilidade da EEB entre avaliadores treinados, aqueles com experiência clínica 

no uso da escala, e parcialmente treinados (ou seja, os avaliadores tiveram 

oportunidade de praticar uns com os outros antes de administrar a escala nos 

pacientes do estudo). Encontramos apenas um único trabalho realizado na Suécia1, 

que observou a confiabilidade intra-examinador da EEB entre dois fisioterapeutas e 

dois estudantes de fisioterapia e nenhum em que os avaliadores não tivessem sido 

treinados ou realizado a calibração do instrumento. Nesse sentido, afirmamos que 

os dados não permitem apoiar a confirmação que a confiabilidade possa se estender 

a profissionais menos experientes e/ou sem treinamento prévio. Conseqüentemente, 

o objetivo do presente estudo foi avaliar a confiabilidade interobservador da Versão 

Brasileira da Escala do Equilíbrio de Berg entre fisioterapeutas sem treinamento 

prévio e especialistas em avaliação do aparelho locomotor com extensa prática 

clínica, em comparação com fisioterapeutas recém-graduados com escassa prática 

clínica em uma população idosa não-institucionalizada.  



2 REVISÃO DA LITERATURA 

O aumento da expectativa de vida e o conseqüente crescimento no número 

de maiores de 60 anos de idade são fenômenos populacionais que vêm ocorrendo 

em uma grande parcela dos países desenvolvidos. No Brasil, a proporção de 

pessoas idosas, relativa ao total da população, também vem crescendo de forma 

rápida, desde o início da década de 60 do século passado 31,32. 

O equilíbrio é crítico para a execução das atividades diárias normais e seu 

déficit é fator de risco chave para quedas em idosos 7,14. A independência para as 

AVD inclui uma satisfatória execução de diversos movimentos, tais como: levantar-

se de uma cadeira, flexionar-se e deambular 33. Para isso o indivíduo necessita ter o 

domínio do controle postural que é solicitado durante a realização dessas atividades, 

por meio da capacidade de manter-se em várias posições, responder 

automaticamente a movimentos voluntários do corpo e das suas extremidades, e 

reagir adequadamente às perturbações externas 9,17,33. A perda do equilíbrio é uma 

das principais causas de quedas em idosos 5,34, além disso, as manifestações dos 

distúrbios do equilíbrio corporal têm grande impacto para os idosos, podendo levá-

los à diminuição de sua autonomia social (uma vez que acabam reduzindo suas 

atividades de vida diária pela predisposição a quedas e fraturas), trazendo 

sofrimento, imobilidade corporal, medo de cair, isolamento social, depressão, 

institucionalização por longo prazo e altos custos com o tratamento de saúde 35. 

Segundo Voermans et al., (2007) 36, quedas em pessoas idosas são comuns, 

perigosas e freqüentemente um problema incapacitante. Normalmente essas são 

percebidas como sendo não-tratáveis, porém isso é uma perspectiva 
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excessivamente negativa. Tão comum quanto às quedas em idosos, são as 

perspectivas do não tratamento e, portanto a insatisfação de lidar com elas.  

Como a população adulta tem envelhecido, os problemas clínicos, sociais e 

econômicos resultantes das quedas têm levado a pesquisas para investigar vários 

métodos visando auxiliar na sua prevenção. Elas são um problema para uma entre 

três pessoas com idade acima dos 65 anos e para aquelas com história de quedas 

existem duas ou três vezes mais risco de cair 3,4,36. No Brasil, cerca de 30% dos 

idosos sofrem quedas ao menos uma vez ao ano 37 e 11% dos idosos não 

institucionalizados sofrem quedas recorrentes. Dados similares foram encontrados 

em outro estudo que verificou a prevalência de quedas em idosos brasileiros, 

residentes em áreas de abrangência de unidades de saúde básicas nas regiões Sul 

e Nordeste. Foi verificada uma prevalência de 34,8% nessa população, dentre os 

quais 12,1% tiveram fraturas como conseqüências 38. Nessa população, a 

prevalência de quedas estava associada à idade avançada, sedentarismo, auto-

percepção da saúde como sendo ruim e maior número de medicações de uso 

contínuo. 

Com o passar dos anos, o organismo humano passa por um processo natural 

de envelhecimento, gerando modificações funcionais e estruturais. As vias 

responsáveis pelo equilíbrio corporal também envelhecem, gerando grande impacto 

para os idosos. Por isso, fica comprometida a habilidade do sistema nervoso central 

em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, bem como a capacidade de 

modificações dos reflexos adaptativos fica diminuída. Em 80% dos casos, o 

desequilíbrio não pode ser atribuído a uma causa específica, mas sim a um 

comprometimento do sistema de equilíbrio como um todo 12. O desempenho dos 
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sistemas envolvidos no processo do equilíbrio reflete diretamente na capacidade 

funcional 39. Mary Tinetti (1986) 40 afirmou que com o processo de envelhecimento 

ocorre um declínio da mobilidade que predispõe ao risco de quedas. Elas têm 

etiologia multifatorial e ocorrem devido à combinação de fatores intrínsecos (idade, 

déficit cognitivo, visual e/ou auditivo, fraqueza muscular, hipotensão postural, déficits 

do sistema vestibular, queixas de tonturas, anormalidades da marcha e equilíbrio, 

problemas nos pés, uso de medicações e doenças crônicas) e extrínsecos 

(comportamentos de risco: subir em cadeiras e andar no escuro, e riscos ambientais: 

má iluminação, piso escorregadio, presença de animais domésticos, obstáculos, 

dentre outros.) 13,36,41,42,44. Além disso, quanto maior o número de fatores de risco 

maior a chance de cair 43.  As conseqüências das quedas são potencialmente sérias 

e uma estratégia fundamental é impedir que elas aconteçam, adotando atitudes, 

condutas e políticas que levem à sua prevenção. Para preveni-las é necessário 

conhecer os motivos que as causam e identificar os fatores que colocam os idosos 

em risco aumentado de cair 45. Supõe-se que, para as estratégias preventivas de 

quedas em idosos terem sucesso, é necessário identificar populações com risco 

aumentado, bem como, instituir avaliações padronizadas e confiáveis para diante 

disso, se estabelecer intervenções adequadas para os múltiplos fatores de risco 

moldando tais intervenções a cada indivíduo ou situação particular.  

