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Resumo
Objetivos: traduzir e avaliar as propriedades psicométricas da versão brasileira do
short-form of the Mobility Assessment Tool (MAT-sf) em idosos comunitários
brasileiros. Métodos: os 12 itens do MAT-sf passaram pelo processo de tradução e
retrotradução para a língua portuguesa do Brasil, considerando a equivalência
semântica e adaptação cultural. Em uma amostra de 150 idosos de 65 a 74 anos
residentes em comunidade, as propriedades psicométricas do instrumento foram
avaliadas através da análise das validades concorrente e de constructo e da
confiabilidade teste-reteste. Os principais desfechos utilizados para a validação
incluíram o desempenho na bateria de testes de avaliação da capacidade física,
medidas de auto-relato de limitações funcionais, de saúde auto-percebida,
sintomatologia depressiva, função cognitiva e sexo. A confiabilidade teste-reteste do
instrumento foi avaliada por meio do coeficiente de correlação intra classe (CIC),
para isso, 40 idosos foram reavaliados após um intervalo de 14 dias da avaliação.
Resultados: a validade concorrente para o MAT-sf foi evidenciada por significativas
correlações com o SPPB (r = 0,53), número de limitações funcionais (r = -0,62) e
sintomatologia depressiva (r = -0,45). A validade de constructo do instrumento foi
verificada pelo aumento significativo e gradual dos escores do MAT-sf com altos
níveis de desempenho físico e relato de boa saúde auto percebida, além disso,
observou-se que os escores do MAT-sf foram estatisticamente diferentes de acordo
com o sexo. A variação dos escores do MAT-sf (R2= 0,41) foi explicada pelos
escores do SPPB, número de limitações para atividades da vida diária e
sintomatologia depressiva. Valores elevados para confiabilidade teste-reteste foram
verificados pelo CIC = 0,94, IC 95% = 0,90 - 0,97. Conclusões: a versão brasileira
do short-form of the Mobility Assessment Tool (MAT-sf) possui valores de validade e
confiabilidade que asseguram o seu uso em populações idosas que vivem em
comunidades.
Palavras-chave: envelhecimento, idoso, confiabilidade e validade, limitação da
mobilidade, Brasil.
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Abstract
Objectives: to translate and assess the psychometric properties of the Brazilian
short-form of the Mobility Assessment Tool (MAT-sf) in Brazilians community elderly.
Methds: the 12 items MAT-sf went through the process of translation and back
translation into Portuguese of the Brazil, considering the semantic and cultural
adaptation. In a sample of 150 aged 65-74 years living in the community, the
instrument's psychometric properties were evaluated by analysis of convergent and
construct validity and test-retest reliability. The main outcomes measures used for
validation included in the battery of tests of physical ability, self-repor measures of
functional limitations, health, depression, cognitive and sex. The test-retest reliability
of the instrument was assessed using the intra-class correlation coefficient (ICC), 40
subjects were reassessed after an interval of 14 days of assessment. Results: the
concurrent validity for the MAT-sf was evidenced by significant correlations with
SPPB (r = 0,53), number of functional limitations (r = -0,62) and depressive
symptoms (r = -0,45). The construct validity of the instrument was measured by
gradual and significant increase of the MAT-sf scores with high levels of physical
performance and with positive self-reported health, also found that MAT-sf scores
were statistically differents according to sex. The variation in MAT-sf scores (R2 =
0,41) was explained by SPPB, number of limitations for activities of daily life and
depressive symptoms. High values for test-retest reliability was evidencend by ICC =
0,94, 95% CI = 0,90 – 0,97. Conclusions: the Brazilian version of the short-form of
the Mobility Assessment Tool has values of validity and reliability to ensure its use in
elderly populations living in communities.
Keywords: aging, elderly, reliability and validity, mobility limitation, Brazil.
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1 INTRODUÇÃO

2

A mobilidade refere-se a uma habilidade complexa que envolve vários
domínios e pode ser conceituada como a capacidade para caminhar com segurança
e independência(1-3). A literatura a respeito do tema tem cresce nos últimos anos,
uma vez que uma mobilidade adequada em indivíduos idosos é importante para
manter um bom estado de saúde, preservar a autonomia, independência(4, 5),
desempenho dos papéis sociais(5, 6) e boa qualidade de vida(7).
Estudos referem que a limitação em tarefas mobilidade é muitas vezes uma
manifestação precoce do processo de invalidez, sendo portanto preditiva de
progressão da incapacidade(8, 9). Verificou-se que entre populações de 70 anos ou
mais, 20 a 30% relatam ter incapacidade em atividades instrumentais ou básicas da
vida diária(10) e que níveis satisfatórios de função física estariam relacionados com
uma maior capacidade de realização de atividades de mobilidade(11). Assim, as
consequências da incapacidade e possíveis meios para minimizar ou preveni-la tem
interessado os profissionais da área da geriatria e gerontologia(10, 12). Além dos
desfechos adversos a saúde, percebe-se que esse quadro de limitação de
mobilidade e prejuízo às atividades do dia-a-dia gera grande impacto na qualidade
de vida, autonomia e aumento da necessidade de cuidados a longo prazo dos
idosos(1, 10), refletindo na sociedade um grande ônus econômico e social.
Para avaliar a mobilidade nos idosos, diversos instrumentos foram
desenvolvidos e validados. Medidas de desempenho físico e questionários de autorelato são frequentemente utilizados(13-19). Em comparação com medidas
subjetivas, acredita-se que o desempenho físico apresenta melhores e mais
confiáveis avaliações referentes a validade, reprodutibilidade, sensibilidade a
mudanças, capacidade para caracterizar a funcionalidade e aplicabilidade em
estudos(20). As avaliações objetivas da capacidade funcional parecem proporcionar
menor influência da cultura, linguagem e nível educacional do que os questionários
de auto-relato(15, 21, 22).
Dentre os questionários de auto relato, os frequentemente utilizados são: a
escala de Lawton & Brody para avaliação da independência do idoso para a
realização das atividades instrumentais da vida diária, como uso de telefone, fazer
compras, preparo de refeição, fazer trabalhos domésticos e usar meios de
transporte(17); Índice de Katz, utilizado para avaliação da independência do idoso
para atividades básicas da vida diária, inclui atividades como ir ao banheiro,
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continência, transferência e alimentação(16); e o questionário de Nagi, que abrange
questões sobre mobilidade, como por exemplo a dificuldade para caminhar 100
metros e subir um lance de escadas(23).
Para a avaliação do desempenho físico, testes de velocidade de marcha e o
Short Physical Performance Battery (SPPB) são usualmente utilizados em pesquisas
(13, 15, 24, 25). SPPB, bateria de testes de desempenho físico desenvolvida por
Guralnik et al no ano de 1994(15), tem sido também amplamente utilizada em
pesquisas. Esse instrumento foi aplicado nos Estados Unidos da América (EUA) e
Canadá em um estudo de idosos de comunidade demonstrando validade e
confiabilidade para a avaliação da capacidade funcional de idosos(24, 26).
Embora essas medidas sejam úteis, percebe-se que as medidas de
desempenho físico podem ser difíceis de serem obtidas devido ao espaço ou o
tempo necessários para a avaliação. Apesar dos questionários de auto-relato serem
utilizados frequentemente em substituição ou para complementar medidas de
desempenho físico, aqueles são subjetivos e estão sujeito às diferenças individuais,
apresentando determinados vieses referentes à percepção individual da tarefa,
interferências contextuais e dificuldade na padronização dos questionamentos(27).
Tem sido relatado que medidas de auto relato de mobilidade exigem que os
participantes façam julgamentos complexos sobre as tarefas em questão e, que os
indivíduos podem apresentar diferentes visualizações das tarefas para a avaliação
da mobilidade(27). Esses aspectos podem limitar a comparação de estudos entre
populações e culturas diferentes. Deve ser levado em consideração que a validade
dos instrumentos de auto-percepção pode ser comprometida quando não são
apresentadas definições claras para as atividades(26).
Recentemente, vídeos animados foram propostos como uma medida de
avaliação de mobilidade em idosos. Pesquisadores desenvolveram o Mobility
Assessment Tool (http://mat-sf.wfuhs.arane.us/), como uma alternativa para a
avaliação de mobilidade, objetivando a minimização dos vieses produzidos pelas
medidas de auto-relato e com a vantagem de proporcionar maior padronização do
significado inerente a um item de avaliação de mobilidade específico(27). A forma
curta do MAT (MAT-sf) foi desenvolvida por Rejeski et al em 2010 e utiliza dez
vídeos animados de tarefas de mobilidade com graus crescentes de dificuldade(27).
O MAT-sf mostrou ser uma medida rápida, confiável (CIC = 0,93, p<0.001) e válida
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de mobilidade que pode ser concluída em 5 minutos, facilitando a sua utilização em
pesquisas e na prática clínica(27).
O programa em sua versão curta é composto por diversas tarefas de
mobilidade que incluem: caminhadas e corridas em diferentes espaços e
velocidades, subindo uma rampa inclinada com e sem o uso de um corrimão, andar
enquanto ultrapassa obstáculos, andando em terrenos irregulares e subir e descer
escadas, com variações na quantidade de degraus, uso do corrimão e carregando
sacolas(27).
O MAT-sf foi validado apenas para a população de idosos residentes na
Carolina do Norte e do Sul, locais onde o estudo foi desenvolvido(27).

