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Resumo 

Introdução: o envelhecimento humano é um processo fisiológico que gera 

alterações nos diversos sistemas do organismo. No sistema musculoesquelético, a 

principal mudança gerada é o decréscimo da força muscular, que nos membros 

inferiores, compromete a habilidade de responder rapidamente e com força 

suficiente para prevenir quedas, levando a alterações no equilíbrio postural. 

Atualmente, muitos p esquisadores têm estudado a fragilidade humana, que é 

definida como uma síndrome de caráter multifatorial, em que ocorre um excesso de 

vulnerabilidade aos estressores, com redução na habilidade de manter ou regular a 

homeostasia. Estas características estão diretamente relacionadas a função física. 

Objetivo: analisar parâmetros do desempenho muscular e equilíbrio postural entre 

idosas frágeis e pré-frágeis, e compará-los com os critérios do fenótipo de fragilidade 

propostos por Fried et al 2001. Metodologia: 39 idosas frágeis comunitárias, acima 

de 65 anos, foram avaliadas quanto aos parâmetros do desempenho muscular do 

membro inferior através do dinamômetro isocinético, e do equilíbrio postural na 

Escala de Equilíbrio de Berg e na Baropodometria Computadorizada. Resultados: 

houve diferença significativa na força dos flexores-plantares, e flexores e extensores 

do joelho, na oscilação ântero-posterior com olhos abertos e nos escores do Berg 

entre os grupos. Foi observada correlação entre a força e o equilíbrio. Conclusão: 

os resultados sugerem que idosas frágeis apresentam alterações no desempenho 

muscular e equilíbrio mais significativas do que as pré-frágeis. Correlações entre 

desempenho muscular e déficits de equilíbrio estão presentes nessas idosas, 

todavia outras variáveis estão envolvidas na manutenção do equilíbrio postural. 

 

Palavras-chaves: desempenho muscular, equilíbrio e idosos 
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Abstract 

Human aging is physiological process causes alterations in several systems of the organism. 

In the musculoskeletal system, a main change is the decreased muscle strength, that in the 

lower extremity, compromises the ability to respond quickly with enough strength to prevent 

falls, causing  alterations in postural balance. Currently, many researchers have study the 

human frailty, defined as a multifactorial syndrome, with excess of vulnerability to stressors, 

reducing ability in maintaining or regulating homeostasis. Its characteristics are directly 

related to physical function. Aim: To analyze muscle performance and postural balance in 

frail and pre-frail elderly women, and to compare them according with the frailty phenotypes 

criteria proposed by Fried 2001. Method: 39 frail elderly women living in the community, 

aged 65 years and older, were assessed muscle performance of lower extremity using 

isokinetic dynamometer and postural balance using Berg’s balance scale and computerized 

baropodometry. Results: There was significant difference in plantar flexor, knee flexor and 

knee extensor strength, in anteroposterior (AP) oscillation with eyes open and on Berg’s 

scores between groups. A weak correlation was observed between strength and balance. 

Conclusion: The results suggest that the frail elderly present worse muscle performance in 

lower extremity and worse postural balance compared to the pre-frail elderly. There were 

correlations between muscle performance and balance impairments in these elderly, but 

several variables are also involved in maintaining postural balance.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

 

 



  

1.1. Considerações sobre as Alterações Neuromusculares do Envelhecimento 

Humano 

 

O envelhecimento humano é um processo fisiológico que gera alterações nos 

diversos sistemas do organismo. No sistema musculoesquelético, a principal 

mudança gerada com o avanço da idade é o decréscimo da força muscular, que 

afeta diretamente a capacidade de realizar tarefas do dia-a-dia, diminui a 

independência funcional e, desse modo, reflete negativamente na qualidade de vida 

do idoso 1. A principal causa da perda de força com o envelhecimento envolve 

alterações musculares, tendinosas e neurais 2. 

A perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, é uma das 

principais causas, reduzindo-se cerca de 20% quando comparado a adultos jovens, 

além do declínio na produção de força, que se deve a alterações no recrutamento 

das fibras, nas propriedades das fibras musculares e na contratilidade 3, 4. 

Alterações no tecido tendíneo contribuem potencialmente para reações mais fracas 

e mais lentas, influenciando a quantidade de encurtamento muscular por alterar a 

relação comprimento-tensão. Já os mecanismos neurais estão relacionados com um 

desequilíbrio na relação agonista/antagonista, onde se observa uma redução na 

ativação do músculo agonista e um aumento na co-ativação do antagonista, 

havendo assim uma dificuldade na coordenação dos padrões de ação muscular 

apropriados2. 

A redução da força muscular pode estar associada ao menor número de 

unidades motoras e de fibras musculares, especialmente as fibras tipo II, assim 

como à diminuição no tamanho dessas fibras. O número de motoneurônios 

funcionantes também diminui com o envelhecimento, gerando prejuízos na 

coordenação e na velocidade de contração muscular 5, 6.  O aumento no tempo de 

resposta muscular e a diminuição na amplitude da resposta muscular postural 

também são conseqüências dessas alterações. Além disso, os ligamentos e 

cartilagens perdem a elasticidade e a resistência, aumentando a instabilidade 

postural e o desequilíbrio do corpo 7. 

 

 

 

1.2. Sarcopenia e envelhecimento 



  

 

O termo Sarcopenia é conhecido como um declínio da massa muscular 

relacionada à idade e está associada com aumento da incapacidade e mortalidade 8, 
9, 4. Esta perda de massa muscular é mais pronunciada em homens do que em 

mulheres, sendo duas vezes um fator de risco para déficits funcionais e 

incapacidade para homens idosos e três vezes um fator de risco para mulheres 8. 

Pode ocorrer, ainda, infiltração de gordura dentro do músculo levando a um declínio 

da força muscular, chamada de sarcopenia obesa 10, 4, 11. 

É importante distinguir sarcopenia, onde ocorre a perda de massa e função 

muscular na ausência de processos inflamatórios, da caquexia onde se observa um 

aumento nos níveis de citocinas resultantes de processos inflamatórios levando a 

perda de tecido gorduroso e muscular 8, 11. As causas da sarcopenia são 

multifatoriais. Acúmulo de ácidos gordurosos livres nos tecidos leva a anormalidades 

na fosforilação do receptor de insulina e na função do receptor de transporte da 

glucose 9. Este acúmulo pode ocorrer devido a anormalidades na mitocôndria 

levando a diminuição da força muscular 11. Além disso, hormônios anabólicos como 

os hormônios de crescimento (IGF-1) são importantes na manutenção da massa 

muscular, estimulando as células satélites e o reparo das unidades motoras. Outros 

fatores importantes nesse processo são as citocinas proinflamatórias, como o fator 

de necrose tumoral alfa e a interleucina-6. 8, 9.  

A fraqueza muscular associada à idade não é simplesmente devido a uma 

redução no metabolismo energético (fosfocreatina, adenosina trifosfato) ou a déficits 

na capacidade intrínseca de geração de força. Mudanças no mecanismo de 

acoplamento excitação-contração indicam falha no reticulo sarcoplasmático mesmo 

na presença de cálcio suficiente para completar a contração. Além disso, 

desnervação espontânea ocorre normalmente em músculos de pessoas idosas 12.  

Alguns autores têm destacado o fato de que a perda de massa muscular e 

força contribuem para decréscimos na função muscular e na independência 

funcional 13, 14, 4. Muitas atividades da vida diária que envolvam situações como 

caminhar, sentar/levantar de cadeiras ou simplesmente ficar em pé a partir da 

posição sentada, necessitam da potência dos músculos dos membros inferiores 13. 

Músculos do tornozelo, joelho e quadril declinam cerca de 3% ao ano a partir da 

quinta década de vida. Esse declínio na força compromete a habilidade de 



  

responder rapidamente e com força suficiente para prevenir quedas quando em 

situações de instabilidade postural 15. 

 

1.3. Equilíbrio Postural e Envelhecimento 

 

 A estabilidade postural é definida como uma condição na qual as forças que 

agem sobre o corpo estão em equilíbrio, e o centro de massa encontra-se em 

controle relativo à base de suporte (BS), tanto em situações estáticas quanto 

dinâmicas 16. Para tal condição, é necessário haver interação entre inputs aferentes 

dos sistemas proprioceptivo, visual e vestibular. Esses inputs são integrados no 

sistema nervoso central (SNC), gerando respostas motoras adequadas, que 

minimizam o balanço corporal e mantém a estabilidade postural 17, 18. No entanto, 

com o envelhecimento ocorre um declínio na capacidade de reconhecer e processar 

informações sensoriais que servem para a locomoção, interferindo na informação a 

respeito da base de suporte e da movimentação dos segmentos corporais 19, 20. 

Quando há uma alteração em algum dos componentes do mecanismo de 

estabilidade postural, origina-se uma perturbação no estado de equilíbrio. Esse 

déficit de equilíbrio, associado às condições ambientais adversas, pode culminar 

com a queda 21, 22, 23, 24. Estudos mostram que cerca de 30% da população acima de 

65 anos sofre, pelo menos, um episódio de queda durante um ano 25. Quando se 

trata de idosos mais velhos (acima de 80 anos) essa proporção aumenta 26. As 

quedas são as causas mais comuns de lesões em pessoas acima de 65 anos, e 

podem resultar em institucionalização e morte, além de gerar um impacto 

psicológico, aumentando a dependência física e provocando declínio da qualidade 

de vida 27, 28, 29. 

Diversas medidas de avaliação da habilidade para manter o equilíbrio têm 

sido utilizadas para assistir o diagnóstico clínico e selecionar a mais apropriada 

terapia, além de serem importantes para predizer e prevenir quedas. Essas 

avaliações são categorizadas em três tipos: auto-relato, laboratoriais e medidas da 

performance física. Vários testes são utilizados com esta finalidade, como por 

exemplo, o Teste de Equilíbrio de Tinetti, a Escala de Equilíbrio de Berg, o Timed Up 

and Go, dentre outros 30, 31, 32, 33. 

 Nas últimas décadas, o desenvolvimento de testes para avaliar o equilíbrio 

através de posturógrafos computadorizados tem oferecido avaliações mais 



  

compreensivas, objetivas e quantitativas das múltiplas dimensões do equilíbrio. A 

tecnologia das plataformas de força oferece um método para quantificar a 

capacidade de um indivíduo para manter o equilíbrio funcional 31. 