De acordo com Cordeiro et al. (2002) 46 o envelhecimento, quando 

acompanhado de doenças crônico-degenerativas, gera déficits e limitações de 

etiologia multifatorial que potencializam incapacidades. Portanto, focalizar a atenção 

apenas em sinais e sintomas dos pacientes é extremamente limitado quando se 

deseja decidir pela intervenção que terá impacto sobre a condição funcional do 

idoso. Considera-se que a avaliação funcional é o ponto de partida para uma 
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intervenção reabilitacional efetiva nessa população. A observação direta da função 

física tem a vantagem de fornecer uma mensuração objetiva e quantitativa da 

capacidade funcional 47. Apesar de as avaliações da integração sensorial e do 

controle dinâmico, quando analisadas por equipamentos caros de laboratório 

(posturografia), serem mais minuciosas para a detecção dos componentes do 

equilíbrio mais comprometidos, uma das formas mais simples, de baixo custo, e de 

verificação plenamente aceitável de se avaliar o acometimento desses sistemas, 

cuja integridade é fundamental para o desempenho normal de tarefas motoras, é a 

avaliação funcional do equilíbrio 44,48. Por definição, essas são análises que 

englobam vários aspectos do equilíbrio e reproduzem com mais fidelidade as 

situações reais do cotidiano (Miyamoto, 2004).  Essa avaliação simula as demandas 

envolvidas na habilidade em controlar o equilíbrio, podendo ser útil para gerar 

hipóteses quanto aos determinantes da limitação funcional observada. Os testes de 

equilíbrio avaliam a eficiência dos ajustes posturais através da qualidade do 

movimento e tempo para realização das tarefas 5. Nesse contexto, vários testes têm 

sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar funcionalmente o equilíbrio e buscam 

estabelecer parâmetros para identificação de idosos com maior suscetibilidade de 

cair. Todavia, encontramos cinco instrumentos com as propriedades psicométricas 

bem estabelecidas, de baixo custo e um tempo de administração curto. São eles: o 

Teste do alcance funcional 49,50, o Teste de levantar e caminhar cronometrado 

(Timed Up and Go- TUG) 51, o Teste da performance física 52, a porção do equilíbrio 

da Avaliação da Mobilidade Orientada pelo Desempenho (Performance Oriented 

Mobility Assessment- POMA) 40,41,42 e a Escala do Equilíbrio de Berg 17,53, tendo sido 

esses dois últimos adaptados para a Língua Portuguesa 9,54,55. 
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Instrumentos de avaliação do equilíbrio confiáveis e validados são 

necessários tanto para pesquisas quanto para prática clínica, no intuito de se 

diminuir as incertezas associadas com as decisões de diagnóstico e          

prognóstico 8,9,15. A confiabilidade, reprodutibilidade ou fidedignidade significa que 

medidas avaliadas de mesmos sujeitos, em diferentes ocasiões ou por diferentes 

observadores, produzem resultados iguais ou muito similares. Assim, uma medida é 

considerada confiável se fornecer os mesmos resultados ou resultados similares em 

diferentes aplicações 56,57,58. Esse tipo de avaliação mede em um instrumento a 

equivalência da concordância de apenas um observador (confiabilidade intra-

examinador), ou concordância de vários observadores (confiabilidade 

interexaminador), como também a estabilidade do instrumento além do tempo 

(confiabilidade teste-reteste). Um conceito mais atual é descrito como confiabilidade 

relativa e absoluta. A confiabilidade relativa avalia a relação entre duas ou mais 

mensurações e a consistência da posição individual do sujeito dentro de um grupo. 

A confiabilidade absoluta avalia a variabilidade das pontuações em mensurações 

repetidas, o que os autores chamam de menor diferença real (smallest real 

diference- SRD) 1,59,60.  

Apesar de não existir um consenso sobre o melhor instrumento para 

mensurar o equilíbrio corporal, o chamado “padrão-ouro”, devido à complexidade e 

interação de diversos sistemas no processo do equilíbrio 12,13,14, a Escala de 

avaliação do equilíbrio de Berg é um instrumento consagrado na literatura e 

largamente utilizado em ambientes clínicos e de pesquisas científicas 15,16. 

A escala do equilíbrio de Berg (EEB) foi desenvolvida na Universidade de 

McGill para medir o equilíbrio em idosos 17, tendo sido adaptada transculturalmente 

e traduzida para a Língua Portuguesa por Miyamoto et al, 2004 9. A escala tem sido 
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direcionada a idosos que vivem institucionalizados ou na comunidade, e a pacientes 

que, independentemente da idade, apresentam déficits do equilíbrio em diversas 

patologias, tais como Acidente vascular encefálico (AVE) 18,19,20,21, Esclerose 

múltipla22, Doença de Parkinson 23,24,25, Desordens vestibulares 14,26, , Artrite 

reumatóide 27 e Paralisia cerebral 28. A escala tem como objetivos: a descrição 

quantitativa do equilíbrio, predizer quedas, selecionar pacientes aptos ao processo 

de reabilitação e a resposta do paciente ao tratamento 17,29. A EEB avalia o equilíbrio 

do indivíduo em 14 situações, representativas de atividades do dia-a-dia, tais como: 

ficar de pé, levantar-se, andar, inclinar-se à frente, transferir-se, virar-se, dentre 

outras. A pontuação máxima a ser alcançada é de 56 pontos e cada item possui 

uma escala ordinal de cinco alternativas variando de 0 (incapaz de realizar a tarefa) 

a 4 pontos (realiza a tarefa independentemente), de acordo com o grau de 

dificuldade. A pontuação dada é baseada na qualidade do desempenho, 

necessidade de assistência e no tempo para completar a tarefa. Uma das vantagens 

da EEB é que ela é propícia ao ambiente clínico, pois é fácil de administrar e não 

requer muito tempo nem equipamentos sofisticados, sendo necessário apenas 

cronômetro, cadeira, banquinho e régua 17. 