A

disponibilidade do MAT-sf em português poderia representar uma alternativa em
conjunto com outros instrumentos utilizados para avaliar a mobilidade, com o
objetivo de possivelmente reduzir vieses. Para um instrumento ser usado em uma
população específica, deve-se realizar a tradução, adaptação cultural e análise de
confiabilidade e validade(28-30). Diante do exposto, este estudo propõe-se a traduzir
o MAT-sf do inglês para o português e avaliar sua validade e confiabilidade em uma
amostra de idosos residentes na comunidade da cidade de Natal, Brasil.
1.1 Justificativa
A detecção precoce de prejuízos na mobilidade favorece a identificação de
idosos em risco e possibilita o planejamento e a realização de intervenções
adequadas. Idosos com limitações de mobilidade apresentam maiores riscos de
quedas durante a realização de suas atividades cotidianas. Deste modo, avaliar a
mobilidade é importante, principalmente para os fisioterapeutas e profissionais da
área da gerontologia, pois é visto que a intervenção no sentido de melhorar ou
minimizar os prejuízos causados pelo déficit de mobilidade são adotadas
frequentemente, e os benefícios do tratamento são transmitidos direta ou
indiretamente na mobilidade com intuito de reduzir e/ou evitar a incapacidade.
Instrumentos de avaliação de mobilidade permitem a identificação de
limitações de mobilidade, tornando-se úteis na prática clínica, na elaboração de
medidas de prevenção de quedas e em estudos epidemiológicos longitudinais para
acompanhamento dos níveis de mobilidade. A maioria dos questionários para
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medição da mobilidade não leva em consideração os fatores contextuais e pessoais
que interferem na avaliação da mobilidade, como o ambiente onde é realizada a
tarefa de mobilidade, se há presença de corrimão, a altura do degrau da escada a
qual foi perguntado ao idoso se ele consegue subir ou descer, o tipo de terreno onde
é questionado as tarefas de caminhada, além de vieses de julgamento
característicos de cada raça, sexo, idade, dentre outros. O MAT-sf é uma ferramenta
promissora, pois visa detectar aspectos de limitação de mobilidade e minimizar os
vieses apresentados pelos outros instrumentos uma vez que possibilita a
padronização de questionamentos a respeito da mobilidade por meio da visualização
de cada tarefa. Além disso, poderá ser uma alternativa em situações em que não
seja possível realizar as tarefas de desempenho físico.
A escolha do instrumento MAT-sf fundamentou-se na possibilidade de
disponibilizar um instrumento simples e de fácil aplicação que poderá contribuir para
estudos futuros. Logo, esse estudo é o primeiro a propor a tradução, análise da
validade e confiabilidade do MAT-sf para disponibilização de uma versão do
instrumento na língua portuguesa. Espera-se analisar a utilização desse instrumento
na população escolhida e assim contribuir com a troca de informações entre a
comunidade científica, possibilitar o uso do MAT-sf em estudos epidemiológicos e
principalmente na prática clínica.
1.2 Objetivos
Objetivo geral
Traduzir e avaliar as propriedades psicométricas da versão brasileira do
short-form of the Mobility Assessment Tool (MAT-sf) em idosos comunitários
brasileiros.
Objetivos específicos


Realizar a tradução e a adaptação cultural do MAT-sf para a língua
portuguesa;
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Verificar a validade concorrente e de constructo da versão em
português;



Avaliar a confiabilidade do tipo teste-reteste da versão em português
do MAT-sf;
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

8

2.1 Caracterização do estudo
O estudo caracteriza-se como sendo do tipo metodológico de corte
transversal para tradução, adaptação, análise da validade e confiabilidade da versão
em português do instrumento MAT-sf.
2.2 Local do estudo
O estudo realizou-se na cidade de Natal (Rio Grande do Norte - RN, Brasil).
Natal é uma cidade situada na costa do nordeste brasileiro e possui 803.739
habitantes, de acordo com o último Censo Demográfico. A população idosa com
idade a partir de 65 anos representa 7,04% da população total(31).
2.3 População e amostra
A população foi composta por idosos residentes em comunidade que
concordaram em participar do estudo. Mulheres e homens foram convidados a
participar da pesquisa por meio de busca ativa, anúncios em associações de idosos
e grupos comunitários da cidade de Natal, RN. Esses locais foram escolhidos, uma
vez que são geralmente pontos de encontro para os indivíduos na faixa etária
objetivada pelo estudo.
Entre os meses de maio e junho de 2011, foram recrutados 150 indivíduos
idosos, estratificados por sexo (75 homens e 75 mulheres), com idades entre 65 e
74 anos, fisicamente independentes e capazes de realizar sem ajuda as atividades
básicas do dia a dia. A faixa etária escolhida representa indivíduos idosos jovens
porque almejou-se estudar a incapacidade funcional em pessoas em risco de
tornarem-se incapazes.

2.4 Critérios de elegibilidade

Para a inclusão na amostra do estudo os indivíduos deveriam preencher os
seguintes critérios: ter idade entre 65 e 74 anos, ser capaz de caminhar
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independentemente com ou sem o uso de dispositivo de apoio, e apresentar boa
função cognitiva avaliada pela Prova Cognitiva de Leganés (32) (Anexo A),
apresentando pontuação final maior que 22. Foram excluídos aqueles indivíduos que
apresentavam

doenças

neurológicas,

psiquiátricas

e/ou

ortopédicas

que

prejudicassem e/ou não permitissem a compreensão e realização dos testes e os
idosos que não participaram de todas as etapas da entrevista.
2.5 Procedimentos
2.5.1 Processo de tradução e adaptação cultural do instrumento
Após autorização dos autores do estudo original e da direção de publicação,
foi dado início ao processo de tradução e adaptação cultural do instrumento MAT-sf
proposto por Rejeski et al em 2010(27).
O processo de tradução e adaptação cultural seguiu as normas publicadas na
literatura referentes a esse tipo de estudo(28-30, 33). Os primeiros passos referemse à: tradução, retrotradução e avaliação da equivalência semântica e conceitual da
versão obtida. Para desenvolver a versão em português do MAT-sf cinco
especialistas da área de gerontologia e atividade física do Brasil e do Canadá se
reuniram juntamente com os criadores originais do instrumento.

Primeiro, dois

tradutores que conheciam os objetivos da pesquisa traduziram o instrumento
proposto para o português. A tradução consensual gerou a primeira versão em
português do instrumento original. Em seguida foi feita a retrotradução, e esta foi
analisada comparativamente com a primeira produzida na fase inicial do estudo.
Essa nova versão foi revisada por profissionais experientes e familiarizados com o
conteúdo para adequação da tradução à realidade da população brasileira.
Durante o procedimento de tradução não houveram itens considerados
irrelevantes, inadequados e/ou ambíguos. No processo de adequação a cultura
brasileira foram inseridos dois novos vídeos de caminhada em ritmo mais rápido
para abranger a velocidade aproximada da marcha frequentemente utilizada em
idosos jovens brasileiros(34). A análise final da tradução resultou uma versão curta
de 12 vídeos do MAT-sf em português para a população brasileira.
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2.5.2 Pré-teste
Foi realizado um pré-teste com 10 idosos residentes na comunidade da
cidade de Natal-RN. Os idosos foram selecionados por conveniência para a
avaliação do instrumento final traduzido considerando sua adequação cultural.
Procurou-se notar se seria necessário acrescentar ou excluir algum item. Como não
houve dificuldades nem necessidade de alterações na versão traduzida, o
instrumento foi considerado apto para ser aplicado a amostra do estudo. Para ver
uma demonstração do MAT-sf na versão em português, acessar o seguinte site:
http://mat-sf.wfuhs.arane.us/.

2.6 Aspectos éticos
Além de estar de acordo com as normas internacionais e nacionais
(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) para pesquisas com seres
humanos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo B). Antes
de iniciar a coleta de dados, os pesquisadores explicaram os objetivos do estudo
aos coordenadores dos centros para idosos e pediu sua permissão para o
recrutamento

de

idosos.

Os

participantes

foram

informados

acerca

dos

procedimentos e objetivos da pesquisa e para aqueles que aceitaram participar do
estudo de forma voluntária foi solicitada a assinatura de um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).
2.7 Procedimento para coleta de dados
Treinamento prévio foi realizado com cinco entrevistadores com formação em
fisioterapia para a padronização do protocolo e conhecimento dos instrumentos da
pesquisa. A coleta de dados foi realizada no domicílio do participante ou na
associação de idosos, de acordo com a conveniência do idoso. Inicialmente, foi
solicitado ao idoso responder ao questionário estruturado e realizar o protocolo
SPPB para avaliação do desempenho físico (Apêndice B). Em seguida, o
participante foi convidado a assistir em um computador a sequência de vídeos de
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avaliação da mobilidade traduzido e adaptado para o português. O entrevistador leu
as instruções iniciais para o participante e após mostrar cada vídeo pelo menos uma
vez, foi solicitado ao idoso dar uma resposta a cada item. O tempo total de cada
entrevista foi de aproximadamente 40 minutos.
Por fim, a confiabilidade teste-reteste do instrumento foi verificada por meio
da reavaliação de 40 indivíduos (20 homens e 20 mulheres) após 14 dias da
avaliação inicial. As reavaliações foram feitas pelo mesmo entrevistador que realizou
a primeira avaliação e no mesmo local desta.

2.8 Instrumentos de avaliação
2.8.1 MAT-sf
Para a realização da concepção, análise e pontuação do instrumento MAT-sf
foram utilizados os princípios da Teoria de Resposta ao Item (TRI)(12, 27). TRI atua
por meio da aplicação de testes matemáticos, realizando uma análise dos itens de
um