 

1.4. Aspectos da Fragilidade em Idosos 

 

O termo frágil possui vários significados clínicos relevantes. Segundo Walston 

et al 34, existem vários fenótipos na geriatria os quais esse termo poderia ser 

relacionado, incluindo fraqueza muscular, fragilidade óssea, índice de massa 

corporal muito baixo, susceptibilidade às quedas, vulnerabilidade aos traumas e 

infecções, alto risco de delírio, pressão arterial instável e diminuição grave nas 

potencialidades físicas. No entanto, a palavra frágil na conotação comum da clínica 

geriátrica usualmente descreve uma condição na qual um número crítico desses 

fatores ocorre conjuntamente 35. 

Atualmente, o termo fragilidade é evidenciado como um excesso de 

vulnerabilidade aos estressores, com redução na habilidade de manter ou regular a 

homeostasia. Suas características estão diretamente relacionadas à função física e, 

muitas vezes, são conseqüências do acúmulo de condições sub-clínicas, doenças 

agudas ou crônicas, e fatores comportamentais e sociais 34, 36. Em 2001, na 

conferência nacional do Instituto Nacional do Envelhecimento e da Sociedade 

Americana de Geriatria, Fried et al 37 apresentaram uma definição operacional de 

fragilidade, onde exaustão, perda de peso, força de preensão fraca, lentidão na 

velocidade de marcha e baixo dispêndio energético seriam características 

definidoras da fragilidade. As idosas que apresentam pelo menos um desses 

critérios positivos são classificadas como pré-frágeis e aquelas com três ou mais 

critérios positivos, como frágeis. 

Neste mesmo sentido, Rockwood et al 38 consideraram a fragilidade 

predominantemente por termos fisiológicos. Segundo estes autores, o individuo 

possui uma reserva fisiológica inicial que diminui ao longo da vida, e com o 

envelhecimento, essa reserva alcança um ponto tão baixo que gera as 

manifestações características da fragilidade. Esse declínio é caracterizado por 

perdas nos sistemas neuromuscular, endócrinos e imunológicos, que gerariam uma 

diminuição na habilidade de executar atividades práticas e sociais da vida diária 39.  



  

Diversos processos patofisiológicos estão relacionados ao desenvolvimento 

da fragilidade. Indivíduos pré-frágeis e frágeis apresentam déficits de vitamina B12, 

vitamina D e alfa-tocoferol, aumento nos valores da proteína C reativa (CRP) e de 

citocinas proinflamatórias, especialmente a interleucina-6 (IL-6), provenientes de 

mecanismos inflamatórios 35. Alterações hormonais envolvendo testosterona, 

hormônio de crescimento e fator de crescimento insulina-like (IGF-1) estão 

associados à fragilidade e decréscimos na força muscular 8. 

Corroborando para uma melhor explicação deste fenômeno, Fried e Walston 

(2003) 40 propõem a existência de um ciclo de fragilidade, envolvendo sarcopenia, 

desnutrição, diminuição da taxa metabólica basal e diminuição do gasto energético 

total, senescência e disfunção neuroendócrina e imune. Os sinais e sintomas 

compondo um fenótipo de fragilidade, com fraqueza, sensação de fadiga ou 

cansaço, anorexia, perda de peso, desnutrição, inatividade física e anormalidades 

do caminhar e do equilíbrio, têm neste ciclo a base teórica fisiológica para sua 

ocorrência 37, 40. 

   

 

1.5. Problematização 

 

O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e está sendo 

ultimamente enfatizado, particularmente no que se refere a suas implicações sociais 

e em termos de saúde pública.  A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que 

em 2025 a população mundial de pessoas com mais de 60 anos será de 

aproximadamente 1,2 bilhão, sendo que os muitos idosos (com 80 anos ou mais) 

constituem o grupo etário de maior crescimento 41. Os resultados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) realizada em 2006 42 confirmaram a 

tendência observada nos anos anteriores sobre o envelhecimento populacional 

brasileiro.  

Com o aumento da população dos indivíduos muito idosos, com maiores 

chances de se tornarem frágeis, a busca de medidas de prevenção e de reversão do 

quadro de fragilidade tornaram-se objeto de crescente pesquisa. É necessário 

conhecer bem esse processo e suas conseqüências, e elaborar políticas publicas e 

programas de saúde direcionados à prevenção e tratamento especializado desses 

idosos. 



  

A realização do presente estudo justifica-se na necessidade de investigar as 

alterações relacionadas ao desempenho muscular e ao equilíbrio postural em idosas 

que apresentam o indicativo do fenótipo de fragilidade e observar se parâmetros 

quantitativos de força e equilíbrio diferem entre os idosos frágeis e pré-frágeis, a fim 

de nortear intervenções fisioterapêuticas preventivas e de reabilitação para essa 

população.  

 Neste sentido, e como forma de embasar metodologicamente nossos 

objetivos, consideramos os seguintes questionamentos:  

• Idosas com indicativo do fenótipo de fragilidade apresentam correlações entre 

a performance muscular e equilíbrio postural? 

• Existem diferenças entre a performance muscular e o equilíbrio postural entre 

grupos de idosas pré-frágeis e frágeis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.6.  Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

- Analisar parâmetros do desempenho muscular e equilíbrio postural entre idosas 

frágeis e pré-frágeis, e compará-los com os critérios do fenótipo de fragilidade.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Verificar correlações entre o equilíbrio postural e o desempenho muscular em um 

grupo de idosas que apresenta indicativo de fenótipo de Fragilidade. 

 

- Identificar os fatores associados ao equilíbrio postural em um grupo de idosas com 

fenótipo de Fragilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



  

2.1. Tipo de Estudo e participantes 

 

Trata-se de um estudo observacional analítico de caráter transversal onde se 

compararam as medidas do desempenho muscular nos membros inferiores e o 

equilíbrio postural em um grupo de idosas comunitárias com indicativo de fenótipo 

de Fragilidade. 

Os indivíduos selecionados foram 41 mulheres idosas com idade a partir de 

65 anos e freqüentadores da Unidade Saúde da Família das Rocas. A média de 

idade da amostra foi 74,1 ± 6,2. As participantes foram recrutadas através de visitas 

domiciliares realizadas pelo pesquisador, juntamente com uma agente de saúde do 

bairro. 

 

2.2. Critérios de Inclusão  

 

A participação no estudo estava condicionada aos seguintes critérios: ser do 

sexo feminino, ter mais de 65 anos, residir na comunidade, ter a cognição 

preservada, adotando-se pontos de corte diferenciados de acordo com a 

escolaridade: 13 para analfabetos; 18 para indivíduos com baixa e média 

escolaridade, e 26 para alta escolaridade 43; satisfazer os critérios definidores da 

fragilidade sendo classificadas como frágeis ou pré-frágeis, não utilizar 

medicamentos que prejudicasse o equilíbrio, como os benzodiazepínicos, não 

apresentar distúrbios neurológicos, ser capaz de caminhar independentemente por, 

no mínimo, três minutos e aceitar participar do estudo voluntariamente.  

 

2.3. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas as idosas que durante o estudo apresentaram algum 

distúrbio neurológico ou cognitivo, passaram a utilizar medicamentos que 

prejudicassem o equilíbrio, não conseguiram realizar os testes laboratoriais ou que 

se recusaram a participar da pesquisa. 

 

 

 2.4. Local da Pesquisa  



  

 

As avaliações do equilíbrio e do desempenho muscular foram realizadas no 

Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

2.5. Instrumentos para coleta de dados  

 

O Mini-exame do Estado Mental (MEEM) é amplamente utilizado para rastreio 

de déficits cognitivos. O questionário é composto por diversas questões tipicamente 

agrupadas em 7 categorias, cada uma delas desenhada com o objetivo de avaliar 

“funções” cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), orientação para 

local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade 

construtiva visual (1 ponto). O escore do MMSE pode variar de um mínimo de 0 até 

um total máximo de 30 pontos 44,  45,  46. 

A Escala de Equilíbrio de Berg (BBS) avalia o desempenho do equilíbrio 

funcional baseado em 14 itens comuns da vida diária. O escore total é de 56 pontos 

e cada item possui uma escala ordinal de cinco alternativas que vão de zero a 

quatro pontos. O indivíduo que atinge menos de 45 pontos na escala possui grande 

risco de sofrer quedas. Essa escala é utilizada para avaliar indivíduos idosos frágeis 

e pacientes com alterações e déficits de equilíbrio independentemente da idade. O 

teste é simples, fácil de aplicar e seguro 47, 48. 

O equilíbrio postural das idosas também foi avaliado utilizando o sistema de 

baropodometria computadorizada Eclipse 3000 (Guy-Capron SA, França), com 

superfícies de 40 x 40 cm. A análise baropodométrica permite avaliar e mensurar a 

distribuição da pressão plantar, tanto em situações estáticas quanto dinâmicas, bem 

como, a realização da estabilometria, que é um método de análise do equilíbrio 

postural por meio da quantificação das oscilações do corpo, sendo sua aplicação 

reportada nas áreas da avaliação clínica, reabilitação e treinamento desportivo. A 

análise estabilométrica apresenta informações da oscilação do centro de pressão do 

corpo no sentido antero-posterior (eixo y) e lateral (eixo x), expressa em milímetros, 

e da área de oscilação do centro de pressão do corpo, tendo o milímetros quadrado 

como unidade, além da velocidade média da oscilação, expressa em milímetros por 

segundo 49. 



  

O desempenho dos músculos extensores/flexores do joelho e 

dorsiflexores/flexores-plantares do tornozelo foi medido através de um Dinamômetro 

Isocinético (DI), da marca Multi-Joint System 3 Pro (Biodex®, USA). O dinamômetro 

isocinético é um equipamento eletromecânico controlado por microcomputador que 

oferece a possibilidade de avaliar, objetiva e quantitativamente, parâmetros físicos 

da função muscular, tais como força, trabalho, potência e resistência, em diversas 

velocidades angulares. As variáveis estudadas serão: pico de torque, pico de torque 

pelo peso corporal, potência média e relação agonista/antagonista. A calibração do 

equipamento será realizada conforme a instrução do fabricante, antes da 

avaliação50. 