A reprodutibilidade da EEB vem sendo testada em vários estudos 1,2,9,70,29,30, 

mostrando altos níveis de confiabilidade inter e intra-observador tanto na soma total 

quanto para os itens individuais. No estudo da versão original da escala 17 a 

confiabilidade inter e intra-observador da EEB foi de 0,98 e 0,99 (ICC) 

respectivamente, com alto grau de consistência interna (α Cronbach = 0,96). Valores 

similares foram encontrados em um estudo de adaptação da escala na população 

brasileira 9. Uma boa confiabilidade interexaminadores também foi encontrada 

aplicando-se a escala na população Norueguesa 29 com ICC = 0,83 a 1,0 entre os 
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diferentes itens e de 0,98 na pontuação total. Na população tailandesa o ICC da 

soma total da pontuação foi de 0,87 2. Ainda com relação à validação e 

confiabilidade da escala mundialmente, na população Turca 30 encontrou-se um 

valor do ICC variando de 0,86 a 0,99 entre os itens de maneira individual, além de 

0,97 e 0,98 nas confiabilidades inter e intra-examinadores na pontuação total, 

respectivamente. Na Suécia 1, foi realizado o estudo da confiabilidade intra-

examinador em idosos institucionalizados e dependentes nas AVD e foi encontrado 

uma confiabilidade absoluta como sendo de 7,7 pontos e o ICC de 0,97 na 

pontuação total dos itens. Na análise dos itens individualmente o Kappa ponderado 

(Kw) variou de 0,55 a 0,83. Inicialmente era relatado que a EEB apresentava um 

ponto de corte < 45 para predizer múltiplas quedas em idosos 53.  Entretanto, um 

estudo recente 7 revelou que as avaliações no decorrer de 1 ano mostraram que 

esse ponto de corte < 45 pontos para predizer quedas foi inadequado para identificar 

a maioria dos futuros caidores. A EEB tem melhor capacidade discriminatória para 

identificar pessoas as quais sofrem quedas recorrentes do que para identificar 

aquelas que caem uma vez ou sofrem uma lesão, entre idosos que vivem na 

comunidade. Eles definiram que os idosos com uma pontuação total da EEB < 40 

apresentam um aumento acentuado no risco de quedas recorrentes. E ainda, o risco 

de quedas vai aumentando enquanto os escores vão diminuindo. Outros autores 

afirmam que a escala em associação com fatores de saúde e demográficos não 

predizem quedas em idosos ativos, independentes e que vivem na comunidade, 

provavelmente pelo efeito-teto na pontuação total. Ou seja, em idosos com melhor 

capacidade funcional, a escala freqüentemente não consegue identificar alterações 

do equilíbrio 16,62. 
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A EEB tem sido recomendada como uma mensuração clínica do equilíbrio de 

escolha para fisioterapeutas que trabalham com idosos 34. Uma boa abordagem 

fisioterapêutica requer uma avaliação prévia que examine todos os aspectos 

envolvidos na ação motora, possibilite um diagnóstico funcional mais próximo 

possível da realidade e permita, portanto, traçar metas realísticas no tratamento 

preventivo e assistencial daquele idoso que vem requerer um atendimento 

fisioterapêutico 55.  



3     ANEXAÇÃO DE ARTIGOS 
3.1 ARTIGO PUBLICADO I  
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4   CONCLUSÕES, COMENTÁRIOS E CONSIDERAÇÕES

Nesta seção, procuraremos tecer comentários a respeito das questões que 

não puderam ser esclarecidas e discutidas no artigo principal, especialmente sobre a 

metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo. 

Para atingirmos o nosso objetivo realizamos um estudo piloto prévio visando 

ajustar a aplicação da EEB pelo administrador avaliador, que no caso era a 

pesquisadora em questão, a qual tinha a função de dar as instruções do protocolo 

de avaliação, zelar pela segurança dos sujeitos avaliados, bem como executar a 

adequação da metodologia do estudo. É válido ressaltar que nós consideramos que 

existe a diferença entre o tempo que o profissional se formou e o tempo de prática 

clínica que o mesmo possuía. Como por exemplo, em nossa amostra tivemos um 

caso de um fisioterapeuta que havia concluído a graduação há um ano, entretanto, 

possuía apenas três meses de atuação profissional, ou seja, o que chamamos em 

nosso trabalho de tempo de “prática clínica”. 

A metodologia desse estudo foi diferente da relatada na literatura científica a 

cerca da confiabilidade da EEB e de outras escalas de equilíbrio, onde geralmente 

utilizam a concordância entre apenas dois observadores 2,9,29,30,46,55. Nós nos 

baseamos nos resultados e limitações de estudos anteriores para elaboração da 

metodologia do nosso trabalho. Em nossa opinião, como o objetivo principal do 

presente estudo foi o de avaliar a concordância entre os observadores dos grupos 

de fisioterapeutas, preferimos optar por um número mais significativo de avaliadores 

a fim de obtermos dados mais consistentes sobre as diferenças em relação aos 

acordos e desacordos dos resultados das avaliações. No sentido da viabilidade do 

estudo, uma vez que tínhamos um número maior de fisioterapeutas avaliadores, 
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tornou-se necessário um menor número de idosos avaliados. Essa mesma lógica foi 

adotada no trabalho de Wrisley et al., 2004 63 onde foram utilizados muitos 

examinadores observando poucos sujeitos em um dia. Dessa forma, realizamos um 

total de 216 avaliações, uma vez que participaram no total 18 fisioterapeutas e 12 

idosos.  

Uma vez escolhida a metodologia considerada mais adequada ao trabalho, a 

principal dificuldade encontrada foi reunir vários fisioterapeutas, dentro dos 

parâmetros escolhidos e que atuavam em diferentes serviços de reabilitação da 

cidade. Essa dificuldade consistia em função de conciliar os horários de suas 

atividades profissionais com a realização do estudo. Diante disso, a alternativa 

encontrada para sanar esse problema, foi promover um curso de extensão vinculado 

a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Esse curso teve duração 

de dois dias, consistindo o primeiro dia teórico com temas relacionados ao equilíbrio 

em idosos (com a participação de uma médica geriatra e dois fisioterapeutas) e no 

segundo dia, foi desenvolvida uma parte prática de aplicação da Versão Brasileira 

da EEB de forma que, após o curso, eles pudessem utilizá-la em sua rotina de 

atendimentos. A carta-convite do curso e o programa oferecido encontram-se no 

Anexo 05. Esse curso teve a participação de dezoito fisioterapeutas, sendo dez 

classificados como de pouca experiência clínica, ou seja, com menos de 2 anos de 

atuação profissional, e oito fisioterapeutas que realizaram o curso de especialização 

em Avaliação Fisioterapêutica do Aparelho Locomotor, promovido pela UFRN e com 

mais de cinco anos de experiência nas áreas de Ortopedia, Reumatologia e 

Neurologia. Os outros dados sobre os avaliadores encontram-se na Tabela 2. O 

tempo médio da aplicação da escala em nosso estudo foi de 13 minutos, já no 
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estudo da Versão Brasileira o tempo foi de 11 minutos 9 e encontramos relatos na 

literatura com variação de 15 a 20 minutos 11,17,61. 