determinado

instrumento

de

avaliação

considerando

as

variações

interindividuais. Essa teoria tem sido utilizada como um modelo matemático mais
vantajoso para a avaliação de propriedades psicométricas de uma versão curta de
uma escala pré-existente(35, 36).
De acordo com estudos de Rejeski et al(2010), inicialmente, 81 clipes de
vídeos animados de mobilidade desenvolvidos por sua equipe e que abrangiam uma
ampla gama de tarefas, foram utilizados para a seleção e desenvolvimento da
versão curta (MAT-sf)(27). Diferentes tarefas de mobilidade foram agrupadas em 7
categorias: A (10 itens): caminhada com o uso de dispositivo de assistência; B (5
itens): caminhada em superfícies planas em diferentes velocidades; C (6 itens):
subindo rampas inclinadas; D (2 itens): caminhando enquanto ultrapassa obstáculos;
E (6): caminhando ao ar livre em terrenos irregulares; F (26 itens): subindo escadas
com e sem corrimão e em diferentes velocidades e G (26 itens): subindo escadas
enquanto carrega sacolas em um ou ambos os braços. Levando em consideração o
grau de dificuldade e a escolha de pelo menos um dos itens de cada categoria,
exceto do grupo A, pois é específico para idosos que utilizam dispositivo de
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assistência, foi realizado o processo de validação pelo TRI(27). Observou-se que o
uso do TRI pôde analisar e selecionar itens de mobilidade com diferentes níveis de
dificuldade, de modo a cobrir um amplo spectrum de medidas de funcionalidade
referentes à mobilidade do idoso. Assim, foram selecionados 10 itens para compor a
versão curta do instrumento, chamado de MAT-sf(27).
O programa em sua versão curta em inglês é composto pelas seguintes
questões de mobilidade: “[1] Por quantos minutos você poderia caminhar em um
terreno plano no ritmo mostrado?; [2] Por quantos minutos você poderia correr em
um terreno plano no ritmo mostrado?; [3] Quantas vezes, sem parar, você poderia
caminhar subindo nesta rampa usando o corrimão, no ritmo mostrado?; [4] Quantas
vezes, sem parar, você poderia caminhar subindo nesta rampa, sem usar o
corrimão, no ritmo mostrado?; [5] Você pode passar por cima de uma série de
obstáculos baixos no ritmo mostrado?; [6] Você pode andar por um terreno inclinado
cheio de pedras no ritmo mostrado?; [7] Você pode subir três degraus, usando o
corrimão, no ritmo mostrado?; [8] Você pode descer três degraus sem usar o
corrimão, no ritmo mostrado?; [9] Você pode subir três degraus, sem usar o corrimão
e carregando uma sacola leve, como mostrado?; [10] Você pode subir nove degraus
carregando duas sacolas leves, como mostrado?”. A resposta para os itens 1 e 2
variam de zero a 60 minutos, em intervalos de 5 minutos para cada opção de
resposta. Para os itens 3 e 4, as opções de respostas variam de 0, 1, 2, 3 ou 4
vezes. E para os itens de 5 a 10 a resposta pode ser “não” ou “sim”(27).
A pontuação para cada item MAT-sf é calculada automaticamente pelo
programa para cada padrão de resposta. Os escores foram dimensionados para ter
uma média de 50 e desvio padrão de 10. A faixa de pontuação é de 29,9 a 73,1.
Ainda não foi efetuado o ponto de corte para limitação de mobilidade, mas os
autores do MAT-sf propõem que escores mais elevados referem-se a melhor
capacidade de mobilidade apresentada pelo idoso(27).
O presente estudo utilizou a versão traduzida final em português, composta
por 12 vídeos. As diversas tarefas de mobilidade podem ser visualizadas nas figuras
a seguir.
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Figura 1 - Imagem do item 1 do MAT-sf

Figura 2 - Imagem do item 2 do MAT-sf

14

Figura 3 - Imagem do item 3 do MAT-sf

Figura 4 - Imagem do item 4 do MAT-sf
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Figura 5 - Imagem do item 5 do MAT-sf

Figura 6 - Imagem do item 6 do MAT-sf

16

Figura 7 - Imagem do item 7 do MAT-sf

Figura 8 - Imagem do item 8 do MAT-sf
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Figura 9 - Imagem do item 9 do MAT-sf

Figura 10 - Imagem do item 10 do MAT-sf
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Figura 11 - Imagem do item 11 do MAT-sf

Figura 12 - Imagem do item 12 do MAT-sf
2.8.2 Avaliação sociodemográfica
Informações sobre idade, sexo, estado civil, escolaridade e percepção de
renda foram coletadas. A renda foi avaliada pela pergunta: "Você acha que seu
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rendimento é satisfatório para suas necessidades?". As opções de resposta eram
"Muito bem, conveniente, não muito bem, não é suficiente, não sabem ou não
responderam".
2.8.3 Saúde auto percebida
A saúde auto percebida foi avaliada pela questão: "Você diria que a sua
saúde é excelente, muito boa, boa, mais ou menos ou ruim?".
2.8.4 Prova Cognitiva de Leganés
A prova cognitiva de Leganés foi usada para avaliar a função cognitiva e
como critério de inclusão do idoso no estudo(32) (Anexo A). É um teste desenvolvido
e validado para o rastreio de demência em populações com baixa escolaridade que
avalia os domínios orientação e memória. Foi originalmente desenvolvido por
pesquisadores espanhóis em um estudo longitudinal Envejecer em Leganés(32, 37).
Está disponível a versão em português para a população brasileira(38). As
pontuações deste instrumento variam de 0-32 e pontuações mais altas significam
uma boa função cognitiva. Foi utilizado o ponto de corte menor ou igual a 22(32).
2.8.5 Limitações funcionais
Foi utilizada uma série de sete itens propostos por Nagi para avaliar se os
idosos tinham dificuldades para realizar as seguintes tarefas: "Movendo um objeto
grande, como uma cadeira; elevar os braços acima da cabeça; segurar ou manipular
pequenos objetos com os dedos; agachar-se ou ajoelhar-se; levantar e carregar
objetos com peso superior a 5 kg; subir 10 degraus sem se cansar e andar 400
metros"(23). O número de tarefas em que o participante teve dificuldade foi utilizado
como uma variável quantitativa discreta nas análises. Em relação a pontuação final,
os escores podem variar de 0 a 7, sendo que maiores escores representam maiores
limitações funcionais.
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2.8.6 Atividades da vida diária
Foi avaliada a dificuldade apresentada pelo idoso ao desempenhar AVD’s,
como andar pelo quarto, tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, comer e deitar e
levantar da cama(16, 39). Quanto maior o número de tarefas nas quais o idoso
apresentasse dificuldade, maior a limitação para a realização das atividades da vida
diária.
2.8.7 Sintomatologia depressiva
O Center for Epidemiological Studies - Depression (CES-D), foi usado para
avaliar a presença de sintomatologia depressiva(40). Esta escala tem ênfase no
humor depressivo durante a semana passada e é composta por 20 itens de uma
escala de auto relato que mede o nível de sintomatologia depressiva. Os escores
variam de 0 a 60, com escores mais altos indicando mais sintomas de depressão. O
ponto de corte geralmente utilizado para a presença de sintomatologia depressiva é
16, o mesmo adotado neste estudo(40).
2.8.8 Short Physical Performance Battery
O Short Physical Performance Battery (SPPB) foi utilizado para avaliar o
desempenho físico dos participantes(15, 41, 42). O SPPB avalia o desempenho
físico por meio de três testes: três provas hierárquicas de equilíbrio, teste da
caminhada e teste de levantar da cadeira. Para o equilíbrio, os participantes são
orientados a manter seus pés juntos (side-by-side), semi-tandem e em posição de
tandem por 10 segundos cada. Para a avaliação da marcha é solicitado ao idoso
realizar uma caminhada no seu ritmo habitual em uma distância de 4 metros. Para o
teste de se levantar de uma cadeira, o participante é convidado a se levantar e
sentar-se cinco vezes o mais rápido possível. Em todos os testes é cronometrado o
tempo para a realização das tarefas e os testes são classificados de 0-4 pontos de
acordo com critérios específicos. A pontuação final é a soma dos testes e pode estar
entre 0 a 12, com escores mais elevados refletindo melhor função física(15, 24, 42).
Escore final igual a 0 a 3 pontos representa incapacidade ou desempenho muito
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ruim, 4 a 6 pontos, está de acordo com indivíduos com baixo desempenho, 7 a 9
pontos o idoso apresenta moderado desempenho, e 10 a 12 pontos referem bom
desempenho físico(20, 26, 43).
2.9 Análise dos dados

Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) versão 17,0 para armazenamento e processamento dos dados. Para
análise dos dados foi adotado um p-valor<0,05. Inicialmente, foi feita a análise
descritiva das variáveis do estudo por meio de medidas de tendência central e
dispersão. Foram utilizados “grupos conhecidos”(44) para avaliar a validade de
constructo do MAT-sf, pois limitação de mobilidade em indivíduos idosos é também
reconhecida como fator preditor de pior percepção de saúde auto relatada, baixo
desempenho físico e ser do sexo feminino. Testes ANOVA foram realizados para
saber se as médias do MAT-sf diferiram entre as categorias das variáveis saúde
auto percebida e desempenho físico. O teste t foi utilizado para verificar diferenças
nas médias entre homens e mulheres. A análise da normalidade dos dados foi
realizada por meio do teste Kolmogorov-Smirnov. Foi analisada a Correlação de
Pearson entre os escores do MAT-sf e desempenho físico, auto-relato de limitações
funcionais, função cognitiva, sintomatologia depressiva e a idade para a verificação
da validade concorrente. Além disso, foi feita uma regressão linear multivariada
ajustada aos dados, usando MAT-sf como variável dependente e as variáveis
associadas com o MAT-sf como variáveis independentes. Por fim, o coeficiente de
correlação intra-classe foi estimado para verificar a confiabilidade do tipo testereteste (n=40).