 Para o teste de preensão palmar foi utilizado um dinamômetro de preensão 

(JAMAR®). A força de preensão palmar registrada pelo aparelho é estabelecida em 

quilogramas/força. A coleta foi realizada conforme descrito pela Sociedade 

americana de Terapeutas da Mão onde o sujeito deve estar sentado com o ombro 

aduzido e rodado em posição neutro, cotovelo flexionado a 90°, antebraço em 

posição neutra, e o punho entre 0 e 30° de extensão e entre 0 e 15° de desvio 

ulnar51. As voluntárias foram instruídas a apertar o dinamômetro com força máxima, 

sendo dado comando verbal de incentivo para que fizessem a máxima força. Foram 

realizadas três medidas com duração de seis segundos, e um minuto de repouso 

entre cada medida, sendo utilizada a média das três tentativas. 

 

2.5. Variáveis do Estudo 

 

As variáveis independentes do estudo são o pico de torque, o pico de torque 

pelo peso corporal, a potência, relação agonista/antagonista, a amplitude e o desvio 

médio de oscilação, a área de oscilação e os escores da Escala de Berg. As 

variáveis dependentes são os critérios da fragilidade. 

 

  

2.6. Procedimentos de coleta 

 

Aquelas que estavam aptas a participar do estudo foram convidadas para 

compor a amostra, e para tal, e assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido. As avaliações foram realizadas em dois dias, sendo o primeiro para a 



  

realização da coleta dos dados clínicos e o segundo para as avaliações laboratoriais 

de equilíbrio e força muscular, além do fenótipo da fragilidade.  

 Inicialmente, as idosas responderam a um questionário geral, onde foram 

coletados dados sócio-demográficos e clínico, assim como a presença de 

patologias, a utilização de medicamentos, histórico de quedas. Em seguida, 

responderam ao MEEM. 

Para determinar o fenótipo de fragilidade, foram avaliados os seguintes os 

critérios de Fried et al 2001:  

1) Perda de peso não intencional (≥ 4,5kg ou ≥ 5% do peso corporal no ano 

anterior), aferida por auto-relato;  

2) Exaustão avaliada por auto-relato de fadiga, indicado por duas questões 

da Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D) (Radloff, 

1977, Tavares-Batistoni, Neri e Cupertino, 2006). Àquele que afirmar que 

em três ou mais dias da semana sentiu que precisou fazer muito esforço 

para dar conta de suas tarefas habituais e que não conseguiu levar 

adiante as tarefas habituais receberá pontuação para fadiga; 

3) Diminuição da força de preensão medida com dinamômetro portátil na 

mão dominante e ajustada ao sexo e ao índice de massa corporal (IMC). 

Foi calculada a média de três medidas consecutivas. É indicador de 

fragilidade os 20% menores valores da amostra ou os resultados menores 

ou iguais a 17 e 21 kgf para mulheres; 

4) Nível de atividade física medido pelo Sex Minute Walking Distance Test, 

que consiste num teste submáximo e mede a capacidade funcional ao 

exercício, validado para a população idosa, onde àqueles que percorrerem 

uma distância menor que 82% do valor predito (ajustado pelo sexo, idade, 

peso e altura) terão uma pontuação para baixa aptidão física 52; 

5) Lentidão medida pela velocidade da marcha indicada em segundos 

(distância de 4,6 m, ajustada segundo sexo e altura). Serão pontuadas 

como indicadores de fragilidade os resultados maiores ou iguais a 7 e 6 

segundos. 

 As idosas que apresentaram um ou dois critérios foram classificadas como 

pré-frágeis e frágeis com três ou mais critérios 53, 54, 55, 37. 



  

As avaliações do estado do equilíbrio foram realizadas por dois avaliadores, 

onde o avaliador 1 realizou apenas as avaliações no sistema de baropodometria e o 

avaliador 2 apenas as avaliações através da BBS.  

Para as avaliações no baropodômetro, os participantes usaram roupas 

confortáveis e os pés descalços. O examinador posicionou-se posteriormente a 

idosa a fim de oferecer segurança em situações de eventual instabilidade. As 

avaliações foram realizadas utilizando duas condições sensoriais distintas: 1) Em pé, 

apoio bipodal com os olhos abertos; 2) Em pé, apoio bipodal com olhos fechados. As 

idosas foram posicionadas com os pés paralelos, mantendo uma base de 10 cm de 

distância entre a linha média de cada calcâneo, o controle dessa distância foi 

realizado por marcações feitas com fita adesiva sobre a plataforma. Os membros 

superiores permaneceram ao longo do corpo, e as idosas eram orientadas a fixar o 

olhar em um ponto a altura dos olhos. 

A ordem das condições sensoriais foi escolhida aleatoriamente através de 

sorteio para cada idoso a fim de evitar possíveis adaptações do equilíbrio postural 

durante a coleta de dados. Foram realizadas coletas de 10 segundos para cada 

condição sensorial, considerando que sistema realiza as gravações do filme em 

frames (200 quadros durante 10 segundos). Entre as condições sensoriais o 

indivíduo realizava um descanso sentado em uma cadeira. Entre cada coleta de 10 

segundos os idosos saíam da posição e logo em seguida retornavam à mesma 56. O 

comando verbal utilizado foi "Tente ficar parado naturalmente, não fique rígido e não 

se mova de propósito" 57. 

Para as avaliações do desempenho muscular no Dinamômetro Isocinético, as 

idosas, vestidas com roupas confortáveis que não limitassem a amplitude de 

movimento das articulações do membro inferior, realizaram movimentos de 

flexão/extensão da articulação do joelho e dorsiflexão/flexão-plantar do tornozelo 

com o membro dominante no Biodex, sendo acomodadas de acordo com o 

posicionamento adequado para a avaliação de cada articulação. A variabilidade do 

teste foi medida através da análise das curvas do pico de torque admitindo um 

coeficiente de variação de 20%. 

Para a avaliação da flexo-extensão do joelho as idosas foram posicionadas 

sentadas, utilizando cintos no tronco, quadril e coxa. Esses cintos têm como 

finalidade estabilizar os segmentos corporais e restringir o mais possível o 

movimento à flexão e extensão do joelho. O eixo de rotação do dinamômetro foi 



  

alinhado com o epicôndilo femoral, o encosto da cadeira em uma inclinação de 85° e 

a carga de resistência colocada cerca de 2 cm acima do maléolo medial58. O teste 

foi realizado dentro de uma amplitude de movimento (ADM) de 0° a 90° de flexão de 

joelho, 05 repetições a uma velocidade angular de 60°/s, para as medidas de torque 

muscular59. Os participantes receberam incentivos verbais durante todo o teste, 

padronizados para toda a amostra, para que realizem o movimento o mais rápido e 

com a maior força possível.  

Para a avaliação dos movimentos de flexão-plantar e dorsiflexão do tornozelo, 

as idosas foram posicionadas sentadas, utilizando os cintos no tronco, quadril e 

coxa, com o joelho em 20-30° de flexão, numa ADM de tornozelo de 30° de 

dorsiflexão a 50° de flexão-plantar. Foram realizadas 05 repetições na velocidade de 

60°/s 60.  

 Ao final da coleta foi realizada uma palestra com orientações sobre 

envelhecimento e suas conseqüências e a prevenção de quedas.  

 

2.7. Análise Estatística  

 

A análise dos dados foi realizada através do programa SPSS 15.0 (Statistical 

Package for the Social Science) atribuindo-se o nível de significância de 5% (α=0,05) 

para todos os testes. Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a estatística descritiva foi observadas as freqüências 

absolutas e relativas e as medidas de tendência central e dispersão. Para verificar a 

associação entre as medidas do equilíbrio postural e o desempenho dos músculos 

do membro inferior utilizou-se a correlação de Pearson. No sentido de avaliar a 

magnitude da associação das medidas do equilíbrio postural medido pela BBS, com 

as variáveis sócio-demográficas e clínicas, o torque dos músculos do membro 

inferior e os dados da baropodometria utilizamos a Regressão Linear Múltipla. Para 

avaliação das diferenças entre as medidas das idosas frágeis e pré-frágeis foi 

utilizado o teste t de Student.  

 

 2.8 Aspectos éticos da pesquisa 

 



  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para obtenção de parecer protocolo 

227-08, de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
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Os resultados e discussão do presente estudo estão apresentados na língua 

inglesa em virtude de estarem descritos no manuscrito intitulado “Muscle 

Performance and Postural Balance in Frail Elderly Individuals Living in the 

Community” o qual foi submetido para publicação no Journal of Aging and Health 

(ANEXO 4). O referido artigo contou com colaboração dos professores Ricardo 

Oliveira Guerra e Jamilson Simões Brasileiro, ambos do Programa de Pós-

graduação em Fisioterapia-UFRN, além de Viviane Silva Ribeiro, aluna mestranda 

do citado programa, e de Nickson Melo de Morais, aluno do curso de graduação em 

Fisioterapia-UFRN e bolsista de iniciação científica (PIBIC). 
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Muscle Performance and Postural Balance in Frail Elderly Individuals Living in 

the Community 

 

Objective: The main objective of this study was to analyze muscle performance and 

postural balance in frail and pre-frail elderly women. Method: 39 frail elderly women 

living in the community, aged 65 years and older, were assessed for muscle 

performance of a lower extremity and for postural balance using Berg’s balance scale 

and computerized baropodometry. Results: There was significant difference in 

plantar flexor, knee flexor and knee extensor strength, in anteroposterior (AP) 

oscillation with eyes open and on Berg’s scores between groups. A weak correlation 

was observed between strength and balance. Discussion: The results suggest that 

the frail elderly exhibit worse muscle performance in the lower extremity and worse 

postural balance compared to the pre-frail elderly. The correlations between muscle 

performance and balance impairments are present in these elderly persons, and 

several variables are involved in maintaining postural balance.  

 

 

Keywords: performance; balance; elderly  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Muscle Performance and Postural Balance in Frail Elderly Individuals Living in 

the Community 

 

 Human aging causes alterations in various systems of the organism, including 

the musculoskeletal system (LACOURT, MARINI, 2006), leading to decreased 

muscle strength, power, and flexibility (LACOURT, MARINI, 2006). The main cause 

of strength loss involves muscle, tendon, and neural alterations (PIJNAPPELS et al, 

2007). Sarcopenia is defined as an age-related decline in muscle mass associated to 

increased incapacity and mortality (BAUER, SIEBER, 2008; MORLEY, 2008; 

TAAFFE et al, 2008). This mass loss is around 20% when compared to young adults, 

in addition to decreased strength due to alterations in fibre recruitment, muscle fibre 

properties, and contractility (JUBRIAS et al, 1997; TAAFFE et al, 2008). A reduction 

in the number of motor units also occurs, especially in type II fibers (CONNOLLY, 

2006; MÜHIBERG, SIEBER, 2004). 