Sobre os nossos resultados, de um modo geral, encontramos uma boa 

confiabilidade nos itens da escala quando comparamos as pontuações dos grupos 

com o Kappa ponderado (Kw) variando de 0,74 à 1,0, no entanto em dois dos 

quatorze itens houve uma grande variabilidade dos dados que ocorreu nas questões 

09 (Kw= 0,55) e 10 (Kw= 0,37). Esses achados podem ser corroborados pela 

afirmação de Wrisley et al., 2003 26 ao comentarem que o valor do coeficiente de 

Kappa pode ter valores menores devido a uma variedade limitada dos dados, e do 

tamanho da amostra pequeno, que em nosso estudo consistiu de doze sujeitos. 

Outro fator que podemos atribuir a isso é que os nossos avaliadores além de 

desconhecerem o uso da escala, propositalmente, não receberam treinamento 

prévio da mesma. Eles receberam apenas algumas orientações gerais sobre a 

pontuação da escala e receberam-na três dias antes do estudo. Apesar desses itens 

terem apresentado baixos índices de confiabilidade, a média da pontuação total 

revelou excelentes níveis de concordância com um ICC de 0,096 (95% de intervalo 

de confiança, 0,987-0,999) e um coeficiente de alfa cronbach de 0,996, 

demonstrando assim uma elevada consistência interna.  

Uma das possíveis limitações do nosso estudo foi a não execução da 

confiabilidade intra-examinador, o que limitou a verificação das mudanças no estado 

funcional do equilíbrio com o decorrer do tempo. Uma vez realizada esse tipo de 

avaliação de confiabilidade poderia ter sido calculada a menor diferença real 

(smallest real difference-SRD) ou confiabilidade absoluta, as quais são usadas pelo 

clínico para fazer o julgamento se o paciente individualmente alcançou uma 

mudança real com o passar do tempo 1,59,60. Técnicas como essas, permitem 
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comparar se resultados semelhantes são reproduzidos sob as mesmas 

circunstâncias de aplicação do questionário em diferentes momentos no tempo. A 

importância clinica destas técnicas se refletem na oportunidade de avaliação dos 

resultados de intervenções, sejam elas farmacológicas ou de reabilitação. Além 

disso, no presente trabalho nós optamos por realizar somente a confiabilidade 

interexaminador, ou seja, avaliar os sujeitos uma única vez. Porque a maioria deles 

estava submetendo-se a tratamento de Reabilitação e sua condição de saúde 

poderia melhorar e alterar os resultados do estudo se fossem testados em dias 

diferentes; com o conhecimento prévio da escala (após a primeira avaliação) eles 

poderiam executar melhor em um outro dia pelo efeito da memorização da escala e 

para isso o intervalo de tempo não pode ser grande e, além de que em se tratando 

de indivíduos idosos fica imprevisível saber se sua condição de saúde estaria 

estável se fossem avaliados em dias diferentes 29. Outra possível limitação do 

estudo, é que apesar de termos tido o cuidado de escolher uma amostra 

heterogênea (com diversas idades e níveis de capacidade funcional diferentes), nós 

observamos que alguns idosos “mais jovens” obtiveram pontuações muito altas que 

é o chamado efeito-teto de pontuação apresentado na distribuição de freqüência da 

pontuação total (Tabela 3). Esse dado é relatado na literatura em idosos com 

melhores capacidades funcionais os quais a EEB freqüentemente não é sensível 

para detectar alterações do equilíbrio 16,17,62. Segundo Berg, 1989 17 devido a outros 

aspectos importantes do equilíbrio não serem considerados na escala tais como: a 

resposta postural a perturbações externas e superfícies de suporte instáveis, limita a 

utilização da escala na avaliação de pessoas muito ativas e com déficits mínimos de 

equilíbrio 17.  Esse efeito-teto de pontuação apresentado em alguns idosos pode ter 

facilitado o trabalho dos avaliadores na hora da pontuação dos itens, pois para 
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muitos sujeitos os itens foram mais fáceis de executar. Para estudos futuros, 

recomendamos avaliar um número maior de indivíduos onde se garanta a presença 

em igual número de idosos dependentes, semi-dependentes e independentes. 

Futuros estudos podem abordar o questionamento: esses dados de confiabilidade 

poderão ser aplicados a idosos frágeis e/ou institucionalizados? 

O presente trabalho é o primeiro na literatura científica a abordar a questão da 

confiabilidade da EEB entre vários avaliadores e com diferentes níveis de prática 

clínica. Com isso tentamos “reproduzir” o ambiente clínico no qual durante o 

processo de reabilitação, cabe a possibilidade de mais de um fisioterapeuta avaliar o 

paciente idoso, portanto uma alta confiabilidade do instrumento é necessária. Neste 

sentido, a ausência de instruções prévias aos avaliadores foi intencional porque a 

proposta do nosso estudo foi avaliar a confiabilidade dos dados obtidos com a EEB 

como se ela fosse usada em um ambiente clínico sem instruções. Diferentemente de 

outros estudos onde os fisioterapeutas recebiam treinamento prévio da escala ou 

tinham experiência prática com a mesma 2,9,29,30. Com este trabalho pretendemos 

contribuir com a atual tendência em pesquisas com protocolos unificados de 

avaliação em Clínica Médica, na Reabilitação, especialmente na área da 

Fisioterapia. Dentro desse contexto, o presente estudo insere-se na linha de 

pesquisa na área de Ciências da Saúde, tendo um caráter multi e interdisciplinar 

porque vem colaborar com várias áreas do conhecimento, pois a utilização da EEB 

pode ser feita por outros profissionais da saúde.  

Esse estudo, bem como a pesquisadora em questão, estão vinculados ao 

Grupo de Pesquisa Movimento e Saúde, cadastrado no Banco de Grupos de 

Pesquisa do CNPq, dentro da linha de estudos sobre Epidemiologia do 

Envelhecimento - Departamento de Fisioterapia da UFRN. É nosso interesse dar 
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continuidade aos estudos sobre avaliação e intervenção nos distúrbios de equilíbrio 

em populações idosas. Nesse contexto, é nossa intenção iniciar outro trabalho sobre 

os efeitos do treinamento da musculatura estabilizadora de tronco no equilíbrio 

corporal de indivíduos idosos. Um dos meios de avaliação deste futuro estudo, será 

a Versão Brasileira da EEB. Esta proposta faria parte do conjunto de estudos ora em 

desenvolvimento nos Laboratórios de Análise do Movimento Humano do 

Departamento de Fisioterapia-UFRN, também tendo como meta a realização de 

estudo de doutoramento. 