22

3 RESULTADOS
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3.1 Elaboração da versão traduzida e adequação cultural do MAT-sf
No processo de tradução não houve problemas conflitantes nas questões do
MAT-sf. Após a conclusão das fases de tradução e adaptação cultural, foi observado
que o MAT-sf continha linguagem simples e clara e houve manutenção de
equivalência transcultural. Foi percebido que os idosos compreenderam de forma
satisfatória todos os itens, entretanto foi necessária a adequação do instrumento em
relação ao modo de aplicação para os partipantes do estudo. Nesse caso, o
instrumento mudou de auto avaliação para ser lido para os idosos durante a
entrevista com o pesquisador.
Em relação à aceitabilidade do instrumento, observou-se que o MAT-sf foi
bem aceito e compreendido pelos idosos entrevistados. O tempo médio de aplicação
do instrumento foi de 10 (dez) minutos.
3.2 Caracterização da amostra
A amostra estudada foi constituída por 150 participantes. A tabela 1 apresenta
a análise descritiva para as variáveis do estudo. A amostra representa idosos com
idade média de idade 69,6 ± 3,0 anos. Ser casado (a) ou viver com companheiro (a)
e ser capaz de ler e escrever diferiu marcadamente entre os sexos. Mais da metade
dos homens era casado ou vivia com companheira, enquanto que essa percentagem
correspondeu a 41,3% das mulheres.
Aproximadamente metade da amostra relatou que sua renda não era
suficiente para cobrir suas necessidades básicas (52,7%). A grande maioria dos
entrevistados obteve alta pontuação no MAT-sf (60,7 ± 8,4). Houve diferenças
estatisticamente significativas entre os homens e mulheres em relação aos escores
da PCL, limitações funcionais (Nagi) e capacidade funcional avaliada pela bateria de
testes do SPPB.
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Tabela 1 Caracterização da amostra de acordo com a média, o desvio padrão e a
frequência das variáveis estudadas entre os idosos residentes em Natal, RN, 2011.
Mulheres (n=75)

Homens (n=75)

Total (n=150)

Média ± DP ou %

Média ± DP ou %

Média ± DP ou %

69,5 ± 3,0

69,6 ± 2,9

69,6 ± 3,0

41,3%*

73,3%

57,3%

6,7%

14,7%

10,7%

6,1 ± 4,0

6,8 ± 5,0

6,4 ± 4,5

Renda insuficiente

32,9%

20,0%

26,4%

Saúde auto

61,3%

44,0%

52,7%

PCL

28,9 ± 2,7 *

27,9 ± 2,9

28,4 ± 2,6

CES-D

11,7 ± 1,2

9,0 ± 7,2

10,3 ± 9,4

Limitações

2,3 ± 2,0 *

1,6 ± 1,7

2,0 ± 1,9

9,1 ± 1,7 *

9,8 ± 1,7

9,4 ± 1,7

Variáveis
Idade (anos)
Casado (a) ou vive
com

companheiro

(a)
Não sabe
ler/escrever
Escolaridade (anos)

percebida (mais ou
menos/ruim)

funcionais (Nagi - 7
tarefas)
Escore total SPPB
*

p<0,05. DP=Desvio Padrão; PCL=Prova Cognitiva de Leganés; CES-D=Center for

Epidemiological Studies–Depression (número de sintomas depressivos); SPPB=Short
Physical Performance Battery.

Verificou-se que os idosos apresentaram bom desempenho físico (média dos
escores do SPPB = 9,4± 1,7). Durante a avaliação da mobilidade por meio da
visualização dos vídeos observou-se que os participantes se sentiram capazes de
responder se conseguiriam ou não realizar as tarefas assistidas. As figuras abaixo
apresentam os questionamentos e imagens referentes aos 12 vídeos do MAT-sf na
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versão em português, além de apresentar gráficos com as escalas de reposta para
cada item do MAT-sf avaliado nos entrevistados.
Item 1 - Por quantos minutos
você poderia caminhar em
um terreno plano no ritmo
mostrado?

Figura 13 - Imagem e gráfico da reposta do item 1 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias: nenhum, 5 a 15, 20 a 30 e > 30 minutos). Natal, RN, 2011.

Item 2 - Por quantos minutos
você poderia caminhar mais
rápido em um terreno plano
no ritmo mostrado?

Figura 14 - Imagem e gráfico da reposta do item 2 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias: nenhum, 5 a 15, 20 a 30 e > 30 minutos). Natal, RN, 2011.
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Item 3 - Por quantos minutos
você poderia correr em um
terreno plano no ritmo
mostrado?

Figura 15 - Imagem e gráfico da reposta do item 3 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias nenhum, 5 a 15, 20 a 30 e > 30 minutos). Natal, RN, 2011.

Item 4 - Quantas vezes, sem
parar, você poderia caminhar
subindo nesta rampa usando
o corrimão, no ritmo
mostrado?

Figura 16 - Imagem e gráfico da reposta do item 4 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias: nenhuma, 1, 2, 3 ou 4 vezes). Natal, RN, 2011.

27

Item 5 - Quantas vezes, sem
parar, você poderia caminhar
subindo nesta rampa, sem
usar o corrimão, no ritmo
mostrado?

Figura 17 - Imagem e gráfico da reposta do item 5 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias: nenhuma, 1, 2, 3 ou 4 vezes). Natal, RN, 2011.

Item 6 - Você pode passar
por cima de uma série de
obstáculos baixos no ritmo
mostrado?

Figura 18 - Imagem e gráfico da reposta do item 6 do MAT-sf (respostas para as duas
categorias: sim e não. Natal, RN, 2011.
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Item 7 - Você pode andar
por um terreno inclinado
cheio de pedras no ritmo
mostrado?

Figura 19 - Imagem e gráfico da reposta do item 7 do MAT-sf (respostas para as duas
categorias: sim e não). Natal, RN, 2011.

Item 8 - Por quantos
minutos você pode andar
mais rápido e sem parar,
por um terreno inclinado
cheio de pedras no ritmo
mostrado?

Figura 20 - Imagem e gráfico da reposta do item 8 do MAT-sf (respostas para as
quatro categorias: nenhum, 5 a 15, 20 a 30 e > 30 minutos). Natal, RN, 2011.
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Item 9 - Você pode subir três
degraus, usando o corrimão, no
ritmo mostrado?

Figura 21 - Imagem e gráfico da reposta do item 9 do MAT-sf (respostas para duas
categorias: sim e não). Natal, RN, 2011.

Item 10 - Você pode descer três
degraus sem usar o corrimão,
no ritmo mostrado?

Figura 22 - Imagem e gráfico da reposta do item 10 do MAT-sf (respostas para duas
categorias: sim e não). Natal, RN, 2011.
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Item 11 - Você pode subir três
degraus, sem usar o corrimão e
carregando uma sacola leve,
como mostrado?

Figura 23 - Imagem e gráfico da reposta do item 11 do MAT-sf (respostas para as
duas categorias: sim e não). Natal, RN, 2011.

Item 12 - Você pode subir nove
degraus carregando duas sacolas
leves, como mostrado?

Figura 24 - Imagem e gráfico da reposta do item 12 do MAT-sf (respostas para as
duas categorias: sim e não). Natal, RN, 2011.

3.3 Validade de constructo da versão traduzida do MAT-sf
A tabela 2 mostra a média dos escores do MAT-sf em relação ao auto relato
de saúde, escore total do SPPB e sexo. Em relação a esses “grupos conhecidos”, os
resultados indicam que há um gradiente entre essas variáveis e os escores do MAT-
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sf, ou seja, altos escores no MAT-sf estão relacionados com melhores respostas de
auto relato de saúde e melhor desempenho físico no SPPB. Foi observado que os
homens apresentaram escores significativamente maiores em relação às mulheres
(p=0,010), 62,4 ± 8,3 e 58,9 ± 8,3, respectivamente.

Tabela 2. Distribuição dos escores MAT-sf de acordo com a saúde auto percebida,
escores do SPPB e sexo da amostra dos idosos residentes em Natal, RN, 2011.
Total (n=150)
Variáveis

n

Média ± DP dos

p – valor

escores do MAT-sf
Saúde auto percebida
Excelente

7

64,1 ± 6,9

Muito boa

13

66,9 ± 5,0

Boa

51

63,6 ± 6,1

Mais ou menos

67

59,1 ± 7,9

Ruim

12

48,2 ± 9,8

Escore 12

20

64,7 ± 5,3

Escore 11

25

65,4 ± 5,5

Escore 10

36

63,0 ± 6,4

Escore 9

29

59,2 ± 7,6

Escore 8

19

58,6 ± 8,5

Escore 1 a 7

21

51,0 ± 9,6

Homem

75

62,4 ± 8,3

Mulher

75

58,9 ± 8,3

0,001

SPPB

0,001

Sexo
0,010

DP=Desvio Padrão; MAT-sf=Short Form of Mobility Assessment Tool; SPPB=Short Physical
Performance Battery.

32

3.4 Validade concorrente da versão traduzida do MAT-sf
Os resultados mostrados na tabela 3 indicam as correlações significativas
entre o MAT-sf e a capacidade funcional, variáveis de funcionalidade, sintomatologia
depressiva e função cognitiva. Correlações moderadas foram obtidas entre o MAT-sf
e o escore total do SPPB (r = 0,53, p < 0,001) e as limitações funcionais avaliadas
pelo questionário de Nagi (r = -0,62, p < 0,001). Em relação à idade, não foi
apresentada correlação significativa entre essa variável e o MAT-sf.

Tabela 3. Correlação entre os escores do MAT-sf a capacidade física (SPPB), as
variáveis de funcionalidade, sintomas depressivos, função cognitiva e idade dos
idosos residentes em Natal, RN, 2011.
Variáveis

r

p – valor

Escore total SPPB

0,53

0,001

Número de limitações funcionais

-0,62

0,001

Número de limitações para AVD’s

-0,40

0,001

Sintomas depressivos

-0,45

0,001

Função cognitiva

0,20

0,013

Idade

-0,41

0,620

SPPB=Short Physical Performance Battery; AVD’s=Atividades da vida diária.

A análise de regressão linear múltipla para validade concorrente do MAT-sf foi
realizada para os participantes e esses resultados são mostrados na tabela 4.
Associações significativas foram detectadas entre MAT-sf e SPPB, número de
limitações funcionais e sintomatologia depressiva. Para essa análise o R2 foi igual a
0,41, indicando que quase metade da variação do escore do MAT-sf pode ser
explicada por esses fatores.
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Tabela 4. Modelo final de regressão linear multivariada para variáveis associadas ao
MAT-sf, Natal, RN, 2011.
Variáveis

Coeficientes

Coeficientes

p – valor

Beta não

Beta

Padronizados

Padronizados

Escore SPPB total

1,71

0,35

0,001

Número de limitações

-1,85

-0,18

0,010

Sintomas depressivos

-0,25

-0,28

0,001

Função cognitiva

0,29

0,08

0,184

Sexo

-1,98

-0,11

0,081

para AVD’s

R2 = 0,41. SPPB=Short Physical Performance Battery; AVD’s=Atividades da vida diária.