 Some authors have emphasized the fact that muscle mass and strength loss 

contribute to decreased muscle function and functional independence, (FOLDVARI et 

al, 2000; FRONTERA et al, 2008; TAAFFE et al, 2008), a situation that may affect 

the performance of activities of daily living that require lower extremity muscle 

strength (FOLDVARI et al, 2000). These impairments are related to biological 

mechanisms involving hormonal alterations and body composition, nutritional 

problems, in addition to the muscle mass loss itself (ALVARADO et al, 2007). Thus, 

reduced strength compromises the ability to respond rapidly with enough strength to 

prevent falls in situations of postural instability (PAVOL et al, 2002).  

Postural stability is defined as a condition in which the forces that act on the 

body are in equilibrium, and the centre of mass is under control relative to the 

support base (SB), in both static and dynamic situations (HORAK, et al 1997). For 

such a condition to exist, there must me interaction between the afferent inputs of the 

proprioceptive, visual, and vestibular systems, generating adequate motor 

responses, which minimize body balance and maintain postural stability 

(CHANDLER, et al 1990; DAUBNEY, CULHAM, 1999). 

An alteration in any of the components of the postural stability mechanisms 

causes a disturbance in the state of equilibrium, which, associated to adverse 



  

environmental conditions, may culminate in a fall (RIBEIRO, PEREIRA, 2005; 

PERRIN, 1999; PAJALA, 2004; GAUCHARD, 1999). 

The term frail has several relevant clinical meanings. However, in the common 

connotations of clinical geriatrics it usually describes a condition in which a critical 

number of factors exist simultaneously (TOPINKOVÁ, 2008). 

The term frailty is currently defined as an excess of vulnerability to stressors, 

with reduced ability in maintaining or regulating homeostasis. Its characteristics are 

directly related to physical function and are often the consequence of accumulated 

subclinical conditions, acute or chronic diseases and behavioral and social factors 

(WALSTON, et al 2006; FERRUCCI, et al 2004.). 

In 2001, at the National Conference of the National Institute of Aging and of 

the American Geriatric Society, Fried et al (2001) presented an operational definition 

of frailty, where exhaustion, weight loss, weak grip strength, slow walking speed, and 

low energy expenditure would be defining characteristics of frailty. 

     

 

METHODS 

Subjects 

A total of 41 elderly women, attending the Family Health Unit in the district of 

Rocas in Natal, Brazil were selected during home visits. The mean age of the sample 

was 74.1 ± 6.2 years. Participation in the study was conditioned on the following 

criteria: being female,  65 years of age or more, living in the community,  preserved 

cognition, adopting different cut-off points according to schooling: 13 for illiterates, 18 

for individuals with low or middle level schooling, and 26 for high schooling level 

(BERTOLUCCI, et al, 1994); satisfy the defining criterion of frailty (classified as frail 

or pre-frail); not using medication that compromises balance, such as 

benzodiazepines, with no neurological disorders,  able to walk independently for at 

least three minutes, and willing to take part in the study voluntarily. 

Data collection instruments: 

The Mini Mental State Examination (MMSE) is widely used to screen for 

cognitive impairment. The questionnaire is composed of questions typically grouped 

into seven categories, each one designed to assess specific cognitive “functions”: 

orientation to time (5 points), orientation to place (5 points), registration of three 



  

words (3 points), attention and calculation (5 points), recall of three words (3 points), 

language (8 points), and visual construction (1 point). The MMSE score can range 

from a minimum of 0 to a maximum of 30 points (ALMEIDA, 1998; BRUCKI, et al, 

2003; LAKS, 2007). 

Berg’s Balance Scale (BBS) evaluates the performance of functional balance 

based on 14 common items of daily living. The total score is 56 points and each item 

has five alternatives, assigned between zero and four points. The individual who 

scores less than 45 points on the scale is at great risk of falling. This scale is used to 

assess frail elderly persons and patients with alterations and balance impairment, 

regardless of age. The test is simple, easy to apply, and safe (MIYAMOTO, et al 

2004; BERG, et al 1992).  

The postural balance of elderly subjects was also evaluated using the Eclipse 

3000 computerized baropodometry system (Guy-Capron SA, France), measuring 

40cm x 40 cm. Baropodometric analysis assesses and measures the distribution of 

plantar pressure, in both static and dynamic situations. Stabilometry, a method for 

analyzing postural balance using the quantification of body oscillation, was also 

performed. Its application has been reported in the areas of clinical assessment, 

rehabilitation, and sport training. Stabilometric analysis provides information on the 

oscillations of the body’s center of pressure (COP) in the anteroposterior (y axis) and 

lateral (x axis) direction, expressed in mm, and of the area of oscillation of the body’s 

COP, using mm2 as the unit, in addition to mean oscillation speed, expressed as 

mm/s (BANKOFF et al, 2006).   

The performance of extensor/flexor knee muscles and dorsiflexor/flexor 

plantar ankle muscles was measured using a Multi-Joint System 3 Pro Isokinetic 

Dynamometer (ID) (Biodex®, USA).  The isokinetic dynamometer is a 

microcomputer-controlled electromechanical device that enables the objective and 

quantitative assessment of the physical parameters of muscle function, such as 

strength, work, power, and endurance at different angular speeds. The variables 

studied were peak torque per body weight, mean power and agonist/antagonist ratio. 

The equipment was calibrated according to manufacturer’s instructions, before 

evaluation (PERRIN, 1993).  

A manual dynamometer (JAMAR®) was used in the grip strength test. The 

grip strength recorded by the device is measured in kilograms. Data collection 

followed a procedure described by the American Society of Hand Therapists (ASHT), 



  

where subjects were seated with shoulder adducted and neutrally rotated, elbow 

flexed at 90°, forearm in neutral position with the wrist extended between 0° and 30°, 

and between 0° and 15° of ulnar deviation (MOREIRA et al, 2003). The volunteers 

were encouraged with verbal command to squeeze the dynamometer with maximum 

strength. Three measurements lasting six seconds each were taken, with a one 

minute rest period between each one, and the mean value of the three attempts was 

considered.      

Procedures 

The subjects that were physically and mentally able were invited to take part in 

the sample, after signing a free consent form. Assessments were made on two days, 

the first for clinical data collection and the second for laboratory evaluations of 

balance and muscle strength, in addition to, frailty phenotype.    

Initially the elderly subjects responded to a general questionnaire where 

sociodemographic data were collected, as well as, the presence of pathologies, the 

use of medications, history of falls, and MMSE. 

To determine the frailty phenotype, the following criteria were assessed: 

1) Self-declared unintentional weight loss  (≥ 4.5kg or ≥ 5% of body weight in 

the previous year); 

2) Exhaustion assessed by self-declared fatigue, indicated by two questions 

from the Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D). 

Individuals who reported spending considerable effort in performing routine 

tasks on three or more days of the week and who are unable to carry out 

these tasks receive points for fatigue; 

3) Decrease in grip strength as measured in the dominant hand using the 

portable dynamometer, adjusted for sex and body mass index (BMI). The 

mean of three consecutive measures is calculated. The 20% lowest values 

of the sample or results less than or equal to 17 and 21 kgf for women 

indicate frailty.   

4) Low level of physical activity measured by the Six-Minute Walking Distance 

Test,  consisting of a submaximal test that measures functional exercise 

capacity, validated for the elderly population, where those who walk a 

distance less than 82% of the aforementioned value (adjusted for sex, age, 

weight and height) receive a low physical aptitude score (TROOSTERS et 

al, 1999); 



  

5) Slowness measured by gait speed in seconds (distance of 4.6m, adjusted 

for sex and height). Results greater than or equal to 7 and 6 seconds are 

indicators of frailty.   

The elderly subjects who have at least one criterion are classified as pre-frail 

and those with three or more criteria as frail (PATE et al 1995; GURALNIK, et al 

2000; GURALNIK, et al, 1994; FRIED, et al 2001).  

The assessment of balance was conducted by two observers, where observer 

1 assessed only the baropodometric system, and observer 2 only assessed using 

BBS. 

Baropodometer evaluations were carried out using two different sensory 

conditions: 1) Standing on both feet with eyes open; 2) Standing on both feet with 

eyes closed. The elderly were positioned with their feet parallel, maintaining a 

distance of 10cm between the middle line of each heel. This distance was controlled 

by adhesive tape placed on the platform. The upper extremities remained alongside 

the body, and the subjects were instructed to stare at something at eye level.  

The order of sensory conditions was randomly drawn for each elderly 

individual to avoid possible postural balance adaptation during data collection. Ten-

second collections were carried out for each sensory condition, considering that the 

system records in film frames (200 frames in 10 seconds).  Between sensorial 

conditions, the individuals rested while seated in a chair, between each 10-second 

collection. The subjects moved around and then resumed their original position 

(ALFIERI et al, 2006). The verbal command used was “Try to stand naturally, don’t 

be stiff, and don’t move intentionally” (YUJI, 2000).   

For the assessments of muscle performance on the isokinetic dynamometer, 

the elderly performed flexion/extension of the knee joint and dorsiflexion/plantar-

flexion of the ankle, with the dominant extremity, using the Biodex.  The subjects 

were positioned according to that recommended for the assessment of each joint. 

Test variability was measured using analysis of peak torque curve.  

For flexion-extension assessment of the knee, the elderly were seated, with 

straps wrapped around the torso, hip and thigh. These straps stabilized these parts 

of the body and restricted, as much as possible, the flexion and extension movement 

of the knee. The rotation axis of the dynamometer was aligned with the femoral 

epicondyle, the back of the chair inclined at 85° and the resistance load placed 

around 2cm above the medial malleolus (CARVALHO, et al 2003). The test was 



  

conducted within a range of motion (ROM) from 0° to 90° of knee flexion, with 5 

repetitions at an angular speed of 60°/s (DIAS, et al 2004). The participants received 

verbal incentives, standardized for the entire sample, throughout the test, to perform 

the movement as fast as possible and with the maximum strength possible.  

Similarly, for assessment of the plantar-flexion and dorsiflexion movements of 

the ankle, the elderly were seated with straps wrapped around the torso, hip, and 

thigh, knee flexed at 20°-30°, with amplitude of ankle movement between 30° of 

dorsiflexion and 50° of plantar-flexion. Five repetitions were carried out at a speed of 

60°/s (CHO, et al 2004). 