Desde a minha graduação, cujo término foi em 2000, tenho me interessado 

em trabalhar na área do equilíbrio corporal, especialmente em idosos, e para isso a 

oportunidade de realizar o Mestrado na área de Epidemiologia do Envelhecimento 

foi de grande valia. Tanto durante a realização da pesquisa quanto durante o 

transcorrer das disciplinas, tive a oportunidade de entrar em contato com várias 

áreas do conhecimento, tais como: Geriatria, Gerontologia, Ortopedia, 

Reumatologia, Educação, Odontologia Social e Preventiva e Epidemiologia, fato 

esse possível pelo caráter multi e interdisciplinar do nosso programa. 

Particularmente, tivemos uma significativa contribuição, na parte metodológica do 

nosso trabalho, por parte do Prof. Dr. Kenio Lima do Departamento de Odontologia 

Social e Preventiva. Devido a algumas mudanças metodológicas com relação ao 

projeto inicial, encontramos dificuldades para o cumprimento do cronograma 

proposto. Essa experiência do Mestrado enriqueceu consideravelmente meus 

conhecimentos para a realização da pesquisa científica, por meio de informações 

adquiridas especialmente em Bioestatística e Epidemiologia, dando-me 

oportunidade tanto de crescimento profissional quanto pessoal, o que fez estender 

meus conhecimentos além das minhas especializações.  
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APÊNDICE 1.

Trabalhos apresentados em eventos científicos: 

- Considerações sobre a utilização e confiabilidade de instrumentos de 

avaliação do equilíbrio corporal em idosos, no XVI Congresso de Iniciação 

Científica, em Natal, no ano de 2005; 

- Uma revisão sistemática da literatura de instrumentos validados de 

avaliação do equilíbrio corporal em idosos, no IX Congresso Nacional de Cirurgia 

Experimental e I Simpósio Nacional de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, em 

Natal, no ano de 2005 (Resumo publicado na Acta Cirúrgica Brasileira, 2005, v. 20 

(1), p.272); 

- Confiabilidade interobservador de um protocolo de avaliação 

fisioterapêutica geriátrica entre fisioterapeutas com escassa e extensa prática 

clínica, no XVI XV Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, II Jornada 

Goiana de Geriatria e Gerontologia, IV Encontro Nacional de ligas acadêmicas de 

Geriatria e Gerontologia, em Goiânia, no ano de 2006; 

- Aspectos Neurofisiológicos, músculos esqueléticos e avaliação 

funcional em idosos, no XV Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, II 

Jornada Goiana de Geriatria e Gerontologia, IV Encontro Nacional de ligas 

acadêmicas de Geriatria e Gerontologia, em Goiânia, no ano de 2006; 

- Confiabilidade interobservador de um protocolo de avaliação 

fisioterapêutica geriátrica entre fisioterapeutas com escassa e extensa prática 

clínica - Um estudo piloto, no XVII Congresso de iniciação Científica, em Natal, no 

ano de 2006; 

  



32

APÊNDICE 2. 

Tabela 1. Distribuição da idade dos pacientes idosos da amostra. 

PACIENTES IDADE 

PACIENTE 01 86 

PACIENTE 02 78 

PACIENTE 03 75 

PACIENTE 04 72 

PACIENTE 05 87 

PACIENTE 06 68 

PACIENTE 07 82 

PACIENTE 08 82 

PACIENTE 09 63 

PACIENTE 10 70 

PACIENTE 11 64 

PACIENTE 12 83 

MÉDIA DE IDADE 75,8 

Fonte: dados coletados pelo pesquisador 
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APÊNDICE 3. 

Tabela 2. Tempo de experiência profissional dos fisioterapeutas com extensa e 

escassa prática clínica. 

FISIOTERAPEUTAS 

EXPERIENTES 

TEMPO DE 

PRÁTICA 

CLÍNICA 

FISIOTERAPEUTAS 

NOVATOS 

TEMPO DE 

PRÁTICA 

CLÍNICA 

FISIOTERAPEUTA 01 6 anos FISIOTERAPEUTA 09 1 ano 

FISIOTERAPEUTA 02 8 anos FISIOTERAPEUTA 10 1 ano 

FISIOTERAPEUTA 03 17 anos FISIOTERAPEUTA 11   2 anos 

FISIOTERAPEUTA 04 10 anos FISIOTERAPEUTA 12   2 anos 

FISIOTERAPEUTA 05 5 anos FISIOTERAPEUTA 13   2 anos

FISIOTERAPEUTA 06 5 anos FISIOTERAPEUTA 14     3 meses 

FISIOTERAPEUTA 07 5 anos FISIOTERAPEUTA 15 1 ano 

FISIOTERAPEUTA 08 17 anos FISIOTERAPEUTA 16 1 ano 

  FISIOTERAPEUTA 17  2 anos 

  FISIOTERAPEUTA 18     2 meses 

MÉDIA DO TEMPO 

DE FORMAÇÃO 

 9,1 anos     1,2 anos 

Fonte: dados coletados pelo pesquisador 
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APÊNDICE 4. 

Tabela 3. Distribuição de freqüência das médias dos dados obtidos na pontuação 

total da versão brasileira do equilíbrio de Berg entre os grupos de fisioterapeutas 

com extensa e escassa prática clínica. 

PACIENTES GRUPO 1 (experientes) GRUPO 2 (novatos) 

PACIENTE 1 39,4 40,1 

PACIENTE 2 49,6 49,5 

PACIENTE 3 38,0 37,3 

PACIENTE 4 50,0 50,9 

PACIENTE 5 51,8 52,2 

PACIENTE 6 42,5 42,7 

PACIENTE 7 34,3 35,2 

PACIENTE 8 47,3 45,9 

PACIENTE 9 54,1 53,8 

PACIENTE 10 54,6 53,3 

PACIENTE 11 51,4 52,2 

PACIENTE 12 42,5 42,9 

MÉDIA DA PONTUAÇÃO 

TOTAL 46,28 46,33 

Fonte: dados coletados pelo pesquisador 
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APÊNDICE 5. 

Tabela 4. Comparação das diferenças das médias da pontuação total obtida pelos 

grupos de fisioterapeutas. 

GRUPOS MEDIA DP  p valor 

Fisioterapeutas experientes 46,2  ± 6,74 

Fisioterapeutas novatos 46,3 ± 6,56 

      *(p=863) 

* Teste T-student 

Fonte: dados coletados pelo pesquisador 
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ANEXO 01. 