3.5 Confiabilidade da versão traduzida do MAT-sf
A confiabilidade do tipo teste-reteste (n=40) medida pelo coeficiente de
correlação intraclasse foi considerada excelente. O CIC foi de 0,94 (IC 95% = 0,90 –
0,97; p<0,001).
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4 DISCUSSÃO
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Neste estudo foi utilizado o MAT-sf para avaliar a mobilidade em idosos e
determinar se a versão em português do instrumento é válida e confiável. Uma
versão traduzida para o português com 12 vídeos foi disponibilizada e os resultados
sugerem uma validade satisfatória e excelente confiabilidade.
Instrumentos de avaliação da mobilidade são influenciados por fatores
contextuais externos e não apresentam uma padronização das questões referentes
às tarefas de mobilidade, de modo que os idosos avaliados possam visualizar-se em
uma tarefa realizada em ambiente e situações padronizadas. Autores indicam que
tais influências podem ser minimizadas por meio de ferramentas que permitam ao
idoso visualizar-se na tarefa questionada(12, 27), assim como, esses instrumentos
também estariam relacionados na otimização do tempo para a avaliação da
mobilidade.
O MAT-sf foi bem aceito pelos idosos e mostrou-se uma forma inovadora de
avaliação de mobilidade. A utilização de vídeos animados facilitou a percepção e
personificação do idoso em cada tarefa. Notou-se adequado discernimento em
relação às atividades de mobilidade mais difíceis em relação às mais fáceis. Tais
achados parecem demonstrar a coerência da capacidade e percepção do idoso para
responder suas reais habilidades e que fatores contextuais apresentam efeitos sobre
as respostas, como a velocidade da caminhada e o uso ou não de corrimão. Estudos
verificaram que fatores ambientais influenciam na limitação em tarefas de mobilidade
em

idosos,

como

tempo,

distância,

condições

ambientais,

condições

e

características do terreno, as demandas de atenção, transições posturais, densidade
(número objetos e/ou pessoas estáticos e dinâmicos no ambiente) e a carga física(2,
45, 46). Essas influências também foram observadas no estudo de Marsh et al(12),
no qual foi evidenciado que idosos são sensíveis às informações contextuais
fornecidadas em vídeos de animação de tarefas de mobilidade, como por exemplo, o
número de degraus da escada, uso do corrimão, tipo de terreno para a tarefa de
caminhada, dentre outras.
Em referência ao processo de tradução e adequação cultural dos vídeos,
verificou-se a necessidade de adequação, uma vez que o contexto cultural e social
era diferente do estudo original, feito entre norte-americanos(27). Em estudos de
validade de instrumentos, deve-se considerar que cada sociedade tem seus próprios
costumes, hábitos sociais e atitudes, sendo tais aspectos refletidos na cultura de um
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país. Na amostra deste estudo, o instrumento foi aplicado por um entrevistador
treinado capaz de explicar o instrumento aos idosos e inserir as respostas, o MAT-sf
não pôde ser completamente auto-aplicado, uma vez que a maioria dos participantes
não foi capaz de usar um computador, em contraste com a versão em inglês(27).
Em relação aos dois itens acrescentados, acredita-se que a necessidade de
acréscimo de vídeos que mostrassem uma caminhada em um ritmo mais rápido
(1,3m/s) além da realizada em um ritmo lento (0,3m/s) foi imprescindível pelo fato de
o estudo ter sido realizado em populações de idosos jovens. A versão original do
MAT-sf com 10 vídeos foi validada para uma população de idosos com idade a partir
de 65 anos com média de 81,9 ± 5,3, e os resultados mostraram que mudanças na
velocidade de 0,6 para 1,0 e 1,3m/s produziram significantes impactos na percepção
dos idosos para a tarefa de caminhada e especificamente para a realidade do local
onde o estudo foi desenvolvido, ou seja, de acordo com os fatores contextuais
aparentemente a velocidade de caminhada mais lenta foi mais adequada para os
idosos residentes em comunidade nos Estados Unidos(12). Diferentemente da
realidade observada nos idosos de comunidade do presente estudo e no estudo
realizado por Novaes et al(34), que relataram que na amostra de idosos brasileiros
avaliados por meio do teste de caminhada de 10 metros, aqueles com idade entre
60-69 anos apresentaram uma média de velocidade da marcha de 1,26m/s,
enquanto que aqueles com 70 anos ou mais apresentaram uma média de 1,09m/s.
A duração da aplicação do instrumento foi em média 10 minutos,
apresentando-se como uma forma rápida de avaliação da mobilidade, considerando
ainda as vantagens em relação ao tempo e espaço necessários. Entretanto, a
utilização de tecnologias do tipo “touch screen” podem reduzir ainda mais o tempo
de aplicação. Tal característica foi percebida no estudo de Marsh et al(12), no qual
observou-se um tempo inferior a 5 minutos para a conclusão da avaliação com
equipamentos que utilizam este tipo de tecnologia.
A versão com 10 vídeos em inglês do MAT-sf foi aplicada em uma amostra
de 234 idosos residentes em comunidade na Carolina do Sul e do Norte. Os
resultados mostraram alta confiabilidade e validade de constructo e concorrente,
analisadas pelas relações do MAT-sf com o SPPB, teste da caminhada de 400
metros e o questionário Pepper assessment tool for disability (PAT-D), que avalia a
deficiência para atividades básicas e instrumentais da vida diária e a mobilidade.
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Além disso, o MAT-sf forneceu uma medida rápida de mobilidade. É importante
ressaltar que os autores do instrumento relatam estar desenvolvendo meios de
utilização do MAT-sf em variados contextos clínicos que possam auxiliar a avaliação
da mobilidade. Pretende-se apresentar o programa de forma flexível com a
vantagem de possibilitar a adição e/ou alteração de itens e alterações no modelo de
acordo com sexo, raça e índice de massa corporal, de acordo com a realidade do
idoso avaliado(12, 27).
Evidenciando a validade de constructo entre os “grupos conhecidos”,
observou-se distribuições graduais e significativas dos escores do MAT-sf em
relação à saúde auto percebida, a capacidade física e o sexo, comprovando a
capacidade dos escores do instrumento para discriminar entre grupos de idosos,
pois menores escores no MAT-sf foram observados em idosos com uma pior
percepção de saúde, baixo desempenho físico e ser do sexo feminino.
Quanto à saúde auto percebida, uma pior percepção de saúde tem sido
associada com deficiência de mobilidade medida objetivamente em testes que
avaliam as extremidades inferiores(47) e dificuldades de mobilidade respondida em
questionários de auto-relato(48), resultados semelhantes aos observados na
presente pesquisa.
Consistentemente com os resultados apresentados, baixas pontuações no
MAT-sf relacionaram-se com baixos escores no SPPB. Limitações na mobilidade
estão associadas com uma redução no desempenho funcional e está claro na
literatura que níveis satisfatórios de função física estariam relacionados com uma
maior capacidade de realização de atividades de mobilidade(11).
Existiu diferença na distribuição do nível de mobilidade nos idosos em relação
ao sexo. As mulheres apresentam maiores limitações e um maior risco para a
incapacidade funcional quando comparadas aos homens(49-51). Os resultados
deste estudo estão de acordo com outros que mostraram que os homens
apresentam melhores níveis de mobilidade que as mulheres(14, 52, 53). Pesquisas
mostraram que mulheres idosas apresentam maior probabilidade em relatar ter
deficiências funcionais que os idosos do sexo masculino e tais achados foram
significativos após controle das características socioeconômicas, apoio social e
comportamentos de risco à saúde(54, 55).
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Evidenciou-se correlações significativas entre o MAT-sf com o desempenho
físico, auto-relato de limitações funcionais, sintomatologia depressiva e função
cognitiva, esses resultados apoiaram a validade concorrente do instrumento. Tem
sido demonstrado que as medidas baseadas no desempenho e auto-relato de
função física, avaliam diferentes aspectos da funcionalidade de um idoso. Cada tipo
de avaliação pode estar associada com diferentes fatores fisiológicos, psicossociais
e de saúde(56). Portanto, parece que o SPPB e os questionários de limitações
funcionais foram aspectos complementares de mobilidade e mostraram-se
associados com os escores do MAT-sf nesta amostra. Particularmente, medidas de
desempenho físico apresentam altos valores preditivos para caracterizar diferentes
níveis de mobilidade e dificuldade para atividades do dia-a-dia(11, 24, 57). Fried et
al(58) e Heinonem et al(59) relatam que limitações de mobilidade correlacionam-se
com declínios no desempenho físico e prediz incapacidades futuras. Em contraste,
Simonsick et al(60) verificaram que a avaliação da capacidade funcional em idosos
sem limitação de mobilidade por meio do SPPB foi associada fracamente com
tarefas de mobilidade auto relatadas (r = 0,21 a 0,29). Entretanto, além do estudo do
MAT-sf em sua versão original, não foi encontrado outros que tivessem utilizado
vídeos animados como medida de auto relato para a avaliação da mobilidade e isso
dificultou uma comparação consistente com outros estudos.
O declínio cognitivo e humor depressivo são associados com limitações de
mobilidade nas populações idosas(61, 62). Observou-se associação significativa
entre a sintomatologia depressiva e função cognição com o MAT-sf, no entanto, em
análise multivariada a função cognitiva não permaneceu significativa no resultado
final, assim como o sexo. Talvez, em relação à função cognitiva, a associação tenha
sido limitada pela faixa etária dos participantes do estudo; e provavelmente pela
presença de outras variáveis que entraram no modelo final de regressão, os escores
do MAT-sf não foram também explicados pelo sexo do participante ou até mesmo a
avaliação da mobilidade pelos vídeos pode ser analisada independentemente do
sexo.
A análise da confiabilidade do MAT-sf na versão em português indicou
excelente confiabilidade teste-reteste. Houve concordância entre a avaliação e a
reavaliação, de forma que os valores demonstraram a fidedignidade do instrumento
na versão brasileira. Os resultados do presente estudo apresentaram CIC igual a
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0,94 (95% IC: 0,90 – 0,97; p<0,001). Embora, esses resultados pudessem ter sido
influenciados por efeitos de aprendizagem, uma vez que os sujeitos entrevistados
eram idosos jovens e com boa função cognitiva, a reavaliação ocorreu após um
intervalo particularmente razoável (14 dias), no sentido de minimizar esses efeitos.
Resultados similares para confiabilidade teste-reteste foram documentados no
estudo da versão em inglês do instrumento, foi utilizado o mesmo intervalo para a
reavaliação e o coeficiente de correlação intraclasse foi 0,93 (p<0.001), porém
avaliado em indivíduos idosos com ampla faixa etária(27).
A detecção de alterações na mobilidade em idosos jovens é fundamental, e
esse critério foi adotado visando auxiliar no desenvolvimento de futuros estudos
longitudinais para o acompanhamento dessas populações e buscou-se também
analisar a mobilidade em idosos que teoricamente não deveriam apresentar
limitações de mobilidade detectadas em idosos mais velhos, pois sabe-se que
geralmente diferenças nas alterações de mobilidade têm apresentado relações com
a idade do indivíduo e o processo de envelhecimento(63, 64).
Para estudar e compreender as questões sobre mobilidade em idosos é
importante saber que esse conceito envolve além do ambiente outras categorias que
devem ser avaliadas e estudadas, como por exemplo, a questão cognitiva,
psicossocial, física e financeira, e é levar em consideração que existem influências
transversais importantes como o gênero, cultura e a história da vida(3). É necessário
destacar também que questões referentes a problemas de saúde como doenças
crônicas, uso de medicamentos e atividade física que podem influenciar nas tarefas
de mobilidade não foram avaliadas nesse estudo. Daltroy et al(65) relatam que os
indivíduos podem reajustar suas auto avaliações com base em problemas de saúde
recentes, e isso pode comprometer a validade de medidas auto referidas de função
física e incapacidade em pessoas idosas.
Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas. Os dados obtidos
não incluiram uma ampla amostra de idosos, a população estudada era de uma faixa
etária específica e os resultados podem não ser representativos para outras faixas.
A natureza voluntária da participação e do local de recrutamento pode limitar a
validade externa do estudo.
É importante que sejam realizados mais estudos sobre o MAT-sf para verificar
a sensibilidade, a especificidade dos itens e a construção de pontos de cortes do
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instrumento para identificação de idosos com déficit de mobilidade. Futuros estudos
devem ser realizados com o objetivo de avaliar a mobilidade por meio dos vídeos em
indivíduos institucionalizados e em idosos com idade maior que 74 anos. Sugere-se
que deverão ser analisadas também as associações entre a mobilidade avaliada por
meio do MAT-sf e o processo de invalidez e quedas.
Apesar disso, ainda não tinha sido realizada a tradução e análise da validade
e confiabilidade da versão inglesa do MAT-sf para outras línguas e a disponibilidade
desse instrumento na língua portuguesa poderá auxiliar em estudos multicêntricos
internacionais e na prática clínica de profissionais que necessitam avaliar a
mobilidade do idoso de forma rápida, segura e confiável. É importante ressaltar que
o uso do MAT-sf poderá ser feito em associação ou como uma alternativa às
medidas de avaliação de mobilidade já existentes.
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5 CONCLUSÃO
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Com base nos resultados deste estudo, os dados indicam que a validade e a
confiabilidade do MAT-sf são satisfatórias. A validade concorrente entre o MAT-sf e
o SPPB e medidas de auto-relato de limitação funcional sugerem que esses
instrumentos podem ter propriedades semelhantes e podem fornecer a mesma
informação em relação à avaliação da capacidade de mobilidade. Além disso, a
confiabilidade teste-reteste do instrumento foi excelente.
Levando em consideração que com a utilização do MAT-sf existe a
probabilidade de reduzir os vieses apresentados em outros instrumentos, como os
questionários de auto relato de limitações funcionais, sugere-se que aquele pode ser
uma alternativa importante como forma de avaliar a mobilidade em indivíduos
idosos.
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Anexo A – Prova Cognitiva de Leganés
« Às vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter
uma boa memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões
que vai nos ajudar a detectar os problemas de memória.