 At the end of collection, a lecture was given on aging and its consequences 

and the prevention of falls. 

Statistical Analysis: 

Data analysis was performed using SPSS 15.0 (Statistical Package for the 

Social Science) software and a significance level of 5% (p<0.05) was set for all the 

tests. The Kolmogorov-Smirnov was used to verify normality of the data. For 

descriptive statistics, absolute and relative frequencies were observed with 

respective measures of central tendency and dispersion. Pearson’s correlation was 

used to verify the association between the measures of postural balance and muscle 

performance of the lower extremity. We used multiple linear regression to assess the 

association between the measures of postural balance obtained by the BBS and 

sociodemographic and clinical variables, muscle torque of the lower extremity and 

baropodometric data. Student’s t-test was used to assess the differences between 

the measures obtained by the frail and pre-frail subjects. 

 

RESULTS 

            Two of the 41 elderly individuals assessed were excluded from the sample, 

one from not having the frailty phenotype, and one for showing large variability in the 

peak torque curves on the dynamometric test. Of the remaining 39 subjects, 25 were 

classified as pre-frail and 14 as frail. Table 1 shows the sociodemographic and 

clinical variables of the studied sample. 

 With respect to the frailty criteria, low level physical activity and grip strength 

received the highest scores. Low level of physical activity and grip strength scores 

were positive in 34 and 31 individuals, respectively, followed by fatigue, slow gait 



  

speed, and unintentional weight loss (table 2).  

The scores on Berg’s Balance Scale showed no significant difference between 

the groups (p=0.03), where the pre-frail group obtained a mean of 47.8 ± 3.39 and 

the frail group, a mean of 45.07 ± 4.17.  

On the dynamometric test of the ankle muscles, the peak torque of the plantar-

flexor muscles showed a significant difference between the pre-frail and frail group. 

After this value was normalized for body weight, the p-value was 0.01. Another 

variable that showed a significant difference was the agonist/antagonist ratio with a 

p-value of 0.005 (table 3).  

In the dynamometry of the knee muscles, no significant difference was found 

between the groups in peak knee extension and flexion torque. However, when these 

values were normalized for body weight, both peak flexion and extension torque 

showed significant differences.  In the baropodometric examination, the variables that 

showed significant difference between the pre-frail and frail groups were amplitude of 

anteroposterior oscillation and mean deviation of the anteroposterior oscillation area 

with eyes open. Amplitude, mean deviation, and  oscillation area with eyes closed in 

the anteroposterior and latero-lateral (LL) directions, showed no significant 

differences between the groups, although greater COP oscillation was observed in 

both groups, when compared to the eyes open condition (table 5).   

A weak negative correlation was found between the BBS scores and the 

amplitude of anteroposterior oscillation with eyes open (r=-0.34; p=0.013), the mean 

deviation of anteroposterior oscillation with eyes open (r = -0.41; p = 0.008), 

oscillation area with eyes open (r = -0.32; p = 0.04), amplitude of anteroposterior 

oscillation with eyes closed (r = -0.37; p = 0.02), the mean deviation of 

anteroposterior oscillation with eyes closed (r = -0.33; p = 0.03), amplitude of latero-

lateral oscillation with eyes closed (r = - 0.36; p = 0.02), mean deviation of latero-

lateral oscillation with eyes closed (r = -0.30; p = 0.05) and the oscillation area with 

eyes closed (r = -0.33; p = 0.03), where the greater the oscillation, the poorer the 

balance.  

A weak correlation was observed between the BBS scores and the measures 

of muscle performance for the following variables: plantar-flexor peak torque (r = 

0.471; p = 0.002), plantar-flexor peak torque per body weight (r = 0.475; p = 0.002), 



  

plantar-flexor power (r = 0.439; p = 0.005), knee flexion peak torque per body weight 

(r = 0.357; p = 0.026), knee extension peak torque per body weight (r = 0.340; p = 

0.034) and knee flexion power (r = 0.354; p = 0.027). 

 Table 5 provides a series of models that describe the relationship between 

postural balance, muscle performance, and sociodemographic and clinical variables. 

The plantar-flexor peak torque per body weight variable was included in model I 

because it showed a correlation with Berg’s scores. The age variable was included in 

model II, where an inverse correlation with Berg’s scores was observed, as well as, a 

significant value for the variables. The amplitude of latero-lateral oscillation with eyes 

closed was added to model III, where a negative correlation was observed with 

Berg’s scores, as well as, significant values for the variables. However, model III was 

considered the best model that explains this relationship. The R2 of the mean of the 

latero-lateral amplitude, when associated with age and the plantar-flexor peak torque 

per body weight, explains around 40% of Berg’s scores.  

     

DISCUSSION 

 Because of its nature, several aspects must be considered in a clinical 

assessment of elderly individuals with the frailty phenotype. We consider that the 

clinical parameters of frailty proposed by Fried (2003) are adequate for geriatric 

clinical assessment, in addition to, enabling an evaluation of more specific aspects 

linked to the origin of the frailty process. These include characteristics of body 

composition and the parameters of strength, physical activity, and balance.  

 The prevalence of frailty criteria observed in our sample, are in agreement with 

Alvarado et al (2008). According to these authors, the profile of frail elderly Latin-

Americans shows the following sequence in ascending order of positive frailty 

criteria: weight loss, fatigue, slowness in walking, grip strength, and level of physical 

activity. In the studied subjects, the low level of physical activity and grip strength 

were the items with the highest scores in our sample compared to the other frailty 

criteria.    

 With respect to the anthropometric characteristics, we observed no significant 

differences between the two groups in the variables studied, except body mass index 

(BMI), which was higher in the frail group. According to Bauer and Sieber (2008), 



  

alterations in body composition is an important aspect of the pathogenesis of frailty, 

where an increase in fat mass is observed. Frail individuals are characterized by 

elevated weight, central obesity, resistance to insulin, and greater likelihood of 

metabolic syndromes.  

The decline in muscle strength in frail elderly individuals, is related to the 

reduced muscle area and muscle atrophy, and is one of the reasons for decreased 

strength with advancing age (JUBRIAS et al, 1997). In the present study, a sample 

was composed of very elderly subjects, a fact that may explain the decline in muscle 

strength.  

In elderly frail individuals, the assessment of increased strength in determinate 

muscle groups, such as the hand flexors (FORREST et al, 2007) and ankle 

stabilizers (WEGEN et al, 2002), is important for understanding the mechanisms 

favoring the decline in functional capacity and postural balance. Daubney and 

Culhan, (1999) and Melzer et al (2004) showed that the capacity to generate strength 

in the ankle muscles is a predictor of falls and is associated to postural control. 

Dorsiflexor muscle weakness was identified as being an important predictive factor of 

falls in elderly fallers. In the sample studied, both the frail and pre-frail group 

contained a large percentage of individuals who had fallen at least once in the 

previous year, but no significant difference was observed in the presence of falls in 

the groups. The fact that both groups were formed by elderly fallers may explain why 

there was no difference between dorsiflexor strength. According to Pavol et al 2002, 

the plantar-flexor muscles affect gait speed, contributing to body support and forward 

propulsion. In the present study, the frail group was slower in the walking speed test 

compared to the pre-frail group, a finding that may explain the difference in plantar-

flexor peak torque between the groups. The weakness of plantar-flexor muscles 

might account for the alteration of around 50% in the agonist/antagonist ratio of the 

frail group; in normal individuals this value is around 32% (DVIR, 2002).  

 Knee extensor muscles also have an effect on gait speed. The greater the 

extensor strength, the greater the gait speed, and stride length (DAUBNEY NAD 

CULHAN, 1999; PAVOL et al, 2002; RINGSBERG et al 1999). In our study, we 

observed that the lower extensor peak torque per body weight values were obtained 

by the frail group, whose members were slower in the walking speed test. Knee 

flexor/extensor muscle weakness may also be related to the low physical activity and 



  

the presence of osteoarthritis in the sample (ALVARADO et al, 2008; FORREST et 

al, 2005). In the studied subjects, osteoarthritis was the second most prevalent 

infirmity in both the pre-frail and frail group, along with the low level of physical 

activity.   

 According to our data, there was a correlation between lower extremity muscle 

performance and balance impairment. Daubney and Culham (1999) and Pavol et al 

(2002) identified muscle weakness as a risk factor for falls, and also found that 

decreased ability to generate strength in the lower extremity muscles contributes to 

balance impairments, highlighting the association between muscle weakness and the 

inability to recover balance after a disturbance.  

 The data of the present study showed no difference between the pre-frail and 

frail groups in postural oscillation with eyes closed, although there was greater COP 

oscillation in the groups compared to oscillation with eyes open. Guimarães and 

Farinatti (2005) showed the importance of visual information for maintaining body 

balance, corroborating the findings of our study. Vision affects postural behavior and 

is used to stabilize and control balance (HORAK et al, 1997; LAJOIE et al 2002; 

MÉGROT et al, 2002). Thus, information from the visual receptors informs the central 

nervous system about head and body movements in relation to the environment 

(BANKOF ET AL, 2006).  

However, Horak (2007) states that postural balance is controlled by 

information originating in the somatosensory, vestibular and visual systems. When an 

alteration in any one of these components occurs, others provide the information 

needed to maintain balance, thus increasing the dependency on information coming 

from other systems, such as information of peripheral origin that intervenes to codify 

body positions and movements in relation to the environment. This information 

originates in the feet, which are firmly planted on the ground (BANKOF ET AL, 2006). 

According to Wegen et al (2002),  postural instability in the elderly is related to 

control of lateral stability, where the amplitude of lateral oscillation predicts the 

occurrence of falls, providing important information about instability, where the 

greater the oscillation the greater the imbalance. These authors found differences 

only in the amplitude of oscillation in the anteroposterior direction between the two 

groups, agreeing with the findings of our study, and which may be explained by the 



  

weak ankle muscles. They affirm that AP and LL oscillations are controlled by 

different mechanisms where lateral oscillation is controlled by the abductor and 

adductor hip muscles and anteroposterior oscillation by the ankle muscle. In the 

regression model proposed, plantar-flexor muscle strength is also associated to 

balance impairments as measured in BBS.   