VERSÃO BRASILEIRA DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE BERG 

Brazilian-Portuguese version of the Berg balance scale 

Escala de equilíbrio functional de Berg- Versão brasileira

Nome _______________________ Data ____________Horário_______ 

Local _______________________ Avaliador______Avaliação n°______ 

Descrição do item ESCORE (0-4)

1. Posição sentada para posição em pé _____ 

2. Permanecer em pé sem apoio _____ 

3. Permanecer sentado sem apoio _____ 

4. Posição em pé para posição sentada _____ 

5. Transferências _____ 

6. Permanecer em pé com os olhos fechados _____ 

7. Permanecer em pé com os pés juntos _____ 

8. Alcançar a frente com os braços estendidos _____

9. Pegar um objeto do chão _____ 

10. Virar-se para olhar para trás _____ 

11. Girar 360 graus _____ 

12. Posicionar os pés alternadamente no degrau _____ 

13. Permanecer em pé com um pé à frente _____ 

14. Permanecer em pé sobre um pé _____ 

Total _____ 
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Instruções gerais

Por favor, demonstrar cada tarefa e/ou dar as instruções como estão descritas. Ao pontuar, 
registrar a categoria de resposta mais baixa, que se aplica a cada item. 

Na maioria dos itens, pede-se ao paciente para manter uma determinada posição durante um 
tempo específico. Progressivamente mais pontos são deduzidos, se o tempo ou a distância não 
forem atingidos, se o paciente precisar de supervisão (o examinador necessita ficar bem 
próximo do paciente) ou fizer uso de apoio externo ou receber ajuda do examinador. Os 
pacientes devem entender que eles precisam manter o equilíbrio enquanto realizam as tarefas. 
As escolhas sobre qual perna ficar em pé ou qual distância alcançar ficarão a critério do 
paciente. Um julgamento pobre irá influenciar adversamente o desempenho e o escore do 
paciente. 

Os equipamentos necessários para realizar os testes são um cronômetro ou um relógio com 
ponteiro de segundos e uma régua ou outro indicador de: 5; 12,5 e 25 cm. As cadeiras 
utilizadas para o teste devem ter uma altura adequada. Um banquinho ou uma escada (com 
degraus de altura padrão) podem ser usados para o item 12. 

1. Posição sentada para posição em pé

Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar. 

( ) 4 capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente 

( ) 3 capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos 

( ) 2 capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas 

( ) 1 necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se 

( ) 0 necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 

2. Permanecer em pé sem apoio

Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos 

( ) 3 capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

( ) 1 necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número total de 
pontos para o item No. 3. Continue com o item No. 4. 
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3. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou num 
banquinho

Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados por 2 
minutos. 

( ) 4 capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por 2 minutos 

( ) 3 capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer sentado por 30 segundos 

( ) 1 capaz de permanecer sentado por 10 segundos 

( ) 0 incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos 

4. Posição em pé para posição sentada

Instruções: Por favor, sente-se. 

( ) 4 senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 

( ) 3 controla a descida utilizando as mãos 

( ) 2 utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida 

( ) 1 senta-se independentemente, mas tem descida sem controle 

( ) 0 necessita de ajuda para sentar-se 

5. Transferências

Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra para uma 
transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma cadeira com apoio de braço 
para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. Você poderá utilizar duas cadeiras (uma 
com e outra sem apoio de braço) ou uma cama e uma cadeira. 

( ) 4 capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos 

( ) 3 capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos 

( ) 2 capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou supervisão 

( ) 1 necessita de uma pessoa para ajudar 

( ) 0 necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa com 
segurança 
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6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados

Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança 

( ) 3 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão 

( ) 2 capaz de permanecer em pé por 3 segundos 

( ) 1 incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se em pé 

( ) 0 necessita de ajuda para não cair 

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos

Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 

( ) 4 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto com 
segurança 

( ) 3 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto com 
supervisão 

( ) 2 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30 segundos 

( ) 1 necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés juntos 
durante 15 segundos 

( ) 0 necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição por 15 
segundos 
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8. Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé

Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais longe 
possível. 
(O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o braço estiver a 90º. Ao 
serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. A medida a ser registrada é a 
distância que os dedos conseguem alcançar quando o paciente se inclina para frente o máximo 
que ele consegue. Quando possível, peça ao paciente para usar ambos os braços para evitar 
rotação do tronco).  

( ) 4 pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança 

( ) 3 pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança 

( ) 2 pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança 

( ) 1 pode avançar à frente, mas necessita de supervisão 

( ) 0 perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo 

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé

Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 

( ) 4 capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança 

( ) 3 capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão 

( ) 2 incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o equilíbrio 
independentemente 

( ) 1 incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 
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10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto 
permanece em pé

Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima do seu ombro esquerdo sem 
tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. 

(O examinador poderá pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente para 
estimular o movimento) 

( ) 4 olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso 

( ) 3 olha para trás somente de um lado, o lado contrário demonstra menor distribuição do 
peso 

( ) 2 vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 

( ) 1 necessita de supervisão para virar 

( ) 0 necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

11. Girar 360 graus  

Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se completamente ao 
redor de si mesmo em sentido contrário. 

( ) 4 capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos 

( ) 3 capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos ou menos 

( ) 2 capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 

( ) 1 necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 

( ) 0 necessita de ajuda enquanto gira 
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12. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto permanece em 
pé sem apoio

Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada pé 
tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes. 

( ) 4 capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8 
movimentos em 20 segundos 

( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em mais que 
20 segundos 

( ) 2 capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 

( ) 1 capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente

Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente à frente do outro na 
mesma linha; se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente do 
outro pé e levemente para o lado. 

( ) 4 capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e 
permanecer por 30 segundos 

( ) 3 capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado, 
independentemente, e permanecer por 30 segundos 

( ) 2 capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e permanecer por 30 segundos 

( ) 1 necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos 

( ) 0 perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 
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14. Permanecer em pé sobre uma perna  

Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar. 

( ) 4 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 10 segundos 

( ) 3 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 segundos 

( ) 2 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 3 segundos 

( ) 1 tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora 
permaneça em pé independentemente 

( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

( ) Escore total (Máximo = 56)  

Fonte: Myamoto ST, Lombardi Júnior I, Berg KO, Natour J, Ramos LR. Brazilian version of the Berg balance 

scale. Braz J Med Biol Res 2004; 37 (9): 1411-1421.
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ANEXO 02. 