Você deve responder essas perguntas sozinho (a), sem ajuda de outra pessoa.
Qual é a data de hoje?
Ano
Que horas são?
(+ / - 2 horas)
H
Que dia da semana
estamos?
Qual é o seu endereço
completo?
Em que bairro nós
estamos?
Que idade você tem?
Qual é sua data de
nascimento?
Ano
Qual é a idade e o nome
do(a) filho (a) mais novo
da sua mãe?

Mês

Correto

1

Incorreto

0

Correto

1

Incorreto

0

Correto

1

Incorreto

0

Correto
Correto

1
1

Incorreto
Incorreto

0
0

Correto
Correto

1
1

Incorreto
Incorreto

0
0

Correto

1

Incorreto 0

Dia

:
Min

Mês

Dia

Total

________

________

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas
representam para você.”

Mostre as imagens ao participante e marque se a resposta é correta ou não.
Vaca
Barco/navio
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão

Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Correto 1
Total
________

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
________

“Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. Daqui a pouco vou lhe
perguntar quais os objetos que você viu.
(Mostrar objetos)
Você pode me dizer os objetos que você viu, por favor.”
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Vaca
Barco/navio
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão
Total

Correto
Correto
Correto
Correto
Correto
Correto
________

1
1
1
1
1
1

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
________

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma vez.
Quando eu terminar depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que você
repita o que aprendeu. A história é (ler lentamente):

Três crianças estavam sozinhas em casa quando começou a incendiar. Um
bravo bombeiro chegou a tempo entrou pela janela, entrou dentro de casa e
levou as crianças para um lugar seguro. Salvo alguns cortes e arranhões as
crianças ficaram sans e salvas.”
(Peça ao participante depois de 2 minutos para dizer o que ela entendeu da história)
Três crianças
Correto 1
Incorreto 0
Incêndio
Correto 1
Incorreto 0
Bombeiro que entrou
Correto 1
Incorreto 0
Crianças foram socorridas
Correto 1
Incorreto 0
Cortes e arranhões
Correto 1
Incorreto 0
Sãs e salvas
Correto 1
Incorreto 0
Total
________
________
5 minutos depois de mostrar as imagens (durante esse tempo você pode fazer outras
coisas)
“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos?”
Vaca
Correto 1
Barco/navio
Correto 1
Colher
Correto 1
Avião
Correto 1
Garrafa
Correto 1
Caminhão
Correto 1
Total
________
ESCORE TOTAL: (Adicionar o total de todas as seções):

Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
Incorreto 0
________
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Imagens utilizadas:
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Anexo B – Certificado de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

APÊNDICES

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
Termo de consentimento livre e esclarecido

TÍTULO DA PEQUISA: TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO CULTURAL E AVALIAÇÃO
PSICOMÉTRICA DO

MOBILITY ASSESSMENT

TOOL

PARA A LÍNGUA

PORTUGUESA
Investigadores: Bruna Silva Oliveira; Prof. Orientador Ricardo Oliveira Guerra
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.
INFORMAÇÕES GERAIS
O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar de um estudo observacional,
com o objetivo de traduzir, adaptar e validar para a população brasileira, o
instrumento Mobility Assessment Tool, que é um programa de computador com uma
série de vídeos animados que avaliam a mobilidade. A população selecionada para
participar das atividades será composta por idosos de ambos os sexos, com idade
entre 65 e 74 anos, residente na cidade de Natal/RN.
PROCEDIMENTOS
Se o (a) Senhor (a) concordar em participar do estudo, será submetido a uma
avaliação

utilizando

alguns

questionários.

Primeiramente,

responderá

ao

questionário contendo informações sobre seus dados pessoais, anos de
escolaridade, estado geral de saúde, cognição, atividades realizadas no dia-a-dia e
fará um teste para verificar sua função física. Após, serão dadas orientações para
você visualizar os vídeos no computador e será feita uma pergunta após cada vídeo
assistido.
CUSTOS
Todos os serviços profissionais exigidos como parte deste estudo serão gratuitos. Se
você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será
ressarcido, caso solicite e, em qualquer momento, se você sofrer algum dano

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.
RISCOS
O(A) Senhor(a) não terá riscos além daqueles presentes em sua rotina diária.
BENEFÍCIOS
O(A) Senhor(a) e futuros participantes poderão se beneficiar com os resultados
desse estudo. Além de fornecer dados importantes sobre sua mobilidade, os
resultados obtidos irão colaborar com o conhecimento científico sobre aspectos de
mobilidade em idosos brasileiros, e disponibilizará um instrumento de avaliação de
mobilidade que contribuirá para futuros desenvolvimentos de modelos de
diagnóstico e cuidado para o idoso com deficiência de mobilidade (identificação
precoce e tratamento) e para o idoso sem deficiência de mobilidade (prevenção
primária).
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 pelo do Comitê de Ética
em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes. Não haverá qualquer forma de
gratificação pela participação na pesquisa e os resultados obtidos a partir dela serão
propriedade exclusiva dos pesquisadores, podendo ser divulgados de quaisquer
formas (escrita e oral), a critério dos mesmos.
NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/ LIBERDADE PARA SE RETIRAR DO
ESTUDO
A sua participação é voluntária. O(A) Senhor(a) tem o direito de se recusar ou
desistir de participar do estudo sem dar nenhuma razão para isso e a qualquer
momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
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, Bruna Silva
Oliveira, rua Desembargador Régulo Tinoco, n 1327, Bairro Barro Vermelho; telefone

(84) 8815-2343; e-mail: brunasioliveira@gmail.com.
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes no endereço Av. Nilo
Peçanha nº 620, Petrópolis, Natal/RN, telefone:3342-5003. CEP: 59012-300.
Só assine e date este formulário após ter tido a oportunidade de esclarecer todas as
suas dúvidas e ter recebido respostas satisfatórias a todas as perguntas.
CONSENTIMENTO INFORMADO
Li e entendi as informações acima. Perguntei e discuti os detalhes do estudo com
uma pessoa da equipe de pesquisa. Declaro que compreendi os objetivos desta
pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos. Concordo em
participar voluntariamente deste estudo baseado nas informações fornecidas e
entendo que receberei uma cópia assinada e datada deste termo de consentimento.
Participante da pesquisa:
Nome:_______________________________________________________
Natal, ______ de __________________ de 201__.