Another important variable involved in postural control is age. It is well known 

that certain aspects of balance and postural control change with age, resulting in 

instability and falls (LAJOIE et al 2002; STEFFEN et al, 2002). In our study, the 

variable age is found in the final explicative model, along with amplitude of latero-

lateral oscillation with eyes closed and plantar-flexor strength, explaining around 40% 

of postural instability.   

 Lajoie et al (2002), in their study assessing postural oscillation in elderly fallers 

and non-fallers, showed that postural oscillation alone is not a good predictor for the 

complex task of maintain balance. The presence of other variables such as reaction 

time, and total score on Berg’s scales, is important. There was no significant 

correlation between anteroposterior and lateral postural oscillation and the BBS 

scores. In our study, there was a weak correlation between postural oscillation in 

both directions and the BBS scores. 

The results of the present study found that the frail elderly group obtained 

worse values on the lower extremity muscle performance test and in postural 

balance, in both baropodometric assessment and on Berg’s scale, compared to the 

pre-frail group. It can also be affirmed that correlations between muscle performance 

and balance impairments are present in elderly people with indications of frailty, 

increasing the risk of falls. Furthermore, it was observed that several variables are 

involved in maintaining postural balance, such as plantar-flexor muscles, age and 

latero-lateral oscillation with eyes closed. 

 

Limitations and Strengths 

Among the possible limitations of this study, we can consider selection bias, 

because of the non-random selection of the subjects. However, the inclusion and 

exclusion criteria lessened the possibility of this systematic error. Although the 

sample size was relatively small, it was within acceptable statistical limits, 



  

considering the samples observed in similar studies. The use of instruments 

validated for the Portuguese language ensured the internal validity of the study. We 

also consider that the Six Minute Walking Distance Test (TROOSTERS et al, 1999), 

instead of the Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire, as proposed by Fried 

(2003), is the best option for assessing the level of physical activity. Our choice of a 

widely used, valid and reliable instrument for elderly populations, considering the 

socio-cultural context, enabled a more thorough assessment of the level of physical 

activity. 

The implications of our study on human ageing indicate that the model 

proposed by Fried (2003) for human frailty encompasses the clinical aspects related 

to muscle strength and postural control that may have their course altered through 

the implementation of prevention strategies to reverse this picture, especially in pre-

frail elderly women, to improve their functionality and performance in daily tasks. 

Thus, future studies may help design therapeutic strategies to benefit this elderly 

population. 
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Table 1. Sociodemographic and clinical variables of the study sample. 

  

Pre-frail 

(n=25) 

Frail  

(n=14) Total (n=39) 

 Mean (sd) Mean (sd) Mean (sd) 

Age 73.84 ± 5.57 74.57 ± 7.41 74.10 ± 6.2 

BMI 26.14 ± 3.82 29.45 ± 4.56 27.33 ± 4.35* 

Schooling 3.20 ± 1.80 3.21 ± 1.67 3.21 ±1.73 

MMSE 21.80 ±3.37 21.14 ± 3.80 21.56 ± 3.5 

    

 N (%) n (%) n (%) 

Marital status    

 Married 5 (71.4) 2 (28.6) 7 (100.0) 

Single 2 (50.0) 2 (50.0) 4 (100.0) 

Divorced 2 (100.0) 0 (0) 2 (100.0) 

Widow 16 (61.5) 10 (38.5) 26 (100.0) 

Retired 16 (61.5) 10 (38.5) 26 (100.0) 

Pensioner 10 (66.7) 5 (33.3) 15 (100.0) 

Lives alone 2 (66.7) 1 (33.3) 3 (100.0) 

Presence of comorbidity    

Cardiopathy 3 (50.0) 3 (50.0) 6 (100.0) 

Hypertension 21 (67.7) 10 (32.3) 31 (100.0) 

Diabetes 4 (44.4) 5 (55.6) 9 (100.0) 

Rheumatism 

(arthritis/osteoarthritis) 14 (58.1) 10 (41.7) 24 (100.0) 

Pneumopathy 0 (0) 1 (100.0) 1 (100.0) 

Depression 1 (25.0) 3 (75.0) 4 (100.0) 

Osteoporosis 5 (50.0) 5 (50.0) 10 (100.0) 

Occurrence of falls 13(61.9) 8 (38.1) 21 (100) 

Fractures 1 (100.0) 0 (0) 1 (100.0) 

Hospitalizations 1 (100.0) 0 (0) 1 (100.0) 

* p< 0.05 

 



  

 

 

Table 2. Proportion of Fragility Criteria in each group. 

  FRAGILITY GROUP   

CRITERIA 

Pre-frail 

(n=25) 

Frail 

(n=14) 

Total 

(n=39) 

 N (%) n (%) n (%) 

weight loss 0 (0) 4 (100.0) 4 (100.0) 

Fatigue 3 (33.3) 6 (66.7) 9 (100.0) 

grip strength 17 (54.8) 14 (45.2) 31 (100.0) 

Level of physical activity 20 (58.8) 14 (41.2) 34 (100.0) 

Walking speed 1 (14.3) 6 (85.7) 7 (100.0) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Table 3. Ankle and knee muscle performance in the pre-frail and frail groups. 

  Pre-frail Frail   

Muscle Performance Variables Mean (sd) Mean (sd) p-value 

PT-PF(Nm) 20.72 ± 9.72 15.01 ± 6.58 0.05 

PT-DF(Nm) 6.08 ± 3.45 8.19 ± 6.10 0.17 

PT/BW-PF(%) 35.57 ± 14.04 23.32 ± 12.75 0.01 

PT/BW-DF(%) 10.41 ± 5.24 12.14 ± 8.55 0.43 

POWER-PF(W) 8.60 ± 4.94 5.97 ± 3.14 0.08 

POWER-DF(W) 2.05 ± 1.35 1.97 ± 1.16 0.84 

AGO/ANT-ANK(%) 31.68 ± 16.41 55.25 ± 33.13 0.005 

PT-FLEX(Nm) 23.02 ± 9.07 21.43 ± 7.97 0.58 

PT-EXT(Nm) 47.61 ± 14.60 44.50 ± 11.50 0.49 

T/BW-FLEX(%) 39.66 ± 12.99 31.49 ± 10.91 0.05 

T/BW-EXT(%) 82.81 ± 21.77 66.51 ± 16.94 0.02 

POWER-FLEX(W) 12.44 ± 5.85 10.34 ± 5.05 0.26 

POWER-EXT(W) 24.92 ± 8.42 22.05 ± 5.25 0.25 

AGO/ANT-KNEE(%) 47.57 ± 11.79 48.03 ± 12.89 0.91 

TP-PF: plantar flexor peak torque; PT-DF: dorsiflexor peak torque; PT/BW-PF(%): plantar flexor peak torque 

per body weight; PT/BW-DF(%): dorsiflexor peak torque per body weight; POWER-PF: power of the plantar 

flexors; POWER-DF: power of the dorsiflexors; AGO/ANT-ANK(%): agonist/antagonist ratio of the ankle; PT-

FLEX: peak torque of the knee flexors; PT-EXT: peak torque of the knee extensors; T/BW-FLEX(%): peak 

torque per body weight of the knee flexors; T/BW-EXT(%): peak torque per body weight of the knee extensors; 

POWER-FLEX: power of the knee flexors; POWER-EXT: power of the knee extensors; AGO/ANT-KNEE(%): 

agonist/antagonist ratio of the knee extensors.     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Table 4. Baropodometric Variables in the Pre-frail and Frail groups. 

  

Pre-frail 

(n=25) 

Frail 

(n=14)   

 Mean (sd) Mean (sd) p-value 

Amplitude AP eyes open (mm) 3.30 ± 1.26 5.04 ± 2.4 0.005** 

Standard deviation AP eyes open 

(mm) 0.78 ± 0.37 1.2 ± 0.59 0.01** 

Amplitude LL eyes open (mm) 2.73 ± 1.13 3.21 ± 1.17 0.21 

Standard deviation LL eyes open 

(mm) 0.54 ± 0.28 0.66 ± 0.24 0.21 

Area eyes open (mm
2
) 8.42 ± 3.86 12.64 ± 6.21 0.01** 

Amplitude AP eyes closed(mm) 4.38 ± 2.31 5.38 ± 2.30 0.20 

Standard deviation AP eyes closed 

(mm) 0.99 ± 0.53 1.28 ± 0.62 0.14 

Amplitude LL eyes closed (mm) 2.96 ± 1.24 3.26 ± 1.19 0.46 

Standard deviation LL eyes closed 

(mm) 0.61 ± 0.28 0.64 ± 0.23 0.72 

Area eyes closed (mm
2
) 10.88 ± 6.38 14.38 ± 7.11 0.12 

Amplitude AP eyes open (mm): amplitude oscillations anteroposteiro with eyes open expressed in (mm); 

Standard deviation AP eyes open (mm): Standard deviation oscillations anteroposterior with eyes open 

expressed in (mm); Amplitude LL eyes open (mm): amplitude oscillations latero-lateral with eyes open 

expressed in (mm); Standard deviation LL eyes open (mm): Standard deviation oscillations latero-lateral with 

eyes open expressed in mm; Area eyes open (mm
2
): area of oscillation of the body’s COP with eyes open 

expressed in mm
2
; Amplitude AP eyes closed(mm): amplitude oscillations anteroposteiro with eyes closed 

expressed in (mm); Standard deviation AP eyes closed (mm): Standard deviation oscillations anteroposterior 

with eyes closed expressed in (mm); Amplitude LL eyes closed (mm): amplitude oscillations latero-lateral with 

eyes closed expressed in (mm); Standard deviation LL eyes closed (mm): Standard deviation oscillations latero-

lateral with eyes closed expressed in mm; Area eyes closed (mm
2
): area of oscillation of the body’s COP with 

eyes closed expressed in mm
2
. 