Índice de Katz para Atividades Básicas da vida diária (ABVD) 

ABVD’s (Índice de Katz) 
0 – independência completa 
1 – dependência parcial 
2 – dependência total 

a) Alimentação 
0 – leva a comida à boca, corta a carne, se 
alimenta sozinho 
1 – necessita de ajuda para cortar a carne, 
fazer o prato ou usa alguma órtese 

2 – necessita de outra pessoa para se 
alimentar ou está em nutrição enteral ou 
parenteral 

b) Vestir-se 

0 – consegue tirar e colocar a roupa sozinho 

1 – consegue tirar e colocar a roupa com 
ajuda de um anteparo ou de outra pessoa 

2 – não consegue tirar e colocar a roupa 

c) Higiene pessoal (cuidados com a boca, 
cabelo, lavar mãos/rosto) 

0 – realiza as 4 sozinho 

1 – necessita de alguma ajuda para realizar 
alguma atividade 

2- não consegue realizar as atividades 

d) andar 

0 – anda sozinho sem nenhuma ajuda 
1 – necessita de órteses (bengala, muleta, 
andador) ou outra pessoa 
2 – não deambula 
e) Transferência (levantar/sentar da cama 
ou cadeira) 
0 – realiza sem ajuda 
1 – realiza com ajuda parcial de órtese ou de 
outra pessoa 
2 – depende totalmente que outra pessoa o 
levante 

f) Banhar-se 
0 – toma banho por completo sozinho 
1 – necessita de ajuda para entrar ou sair do 
banheiro ou lavar partes do corpo 
2 – necessita de outra pessoa para tomar 
banho 

g) Ir ao banheiro 
0 – vai ao banheiro, faz as necessidades, 
veste-se e lava as mãos 

1 – vai ao banheiro, mas necessita da ajuda 
de outra pessoa para realizar alguma etapa 
2 – não consegue ir ao banheiro 

h) Subir / descer escadas 
0 – capaz de subir e descer escadas sem 
ajuda de outra pessoa 
1 – necessita de ajuda de outra pessoa ou 
órtese 
2- não é capaz de subir ou descer escadas 

i) Controle de bexiga 
0 – não apresente incontinência 
1 – apresenta episódios ocasionais de 
incontinência (1 por dia) 
2 – na controla a bexiga ou  usa sonda 

j) Controle de intestino 
0 – não apresenta incontinência 
1 - apresenta episódios ocasionais de 
incontinência (1 por semana). 
2 – não controla o intestino ou  usa sonda 

ESCORE (soma dos resultados) 
0 a 1- autonomia total (AT) 
2 a 7- dependência leve (DL) 
8 a 11- dependência moderada (DM) 
12 a 15- dependência grave (DG) 
16 a 20- dependência total (DT) 

Fonte: Katz SC, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The 

index of ADL: a standardized measure of biological and phychological function. JAMA 1963; 185: 914 

– 919. 
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ANEXO 03. 

Índice de Lawton para Atividades Instrumentais da vida diária (AIVD) 

AIVD’s (Índice de Lawton) 

a) Uso de telefone 
0 – usa o telefone, se comunicando e fazendo 
a ligação 

1 – usa o telefone, se comunica, mas não 
consegue fazer a ligação 
2 – não consegue usar o telefone 
obs: caso não tenha telefone na casa, fazer 
uma simulação 

b) Fazer compras 
0 – faz compras sozinho 
1 – faz as compras com ajuda de outra pessoa 
(para qualquer etapa) 
2 – não consegue fazer as compras 

c) Atividades domésticas 
0 – cuida da casa sozinho (arruma quartos, 
limpa os ambientes, etc) 

1 – necessita de ajuda de outra pessoa 
2 – não consegue realizar as atividades 
domésticas 

d) uso de transporte 
0 – viaja sozinho em transporte público (moto-
táxi, ônibus, táxi, etc) 

1 – viaja acompanhado de outra pessoa 
2 – não pode viajar  

e) Tomar remédios  
0 –toma os remédios sozinho (na hora e dose 
certa) 

f) Controle financeiro 
0 – controla o dinheiro sozinho 
1 – controla os gastos diários, mas necessita 
de ajuda para ir ao banco ou para grandes 
valores 
2 – não consegue controlar o dinheiro 

g) Preparar as refeições 
0 – prepara e serve as refeições  
1- necessita de ajuda para preparar e/ou servir 
as refeições 
2 – não consegue preparar ou servir as 
refeições 

h) Andar fora de casa  
0 – caminha sozinho fora de casa 
1 – caminha com ajuda de órteses ou de outra 
pessoa 
2 – não caminha 
  

ESCORE (soma dos resultados) 
0 a 1- autonomia total (AT) 
2 a 6- dependência leve (DL) 
7 a 10- dependência moderada (DM) 
11 a 13- dependência grave (DG) 
14 a 16- dependência total (DT) 

1 – toma os remédios sozinho,  
mas as vezes esquece dos horários 
2– não consegue tomar os remédios 
 sozinho 

Fonte: Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental 

activities of daily living. Gerontologist 1969; 9: 179 – 186.  
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ANEXO 04. 

Foto da coleta de dados 
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ANEXO 05. 

Carta convite aos fisioterapeutas para o curso de extensão. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
CONVITE: 
Prezado (a) Fisioterapeuta: 
 Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar do curso de extensão vinculado ao 
Departamento de Fisioterapia da UFRN intitulado: “Curso teórico e prático de avaliação do 
equilíbrio corporal em idosos” que se realizará nos dias 28 (noite) e 29 (manhã e tarde) de 
Julho do corrente ano com a seguinte programação: 
Sexta-Feira (28/07) das 18:00 às 20:30h:
Local: Auditório da biblioteca central Zila Mamede/UFRN 
* 18:00 às 18:40h - Impacto da capacidade funcional no processo de envelhecimento - Aspectos metodológicos e 
práticos.     
Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 

* 18:40 às 19:00h - Coffee - Break 

* 19:00 às 19:40h -  Aspectos clínicos do equilíbrio corporal em idosos 
Dra. Vanessa Giffoni Peixoto (Geriatra) 

* 19:50 às 20:30h - Aspectos funcionais do equilíbrio corporal em idosos 
Fta. Karyna Figueiredo 

Sábado (29/07) das 8:30 as 11:30h e das 14 as 16h
Local: Clínica Trauma-Center 
* 8:30 às 9:00h - Explicação sobre a Metodologia da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 
* 9:00 às 10:20h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 
* 10:20 às 10:40h - Coffee - Break 
* 10:40 às 11:30h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 
  
* 11:30 às 13:50h - Intervalo de almoço 
* 14:00 às 16:00h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg. 