___________________________________________
Assinatura ou impressão datiloscópica do voluntário
Pesquisador responsável:
Nome: Professor Doutor Ricardo Oliveira Guerra. Endereço: Centro de Ciências da
Saúde – Departamento de Fisioterapia, Av. Senador Salgado Filho, 300, Campus
Universitário, CEP: 59078-970, Natal- RN, 2° andar. Telefone: 3342-2002 – E-mail:
roguerra@ufrnet.br.
_____________________________________________________________
Assinatura
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes: Av. Nilo
Peçanha, n° 620, Petrópolis, CEP: 59012-300, Natal – RN, telefone: 3342-5003.

Apêndice B - Questionário
MAT-SF GRUPO DE INVESTIGAÇÕES EM GERONTOLOGIA E GERIATRIA. UFRN

VALIDADE E CONFIABILIDADE DO MAT-SF
ENTREVISTA (NATAL, RN)
Entrevistador:

Data da entrevista:

PARTICIPANTE:
N° de identificação:
Entrevista completa 1
Sim
2
Se não, por favor indique a razão:
Tempo da entrevista:
INÍCIO

Não
FIM
Hora Min

Hora

Min

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Data de nascimento do participante
Idade do participante
Sexo do participante (Colocar sem perguntar)

1 □ Homem

2 □ Mulher

Qual é o seu estado civil?

1 □ Solteiro (a)
2 □ Casado ou vive com cônjuge
3 □ Viúvo (a)
4 □ Separado/divorciado
5 □ Religioso (a)

Quantos anos você estudou (anos de escolaridade
completos)?
Você sabe ler e escrever?

Qual é o seu nível de escolaridade?

1
2
3

Não, nem sei ler nem escrever
Entendo o que leio mas não sei
escrever
Sim, sei ler e escrever

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0-4 anos
5-8 anos
1°grau incompleto
1°grau completo
2°grau incompleto
2°grau completo
Técnico, especificar
Nível superior incompleto
Nível superior completo
Pós graduação
Não sei

1
Você diria que sua saúde é excelente, muito boa, 2
boa, mais ou menos, ou ruim?
3
4
5
6
7
1
Você acha que sua renda é satisfatória para suas 2
necessidades?
3
4
5
6

Excelente
Muito boa
Boa
Mais ou Menos (passável)
Ruim
Não sabe
Não tenho resposta
Muito bem
Conveniente
Não muito bem
Não é sufuciente
Não sabe
Não respondeu

LIMITAÇÃO FUNCIONAL – QUESTIONÁRIO DE NAGI
Agora vou perguntar se você tem dificuldade em fazer algumas atividades.
1
Você tem dificuldade de tirar ou colocar um grande objeto 2
como uma poltrona?
3
4
5
1
Você tem dificuldade de levantar ou transportar pesos acima 2
de 5kg?
3
4
5
1
Você tem dificuldade de subir uma escada de um lance?
2
3
4
5
1
Você tem dificuldade de caminhar 400 metros?
2
3
4
5
1
Você tem dificuldadde de se abaixar ou de se ajoelhar?
2
3
4
5
1
Você tem dificuldade de pegar ou manusear pequenos objetos 2
com os dedos?
3
4
5
1
Você tem dificuldade de levantar os braços acima da cabeça? 2
3
4
5

Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz
Nenhuma
Um pouco
mais ou menos
muito
Incapaz

Atividades da vida diária
"Aqui estão algumas atividades cotidianas. Por favor me diga se você tiver qualquer
dificuldade com essas por causa de um PROBLEMA DE SAÚDE OU FÍSICO. Exclua todas
as dificuldades que você espera durar menos de três meses. "

Você tem dificuldade de andar pelo quarto?

1
2
3
4
5

1
Você usa algum equipamento ou dispositivo 2
quando anda pelo quarto?
3
4
1
Qual tipo de equipamento você usa?
2
3
4
5
6
Leia todas as respostas e
7
marque as que o
8
9
participante mencionar
10
11
12
13
Você recebe ajuda de alguém para andar pelo
quarto?

Você tem dificuldade de se vestir? (incluindo
calçar sapatos e meias)?

Alguém ajuda você a se vestir?

Você tem alguma dificuldade para tomar banho
(incluindo entrar e sair do chuveiro)?

Você usa qualquer equipamento ou dispositivo
enquanto toma banho (como um banco)?

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz
Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta
Grade/ Corrimão
Andador
Bengala/ Bastão
Muletas
Calçados ortopédicos
Cinta (pernas ou costas)
Prótese
Oxigênio ou respirador
Mobiliário ou paredes
Cadeira de rodas ou carrinho
Outro (especificar) ___________
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4
5

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4
5

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

Alguém ajuda você a tomar banho?

Você tem dificuldade para comer (incluindo
cortar o alimento, segurar um garfo, etc.)?

Alguém ajuda você a comer?

Você tem dificuldade de deitar e levantar da
cama ou sentar e levantar da cadeira?

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4
5

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4
5

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz

1
Você usa qualquer equipamento ou dispositivos 2
quando deita e levanta da cama ou senta e 3
levanta da cadeira?
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Nenhuma
Um pouco
Mais ou menos
Muita
Incapaz
Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

1
2
3
4

Sim
Não
Não sei
Não tenho resposta

Alguém ajuda você a deitar e levantar da cama
ou sentar e levantar da cadeira?

Você tem dificuldade de usar o banheiro
(incluindo sentar e levantar do vaso sanitário)?

Você usa algum equipamento ou dispositivo
quando usa o banheiro?

Alguém ajuda você a usar o banheiro?

Sintomatologia depressiva (CES-D)
« Agora eu vou ler algumas frases para você e você me diz se teve ou se sentiu durante
última semana. Tem que me dizer se foi frequente , ou se foi alguns dias, ou no inicio ou
no fim da semana.» « Para as respostas você deve me dizer de que maneira sentiu se
nunca, se as vezes, se frequentemente, se todo dia, se alguns dias, durante a última
semana. » Ler cada questão completamente incluindo todas as categorias de respostas.
Raramente
ou nunca
(menos
que 1 dia)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eu me chateei por coisas que
normalmente não me chateavam
Não tive vontade de comer; estava
sem apetite
Sinto que não consegui me livrar da
tristeza mesmo com ajuda da familia
e dos amigos
Eu me senti tão bem quanto as outras
pessoas
Eu tive problemas para manter a
concentração (prestar atenção) no
que estava fazendo
Eu me senti deprimido
Sinto que tudo que fiz foi muito
custoso
Eu me senti com esperança em
relação ao futuro
Eu pensei que minha vida tem sido
um fracasso
Eu me senti com medo
Meu sono esteve agitado
Eu estive feliz
Eu conversei menos que o meu
normal
Eu me senti sozinho
As pessoas não foram amigáveis
Eu me diverti
Eu tive crises de choro
Eu me senti triste
Eu senti que as pessoas não gostam
de mim
Eu me sinto desanimado

Poucas
vezes
(1-2
dias)

Às
vezes
(3-4
dias)

Quase
sempre
ou
sempre
(5-7
dias)

Short physical performance battery (SPPB)
1 - Teste de equilíbrio
A – Posição em pé com os pés juntos
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

O paciente deve conseguir ficar em pé sem
utilizar bengala ou andador. Ele pode ser
ajudado a levantar-se para ficar na
posição.

a) Agora vamos começar a avaliação.
b) Eu gostaria que o(a) Sr(a). Tentasse realizar vários
movimentos com o corpo.
c) Primeiro eu demonstro e explico como fazer cada
movimento.
d) Depois o(a) Sr(a) tenta fazer o mesmo.
e) Se o(a) Sr(a) não puder fazer algum movimento, ou
sentir-se inseguro para realizá-lo, avise-me e
passaremos para o próximo teste.
f) Vamos deixar bem claro que o(a) Sr(a) não tentará
fazer qualquer movimento se não se sentir seguro.
g) O(a) Sr(a) tem alguma pergunta antes de
começarmos?

Agora eu vou mostrar o 1° movimento. Depois o(a) Sr(a) fará o mesmo.
1. Demonstre

a) Agora, fique em pé, com os pés juntos, um
encostado no outro, por 10 segundos.
b) Pode usar os braços, dobrar os joelhos ou balançar o
corpo para manter o equilíbrio, mas procure não mexer
os pés.
c) Tente ficar nesta posição até eu falar “pronto”.

2. Fique perto do paciente para ajudá-lo/la a ficar em pé com os pés juntos.
3. Caso seja necessário, segure o braço do paciente para ficar na posição e evitar que ele perca o
equilíbrio.
4. Assim que o paciente estiver com os “O(a) Sr(a). está pronto(a)?”
dois pés juntos, pergunte:
5. Retire o apoio, se foi necessário ajudar o “Preparar, já!” (disparando o cronômetro)
paciente a ficar em pé na posição, e diga:
6.Pare o cronômetro depois de 10 “Pronto, acabou”
segundos, ou quando o paciente sair da
posição ou segurar o seu braço, dizendo:
7. Se o paciente não conseguir se manter por 10 segundos, marque o resultado e prossiga para o
teste de velocidade de marcha.
A Pontuação

Manteve por 10 segundos
❒ 1 ponto
Não manteve por 10 segundos ❒ 0 pontos
Não tentou
❒ 0 pontos
Se pontuar 0, encerre os Testes de Equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1
Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos

B – Posição em pé com um pé parcialmente à frente
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

Agora eu vou mostrar o 2°movimento. Depois o(a) Sr (a) fará o mesmo.
1. Demonstre

a) Eu gostaria que o(a) sr(a) colocasse um dos pés um
pouco mais á frente do outro pé, até ficar com o
calcanhar de um pé encostado ao lado do dedão do
outro pé.
b) Fique nesta posição por 10 segundos.
c) O(a) Sr(a) pode colocar tanto um pé quanto o outro
na frente, o que for mais confortável.
d) O(a) Sr(a) pode usar os braços, dobrar os joelhos ou
balançar o corpo para manter o equilíbrio, mas procure
não mexer os pés.
e) Tente ficar nesta posição até eu falar “pronto”.