 

 

 



  

 

Table 5. Regression models for plantar flexor peak torque per body weight, age and 

amplitude of latero-lateral oscillation eyes closed (independent variables) compared to 

BBS scores (dependent variables) 

Models Β ± SD 95% CI p-value 

Model I (adjusted R
2
  = 0.20) 

T/BW – PF  

 

0.125 ± 0.038 

 

0.048 a 0.203 

 

0.002 

Model II (adjusted R
2
  = 0.35) 

T/BW– PF 

Age  

 

0.113 ± 0.035 

-0.253 ± 0.082 

 

0.043 a 0.183 

-0.419 a -0.087 

 

0.002 

0.004 

Model III (adjusted R
2
  = 0.41) 

T/BW – PF 

Age 

ALLOEC 

 

0.115 ± 0.033 

-0.206 ± 0.082 

-0.875 ± 0.408 

 

0.048 a 0.182 

-0.371 a -0.042 

-1.704 a -0.046 

 

0.001 

0.015 

0.039 

T/BW – PF: peak torque per body weight of plantar flexors; ALLOEC: amplitude of latero-lateral oscillation 

with eyes closed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 



  

 Os resultados do presente estudo sugerem que o grupo de idosas frágeis 

apresenta piores valores nos testes de desempenho muscular do membro inferior e 

no equilíbrio postural, tanto na baropodometria como na Escala de Equilíbrio de 

Berg, quando comparado com o grupo pré-frágil. Pode-se ainda, afirmar que 

correlações entre desempenho muscular e déficits de equilíbrio estão presentes em 

idosas com indicativo de fragilidade, aumentando o risco de ocorrência de quedas. 

Além disso, foi observado que diversas variáveis estão envolvidas na manutenção 

do equilíbrio postural, como a musculatura flexora-plantar, a idade e a oscilação 

látero-lateral com olhos fechados. 

 Dessa forma, é importante propor estratégias de prevenção e de reversão do 

quadro de fragilidade, focalizando a força muscular e o equilíbrio postural, 

especialmente nas idosas que apresentam apenas o indicativo de fragilidade, a fim 

de melhorar a funcionalidade e o desempenho nas tarefas diárias nessa população.  
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO 1 – ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

 

Escala de equilíbrio funcional de Berg - Versão Brasileira 

Nome _______________________ Data __________ 

Local _______________________ Avaliador______ 

Descrição do item ESCORE (0-4) 

1. Posição sentada para posição em pé _____ 

2. Permanecer em pé sem apoio _____ 

3. Permanecer sentado sem apoio _____ 

4. Posição em pé para posição sentada _____ 

5. Transferências _____ 

6. Permanecer em pé com os olhos fechados _____ 

7. Permanecer em pé com os pés juntos _____ 

8. Alcançar a frente com os braços estendidos _____ 

9. Pegar um objeto do chão _____ 

10. Virar-se para olhar para trás _____ 

11. Girar 360 graus _____ 

12. Posicionar os pés alternadamente no degrau _____ 

13. Permanecer em pé com um pé à frente _____ 

14. Permanecer em pé sobre um pé _____ 

Total _____ 

 

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. 



  

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 



  

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 

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 

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 

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 



  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ANEXO 2 - ESTADO MENTAL (MINI EXAME DO ESTADO MENTAL) 
     

Orientação temporal - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta correta) 
. Que dia é hoje? 
. Em que mês estamos? 
. Em que ano estamos? 
. Em que dia da semana estamos? 
. Qual a hora aproximada? (considere a variação de mais ou menos uma hora) 
 
Orientação espacial - pergunte ao indivíduo: (dê um ponto para cada resposta correta) 
. Em que local nós estamos? (consultório, dormitório, sala, apontando para o chão) 
. Que local é este aqui? (apontando ao redor num sentido mais amplo: hospital, casa de repouso, 
própria casa). 
. Em que bairro nós estamos ou qual o nome de uma rua próxima? 
. Em que cidade nós estamos? 
. Em que Estado nós estamos? 
 
Memória imediata: Eu vou dizer três palavras e você irá repeti-las a seguir: carro, vaso, tijolo (dê 1 
ponto para cada palavra repetida acertadamente na 1ª vez, embora possa repeti-las até três vezes para 
o aprendizado, se houver erros). Use palavras não relacionadas. 
 
Cálculo: subtração de setes seriadamente (100-7, 93-7, 86-7, 79-7, 72-7, 65). Considere 1 ponto para 
cada resultado correto. Se houver erro, corrija-o e prossiga. Considere correto se o examinado 
espontaneamente se autocorrigir. 
 
Evocação das palavras: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de repetir . Dê 1 ponto para 
cada. 
 
Nomeação: peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, caneta) . Dê1 ponto para cada. 
 
Repetição: Preste atenção: vou lhe dizer uma frase e quero que você repita depois de mim: Nem aqui, 
nem ali, nem lá... 
Considere somente se a repetição for perfeita (1 ponto) 
 
Comando: Pegue este papel com a mão direita (1 ponto), dobre-o ao meio (1 ponto) e coloque-o no 
chão (1 ponto). Total de 3 pontos. Se o sujeito pedir ajuda no meio da tarefa não dê dicas. 
Leitura: mostre a frase escrita: FECHE OS OLHOS. Peça para o indivíduo fazer o que está sendo 
mandado. Não auxilie se pedir ajuda ou se só ler a frase sem realizar o comando. 
 
Frase: Peça ao indivíduo para escrever uma frase. Se não compreender o significado, ajude com: 
alguma frase que tenha começo, meio e fim; alguma coisa que aconteceu hoje; alguma coisa que 
queira dizer. Para a correção não são considerados erros gramaticais ou ortográficos (1 ponto). 
 
Cópia do desenho: mostre o modelo e peça para fazer o melhor possível. Considere apenas se houver 
2 pentágonos interseccionados (10 ângulos) formando uma figura de quatro lados ou com dois ângulos 
(1 ponto) 
 

 



  

ANEXO 3 - Fenótipo de fragilidade 
  

 
4.1 ALTERAÇÕES NO PESO (PERDA DE PESO NÃO INTENCIONAL CONFORME AUTO-RELATO) 
 

O senhor(a) ganhou peso? 
 
 
Para aqueles que responderam SIM, perguntar: “Quantos quilos 
aproximadamente?”  
. 

Sim 
Não 
NR 
 
 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
 

(99) 

O(a) senhor(a) perdeu peso involuntariamente? 
 
 
 
 
Para os que responderam SIM, perguntar, quantos quilos aproximadamente? 
 

Sim 
Não 
NR 
 
 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
 

(99) 

Teve perda de apetite? Sim 
Não 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
Positivo para >4,5 kg 
 
4.2. FADIGA (FADIGA AVALIADA POR AUT-RELATO, ITENS 7 E 20 DA CES-D) 
Pensando na última semana, diga com que freqüência as seguintes coisas 
aconteceram com o(a) senhor(a): 
 

  Nunca/ 
Rarament

e 

Poucas 
vezes 

Na 
maioria 

das vezes 

Sempre 

60.    Senti que tive que fazer esforço para 
dar conta das suas tarefas habituais 

(1) (2) (3) (4) 

61.   Não consegui levar adiante minhas 
coisas 

(1) (2) (3) (4) 

*qualquer das alternativas durante tempo moderado, ou maior parte do tempo, 

resultado positivo. 

 
4.3. Força de preensão (Medida de execução com o dinamômetro na mão 
dominante) 
 
1ª medida:___________     2ª ________________ 3ª______________     
Média:____________ 
 

*Mulheres (IMC em Kg/m²) Pontos de corte para Fragilidade em 

Kgf 

≤ 23 ≤ 17 

23,1 a 26 ≤ 17,3 



  

26,1 a 29 ≤ 18 

> 29 ≤ 21 

*1 minuto de intervalo, considerar média das três medidas 
 
4.4. ATIVIDADE FÍSICA 
 
6MWT pred:___________________  6MWT realizado___________________ 
Percentual:______________________ 
 
4.5. Velocidade da Marcha:  
 
* Mulheres (altura) Ptos corte para Fragilidade em Segundos 

≤ 159 ≥ 7 

> 159 ≥ 6 

 
Medida de execução – percurso de ida e de volta, cada um com 4,5, em linha reta, 
com marcação do tempo em milésimos de segundos e registro do melhor tempo 
(Guaralnik et al, 1994 e 2000). 
 
 
 
1ª medida__________________ 
2ª medida__________________ 
3ª medida__________________ 
Média:___________________ 
 

 

 



  

 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 

--------------------------- Mensagem Original ---------------------------- 
Assunto: Journal of Aging and Health  JAH-09-031 
De:      ralittle@utmb.edu 
Data:    Ter, Março 10, 2009 5:50 pm 
Para:    roguerra@ufrnet.br 
         ricardoguerra2001@msn.com 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
10-Mar-2009 
 
Dear Dr. Guerra: 
 
Your manuscript entitled "Muscle Performance and Postural Balance in Frail 
Elderly Individuals Living in the Community" has been successfully 
submitted online and is presently being given full consideration for 
publication in the Journal of Aging and Health. 
 
Your manuscript ID is JAH-09-031. 
 
Please mention the above manuscript ID in all future correspondence or 
when calling the office for questions. If there are any changes in your 
street address or e-mail address, please log in to Manuscript Central at 
http://mc.manuscriptcentral.com/jah  and edit your user information as 
appropriate. 
 
You can also view the status of your manuscript at any time by checking 
your Author Center after logging in to http://mc.manuscriptcentral.com/jah 
. 
 
Thank you for submitting your manuscript to the Journal of Aging and Health. 
 
Sincerely, 
Journal of Aging and Health Editorial Office 
 

 

 



  

 

ANEXO 5 

Manuscript Submission Guidelines:  

  

Manuscripts must be submitted for review via the Journal of Aging and Health 
SAGETRACK website at http://mc.manuscriptcentral.com/jah. Manuscripts should be 
prepared in accordance with the 5th edition of the Publication Manual of the 
American Psychological Association. Double space all manuscripts, including 
references, notes, abstracts, quotations, and tables, on 8 1/2 × 11 paper. The title 
page should be a separate document and include all authors’ names and affiliations 
and highest professional degrees, the corresponding author’s address and telephone 
number, and a brief running headline. Place acknowledgments in a separate 
document under the heading AUTHOR’S NOTE. The title page should be followed by 
a structured abstract of 100 to 150 words that includes the following subheadings: 
Objectives, Methods, Results, and Discussion. On the abstract page include 3 to 5 
words or short phrases for indexing purposes.The abstract page as well as the first 
page of the text should include the manuscript’s title without the authors’ names to 
facilitate blind review. Tables and references should follow APA style and be double-
spaced throughout. Ordinarily manuscripts will not exceed 30 pages (double-
spaced), including tables, figures, and references. Authors of accepted manuscripts 
will be asked to supply camera-ready figures. Submission of a manuscript implies 
commitment to publish in the journal. Authors submitting manuscripts to the journal 
should not simultaneously submit them to another journal, nor should manuscripts 
have been published elsewhere in substantially similar form or with substantially 
similar content. Authors in doubt about what constitutes prior publication should 
consult the editor.  
 