* A sua participação não terá nenhum ônus, pois você foi selecionado em forma de 
sorteio pelo fato de ter sido aluno do Curso de Especialização em Avaliação Fisioterapêutica 
do Aparelho Locomotor do Departamento de Fisioterapia da UFRN e ter mais de 5 anos de 
prática clínica como fisioterapeuta.  
 * O Curso de Extensão é vinculado a um projeto de Dissertação de Mestrado do 
programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFRN, feito pela Fta. Karyna 
Figueiredo, cujo propósito é observar a confiabilidade da versão brasileira da escala do 
equilíbrio de Berg entre fisioterapeutas com escassa e extensa prática clínica. 
              _________________________________________                           ________________________________________ 

 Prof. Dr.Ricardo Oliveira Guerra-Coordenador                                              Fta.Karyna M.O.B.de Figueiredo 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
CONVITE: 
Prezado (a) Fisioterapeuta: 
 Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar do curso de extensão vinculado ao 
Departamento de Fisioterapia da UFRN intitulado: “Curso teórico e prático de avaliação do 
equilíbrio corporal em idosos” que se realizará nos dias 28 (noite) e 29 (manhã e tarde) de 
Julho do corrente ano com a seguinte programação: 
Sexta-Feira (27/07) das 18:00 às 20:30h:
Local: Auditório da biblioteca central Zila Mamede/UFRN 
* 18:00 às 18:40h - Impacto da capacidade funcional no processo de envelhecimento - Aspectos metodológicos e 
práticos.     
Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 

* 18:40 às 19:00h - Coffee - Break 

* 19:00 às 19:40h - Aspectos clínicos do equilíbrio corporal em idosos 
Dra. Vanessa Giffoni Peixoto (Geriatra) 

*19:50 às 20:30h - Aspectos funcionais do equilíbrio corporal em idosos 
Fta. Karyna Figueiredo 

Sábado (29/07) das 8:30 as 11:30h e das 14 as 16h
Local: Clínica Trauma-Center 
* 8:30 às 9:00h - Explicação sobre a Metodologia da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 
* 9:00 às 10:20h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 
* 10:20 às 10:40h - Coffee - Break 
* 10:40 às 11:30h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg 

* 11:30 às 13:50h - Intervalo de almoço 
* 14:00 às 16:00h - Aplicação prática da versão brasileira da escala do equilíbrio de Berg. 

* A sua participação não terá nenhum ônus, pois você foi selecionado em forma de 
sorteio pelo fato de estar atuando na profissão de Fisioterapeuta há menos de 2 anos. 
 * O Curso de Extensão é vinculado a um projeto de Dissertação de Mestrado do 
programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFRN, feito pela Fta. Karyna 
Figueiredo, cujo propósito é observar a confiabilidade da versão brasileira da escala do 
equilíbrio de Berg entre fisioterapeutas com escassa e extensa prática clínica. 

_____________________________________________________                        ______________________________________ 

 Prof. Dr.Ricardo Oliveira Guerra-Coordenador                                              Fta.Karyna M.O.B.de Figueiredo 
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ANEXO 06. 

Modelo novo do manuscrito de tese e dissertações do Programa de Pós- 

graduação em ciências da saúde. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
MODELO NOVO DO MANUSCRITO DE TESE E DISSERTAÇÕES 

 
 
FONTE  
Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, papel A4;  
 
CAPA  
Encadernação francesa, cor vinho bordeaux (Doutorado) ou azul royal (Mestrado);  
 
LOMBADA  
Nome do aluno, título da dissertação ou tese, ano; 
Folha de rosto;  
Ficha catalográfica;  
Folha de identificação;  
Termo de aprovação;  
Dedicatória;  
Agradecimentos;  
Sumário;  
Listas;  
Resumo; 
 
1- INTRODUÇÃO  
 
Deve ser breve (no máximo duas páginas). O assunto deve ser claro e inteligível, 
assim como bem estabelecido em relação a outros já publicados na mesma área. 
Assinalar como o tema será apresentado. Especificar o título do projeto e a escolha do 
tema (apresentados ao Programa). Fixar a hipótese da pesquisa. Assinalar a 
motivação e o objetivo da pesquisa com clareza, precisão e coerência.  
 
2- REVISÃO DA LITERATURA  
 
Deve ser breve (no máximo cinco folhas). Apresentar citações da literatura, apenas 
aquelas consideradas relevantes para o projeto da pesquisa. Fazer a síntese, com 
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clareza, das idéias reportadas em publicações anteriores, não perdendo de vista a 
evolução do assunto.  
 
3- ANEXAÇÃO DO ARTIGO PUBLICADO (manuscrito ou impresso). 
 
Incorporar ao texto. Usar sempre a forma .rtf para não desalinhar. 
 
4- COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  

COMO TORNAR RELEVANTE A SUA DISSERTAÇÃO OU TESE

01- Identificar o que foi gerado a partir do anteprojeto inicial 

02- Relatar sobre as dificuldades sobre a metodologia: 

a- O modelo correspondeu às expectativas? 

b- Houve modificações do modelo inicial? 

c- Foi feito o projeto piloto? 

d- O quê não foi possível realizar? 

e- Qual detalhe de relevância não foi contemplado no trabalho aceito? 

f- Qual trabalho recentemente publicado que motivará a ampliação da 

investigação? 

g- Foi adequada a análise estatística? 

03- Ressaltar sobre o mérito, a originalidade, e a contribuição da publicação 

04- Reportar algo além do referido ou discutido 

05- Salientar sobre o enriquecimento intelectual e científico 

06- Referir sobre as metas atingidas e outras ainda com possibilidades de serem 

alcançadas 

07- Falar sobre o cumprimento do cronograma 

08- Referir sobre a participação em algum Grupo de Pesquisa 

09- Dizer algo sobre as possibilidades de orientação na graduação (PIBIC ou 

outros), e na pós-graduação 

10- Reportar sobre a pretensão de constituir uma Base de Pesquisa 

11- Incluir (no apêndice) todas as publicações geradas a partir do projeto inicial 

de pesquisa (periódicos, anais) e participações em Congressos (nacional ou 

internacional) 

 
5- APENDICE 
 
Complementa o material ilustrativo do texto que não foi inserido no local citado 
(tabelas, quadros, resultados estatísticos). Permitirá melhor julgamento dos 
resultados.  
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6- ANEXO 
 
Complementa o material ilustrativo de outrem. 
 
7- REFERÊNCIAS  
 
Citar apenas aquelas referenciadas na Introdução e Comentários, Críticas e 
Conclusões. As referências do artigo já estão contidas no próprio texto. 
 
Obs.: Entregar uma cópia da tese ou dissertação, em um único arquivo de texto, tipo 
word (.doc) ou pdf, em CD-R, na secretaria. 
 
Bibliografia recomendada para elaboração da tese/dissertação: 
http://www.ppgcsa.com.br/ca_sus.html 
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