 
Authors who want to refine the use of English in their manuscripts might consider 
utilizing the services of SPi, a non-affiliated company that offers Professional Editing 
Services to authors of journal articles in the areas of science, technology, medicine 
or the social sciences. SPi specializes in editing and correcting English-language 
manuscripts written by authors with a primary language other than English. Visit 
http://www.prof-editing.com for more information about SPi’s Professional Editing 
Services, pricing, and turn-around times, or to obtain a free quote or submit a 
manuscript for language polishing. 
 
Please be aware that SAGE has no affiliation with SPi and makes no endorsement of 
the company. An author’s use of SPi’s services in no way guarantees that his or her 
submission will ultimately be accepted. Any arrangement an author enters into will be 
exclusively between the author and SPi, and any costs incurred are the sole 
responsibility of the author.  
 

 



  

 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

TÍTULO DA PEQUISA: DESEMPENHO MUSCULAR E EQUILÍBRIO POSTURAL 

EM IDOSAS FRÁGEIS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

 

INVESTIGADORES: Aline do Nascimento Falcão Freire    

Prof ° Orientador Ricardo Oliveira Guerra 

       

 

NOME DO PARTICIPANTE: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

Este termo de consentimento livre e esclarecido poderá conter palavras que você 

não entende. Peça a uma pessoa da equipe de estudo para explicar qualquer 

palavra ou informação que você não tenha entendido claramente. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Você está sendo convidado a participar de um estudo observacional analítico 

de caráter transversal. O objetivo desse estudo é verificar as alterações relacionadas 

ao equilíbrio postural e à força muscular dos membros inferiores em um grupo de 

idosas que apresenta fenótipo de Fragilidade. 

DESENHO DO ESTUDO 

A população selecionada para participar das atividades será composta por 

idosos do sexo feminino, com idade acima de 65 anos, usuários da Unidade Básica 

de Saúde das Rocas. 

PROCEDIMENTOS 



  

Se você concordar em participar do estudo, será submetido a uma avaliação 

utilizando alguns questionários. Primeiramente, responderá ao Mini Exame do 

Estado Mental e ao questionário de Fragilidade. Em seguida, responderá algumas 

perguntas sobre sua situação sócio-economica, história clinica e histórico de 

quedas. Por fim, será aplicada a Escala de Eficácia de Quedas Internacional.  

No segundo dia de coleta serão realizadas as avaliações de equilíbrio e força 

muscular. As avaliações de equilíbrio serão feitas utilizando a Escala de Equilíbrio 

de Berg e o Sistema de Baropodometria Computadorizada.  A avaliação da força 

muscular será realizada por um aparelho denominado Dinamômetro Isocinético. Em 

ambas as avaliações a Sra. será solicitada a realizar alguns exercícios, e será 

avaliada de acordo com o seu desempenho nessas atividades. 

CUSTOS 

Todos os serviços profissionais exigidos como parte deste estudo serão gratuitos.  

 

CONFIDENCIALIDADE 

Sua identidade será preservada em todas as situações que envolvam 

discussão, apresentação e/ou publicação dos resultados da pesquisa. Somente suas 

iniciais identificarão as informações coletadas sobre você. Os registros que 

identificam você e este termo de consentimento poderão ser inspecionados pela 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRN, além do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Não haverá qualquer 

forma de gratificação pela participação no experimento e os resultados obtidos a 

partir dele serão propriedade exclusiva dos pesquisadores, podendo ser divulgados 

de quaisquer formas (escrita e oral), a critério dos mesmos. 

 

PARTICIPAÇÃO/RETIRADA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO 

Sua participação é voluntária. Você é livre para aceitar participar deste estudo 

ou poderá retirar-se a qualquer momento. 

QUEM CONTACTAR EM CASO DE DÚVIDA 



  

Se você tiver alguma dúvida sobre este estudo ou algum problema 

relacionado à pesquisa, deverá entrar em contato com a investigadora do estudo, 

Aline do nascimento Falcão Freire, Vila Progresso, n 06, Tirol; telefone (84) 3211-

0049/8804-5941; e-mail: linefalcao@yahoo.com.br.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus 

Universitário, CP 1666- Natal/RN, CEP: 59078-970 ou pelo telefone (84)3215-3135. 

 

*Não assine nem date este formulário a menos que você tenha tido a 

oportunidade de esclarecer suas dúvidas e tenha recebido respostas satisfatórias a 

todas as suas perguntas. 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo com 

uma pessoa da equipe de pesquisa. Concordo em participar deste estudo baseado 

nas informações fornecidas. Entendo que receberei uma cópia assinada e datada 

deste termo de consentimento. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_______________________________________________________           

Data:____/____/____ 

 
____________________________________________________________ 
Assinatura 
 

Pesquisador responsável: 

Nome: Professor Doutor Ricardo Oliveira Guerra 

Endereço: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Fisioterapia 

Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis, Natal/RN, CEP:59012-

180. 

Telefone: 3215-4270. 

E-mail: roguerra@ufrnet.br 

 

Assinatura 



  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 

Endereço: Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666- Natal/RN.               

CEP: 59078-970 

Telefone:(84) 3215-3135  

E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

APÊNDICE 2 – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO      nº_______ 

 
 

DATA: _____/_____/_____                                                                

ENTREVISTADOR:____________________ 

ENDEREÇO: 
RUA:_________________________________ Nº_______   COMPL__________ 
BAIRRO: _____________________________     
FONE: _______________________________ 
NOME DO IDOSO:___________________________________________________ 
IDADE: ________________ 
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/________ 
NOME DE FAMILIAR, AMIGO OU VIZINHO PARA CONTATO: 
___________________________________________________________________
_____________  
FONE:______________________________ 
Obs.:_______________________________________ 
 

 
 
 

PARTE 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
Qual é o seu estado civil?  (______) 
 
 

Casado(a) ou vive com 
companheiro(a) 
Solteiro(a)  
Divorciado(a), separado(a) 
ou desquitado(a) 
Viúvo(a) 
NR 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(99) 

Trabalha atualmente? 
 

Sim 
Não 
NR 

(1) 
(2) 

(99) 
Para aqueles que responderam SIM à questão 3, 
perguntar: O que o senhor(a) faz? (procurar informações 
precisas sobre o tipo de ocupação) 

 
_______________________
_______________ 

 

O (a)  senhor(a) é aposentado(a)? 
 

Sim 
Não 
NR 

(1) 
(2) 

(99) 
O (a) senhor(a) é pensionista? Sim 

Não 
NR 

(1) 
(2) 

(99) 



  

Até que ano de escola o Sr. Estudou? 
Marque zero se o idoso responder que nunca freqüentou 
a escola; para os que freqüentaram escola, marque o 
número de anos correspondente à somatória dos graus 
escolares freqüentados: 
Primário incompleto: nº de anos Primário: 4 anos 
Ginásio incompleto: número de anos 
Ginásio : 4 anos 
Científico incompleto: nº de anos Científico: 4 anos 
Faculdade incompleta: número de anos 
Faculdade ou universidade; 4, 5 ou 6,  
Exemplo: se o idoso disser que fez o primário e foi até o 
segundo ano do ginásio, você deve marcar 4 (primário) + 
2 (ginásio incompleto). No campo registre 6 anos 

 
(     ) anos 

 

Total de anos de escolaridade  
_______________________
___ 

 

O (a) senhor(a) mora só?              Sim 
Não 
NR 

(1) 
(2) 

(99) 
 
 

PARTE 2. SAÚDE FÍSICA PERCEBIDA 
Algum médico já disse que o senhor(a) tem os seguintes problemas de saúde? 

37.  Doença do coração como angina, infarto do miocárdio ou ataque 
cardíaco? 
. No manual poderemos acrescentar  termos regionais 
correspondente s caso necessário, de acordo com o local da coleta 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

38.  Pressão alta/hipertensão? 
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

39.  Derrame/AVC/Isquemia? 
 
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

40.  Diabetes Mellitus? 
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

41.  Tumor maligno/câncer? 
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

42.  Artrite ou reumatismo? 
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

43.  Doença do pulmão (bronquite e enfisema)  
 

Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

44.  Depressão? Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 



  

45.  Osteoporose? Sim 
Não 
 

(1) 
(2) 

 
 

Parte 3. Avaliação de Queda 
 

O senhor sofreu duas ou mais quedas de ..... deste ano a .... do ano passado?  
 
 
Para os que responderam sim, perguntar:  
Quantas vezes?  
Em que direção?  

Sim 
Não 
NR 
 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
 

(99) 

Devido às quedas o(a) senhor (a)teve que procurar o serviço de saúde ou teve 
que consultar o médico? 

Sim 
Não 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
Sofreu alguma fratura? Sim 

Não 
NR 

(1) 
(0) 

(99) 
Para os que responderam sim, perguntar:  
Onde? (depois, prosseguir para a questão 44 c) 

Punho 
Quadril 
Vértebra 
outros 
_______
_ 

 

Teve que ser hospitalizado por causa dessa fratura? 
 

Sim 
Não 
NR 

(1) 
(2) 

(99) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

APÊNDICE 3 

 
 
 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Natal, _____de____________ 2008 

 

Vimos, por meio deste, solicitar a autorização do(a) Sr(a) 

________________________________________________ diretor(a) responsável 

pela Unidade Básica de Saúde das Rocas para o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada “DESEMPENHO MUSCULAR E EQUILÍBRIO POSTURAL EM IDOSAS 

FRÁGEIS RESIDENTES NA COMUNIDADE” nas instalações do estabelecimento 

supracitado. O estudo se propõe a identificar idosas residentes na comunidade que 

apresentem o perfil de fragilidade, e investigar as alterações relacionadas à força 

muscular e ao equilíbrio nesse grupo.  

Os dados obtidos irão ajudar a traçar um perfil das idosas que apresentam 

fenótipo de fragilidade no que diz respeito ao equilíbrio e a força muscular, além de 

nortear intervenções fisioterapêuticas preventivas e de reabilitação para essa 

população.  

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração de Vossa Senhoria, 

colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos através do telefone 

3215-4270 ou pelo e-mail: roguerra@ufrnet.br. 

 

Atenciosamente, 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo Oliveira Guerra 

Coordenador da Pesquisa 

 