2. Fique perto do paciente para ajudá-lo/la a ficar em pé com um pé parcialmente á frente.
3. Caso seja necessário, segure o braço do paciente para ficar na posição e evitar que ele perca o
equilíbrio.
4. Assim que o paciente estiver na posição, “O(a) Sr(a). está pronto(a)?”
com o pé parcialmente à frente, pergunte:
5. Retire o apoio, caso tenha sido “Preparar, já!” (disparando o cronômetro)
necessário ajudar o paciente a ficar em pé
na posição, e diga:
6.Pare o cronômetro depois de 10 “Pronto, acabou”
segundos, ou quando o paciente sair da
posição ou segurar o seu braço, dizendo:
7. Se o paciente não conseguir se manter
por 10 segundos, marque o resultado e
prossiga para o teste de velocidade de
marcha.
B Pontuação

Manteve por 10 segundos
❒ 1 ponto
Não manteve por 10 segundos ❒ 0 pontos
Não tentou

❒ 0 pontos

Se pontuar 0, encerre os Testes de Equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1
Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos

C – Posição em pé com um pé à frente
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

Agora eu vou mostrar o 3°movimento. Depois o(a) Sr (a) fará o mesmo.
1. Demonstre

a) Eu gostaria que o(a) sr(a) colocasse um dos pés
totalmente á frente do outro até ficar com o calcanhar
deste pé encostado nos dedos do outro pé.
b) Fique nesta posição por 10 segundos.
c) O(a) Sr(a) pode colocar qualquer um dos pés à
frente, o que for mais confortável.
d) O(a) Sr(a) pode usar os braços, dobrar os joelhos ou
o corpo parra manter o equilíbrio, mas procure não
mexer os pés.
e) Tente ficar nesta posição até eu avisar quando parar.

2.Fique perto do paciente para ajudá-lo/la a ficar em pé com um pé à frente.
3. Caso seja necessário, segure o braço do paciente para ficar na posição e evitar que ele perca o
equilíbrio.
4. Assim que o paciente estiver na posição “O(a) Sr(a). está pronto(a)?”
com os pés um na frente do outro,
pergunte:
5. Retire o apoio, caso tenha sido “Preparar, já!” (disparando o cronômetro)
necessário ajudar o paciente a ficar em pé
na posição, e diga:
6. Pare o cronômetro depois de 10 “Pronto, acabou”
segundos, ou quando o paciente sair da
posição ou segurar o seu braço, dizendo:
B Pontuação

Manteve por 10 segundos

❒ 2 ponto

Não manteve por 3 a 9,99 segundos ❒ 1 pontos
Manteve por menos de 3 segundos ❒ 0 pontos
Não tentou
❒ 0 pontos
Se pontuar 0, encerre os Testes de Equilíbrio e marque o motivo no Quadro 1
Tempo de execução quando for menor que 10 seg: __.__ __ segundos

D. Pontuação total nos Testes de Equilíbrio: _________ (Soma dos pontos)
Quadro 1
Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo:
1) Tentou, mas não conseguiu.
2) O paciente não conseguiu manter-se na posição sem ajuda.
3) Não tentou, o avaliador sentiu-se inseguro.
4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro.
5) O paciente não conseguiu entender as instruções.
6) Outros (Especifique) _________________________________________________
7) O paciente recusou participação.

2 - Teste de velocidade de marcha (Pode ser utilizado 3 ou 4 metros)
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

Material: fita crepe ou fita adesiva, espaço Agora eu vou observar o(a) Sr(a) andando
de 3 ou 4 metros, fita métrica ou trena e normalmente. Se precisar de bengala ou andador para
cronômetro.
caminhar, pode utilizá-los.
A . Primeira tentativa
1. Demonstre a caminhada para o paciente.

Eu caminharei primeiro e só depois o (a) Sr
(a) irá caminhar da marca inicial até
ultrapassar completamente a marca final, no
seu passo de costume, como se estivesse
andando na rua para ir a uma loja.

2. Posicione o paciente em pé com a ponta dos pés a) Caminhe até ultrapassar completamente
tocando a marca inicial.
a marca final e depois pare.
b) Eu caminharei com o (a) Sr(a) sente-se
seguro para fazer isto?
3.Dispare o cronômetro assim que o paciente tirar o a) Quando eu disser “Já” o (a) Sr(a) começa
pé do chão.
a andar.
4.Caminhe ao lado e logo atrás do paciente.
b) “Entendeu? Assim que o paciente disser
que sim: Diga: então preparar, já”.
5.Quando um dos pés do paciente ultrapassar
completamente a marca final pare de marcar o
tempo.
Tempo da Primeira Tentativa
A tempo para 3 ou 4 metros:__ __:__ __ segundos.
B. Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo:
1) Tentou, mas não conseguiu.
2) O paciente não conseguiu caminhar sem ajuda de outra pessoa.
3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro.
4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro.
5) O paciente não conseguiu entender as instruções.
6) Outros (Especifique) ____________
7) O paciente recusou participação.
C. Apoios para a segunda caminhada:
❒Nenhum ❒ Bengala ❒ Outro
D. Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada pontue: ❒ 0 ponto e prossiga para o teste de
levantar da cadeira.

B . Segunda tentativa
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

1. Posicione o paciente em pé com a ponta dos pés tocando a marca inicial.
2. Dispare o cronômetro assim que o paciente tirar o pé do chão.
3. Caminhe ao lado e logo atrás do paciente.
4. Quando um dos pés do paciente ultrapassar completamente a marca final pare de marcar o
tempo.
Tempo da Segunda Tentativa
A tempo para 3 ou 4 metros: __ __:__ __ segundos.
B. Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo:
1) Tentou, mas não conseguiu.
2) O paciente não conseguiu caminhar sem ajuda de outra pessoa.
3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro.
4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro.
5) O paciente não conseguiu entender as instruções.
6) Outros (Especifique) ____________
7) O paciente recusou participação.
C. Apoios para a segunda caminhada:
❒Nenhum ❒ Bengala ❒ Outro
D. Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada pontue: ❒ 0 ponto
Pontuação do teste de velocidade e marcha
Extensão do teste de marcha: Quatro metros ❒
ou ❒
Três metros
Qual foi o tempo mais rápido dentre as duas caminhadas?
Marque o menor dos dois tempos: __ __. __ __ segundos e utilize para pontuar
[Se somente uma caminhada foi realizada, marque esse tempo] __ __. __ __ segundos
Se o paciente não conseguiu realizar a caminhada: ❒ 0 ponto
Pontuação para a caminhada de 3 metros
Se o tempo
❒1 ponto
Se o tempo
❒ 2 pontos
Se o tempo
❒ 3 pontos
Se o tempo
❒ 4 pontos

Pontuação para a caminhada de 4 metros

for maior que 6,52 segundos: Se o tempo
❒1 ponto
for de 4,66 a 6,52 segundos: Se o tempo
❒ 2 pontos
for de 4,62 a 4,65 segundos: Se o tempo
❒ 3 pontos
for menor que 3,62 segundos: Se o tempo
❒ 4 pontos

for maior que 8,70 segundos:
for de 6,21 a 8,70 segundos:
for de 4,82 a 6,20 segundos:
for menor que 4,82 segundos:

3 - Teste de levantar-se da cadeira
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

Material: cadeira com encosto reto, sem apoio lateral, com aproximadamente 45cm de altura, e
cronômetro. A cadeira deve estar encostada a parede ou estabilizada de alguma forma para impedir
que se mova durante o teste.
Pré teste: levantar da cadeira uma vez
1. Certifique-se de que o participante esteja sentado
ocupando a maior parte do assento, mas com os pés bem
apoiados no chão. Não precisa necessariamente encostar
a coluna no encosto da cadeira, isso vai depender da
altura do paciente.

Vamos fazer o último teste. Ele mede a
força de suas pernas. O (a) Sr(a) se
sente seguro(a) para levantar-se da
cadeira sem a ajuda dos braços?
Eu vou demonstrar primeiro. Depois o
(a) Sr(a) fará o mesmo.
a) Primeiro, cruze os braços sobre o
peito e sente-se com os pés apoiados
no chão.
b) Depois levante-se completamente
mantendo os braços cruzados sobre o
peito e sem tirar os pés do chão.

2. Demonstre e explique os procedimentos.

Agora,
por
favor,
levante-se
completamente mantendo os braços
cruzados sobre o peito.

3. Anote o resultado.

4. Se o paciente não conseguir levantar-se sem usar os braços, não realize o teste, apenas diga:
“tudo bem, este é o fim dos testes”.
5. Finalize e registre o resultado e prossiga para a pontuação completa da SPPB.
Resultado do pré teste levantar-se da cadeira uma vez
A . Levantou-se sem ajuda e com segurança: Sim ❒
O paciente levantou-se sem usar os braços
❒ Vá para o teste levantar da cadeira 5 vezes.
O paciente usou os braços para levantar-se
❒ Encerre o teste e pontue 0 ponto
Teste não completado ou não realizado
❒ Encerre o teste e pontue 0 ponto

Não ❒

B. Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo:
1) tentou, mas não conseguiu.
2) O paciente não conseguiu levantar da cadeira sem ajuda.
3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro.
4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro.
5) O paciente não conseguiu entender as instruções
6) Outros (especifique) ___________________
7) O paciente recusou participação

Teste de levantar-se da cadeira cinco vezes
Instruções para o Avaliador

Instruções para o Paciente

Agora o (a) Sr(a) se sente seguro para levantar-se da cadeira completamente cinco vezes, com os
pés bem apoiados no chão e sem usar os braços?
1. Demonstre e explique os procedimentos.

Eu vou demonstrar primeiro. Depois o (a) Sr(a) fará
o mesmo.
a) Por favor, levante-se completamente o mais
rápido possível, cinco vezes seguidas e sem parar
entre as repetições.
b) Cada vez que se levantar, sente-se e levante-se
novamente, mantendo-se os braços cruzados sobre
o peito.
c) Eu vou marcar o tempo com um cronômetro.

2. Quando o paciente estiver sentado, “Preparar, já!”
adequadamente,
como
descrito
anteriormente, avise que vai disparar o
cronômetro, quando disser:
3. Conte em voz alta cada vez que o paciente se levantar até a quinta vez.
4. Pare se o paciente ficar cansado ou com a respiração ofegante durante o teste.
5. Pare o cronômetro quando o paciente levantar-se completamente pela quinta vez.
6. Também pare:
- se o paciente usar os braços
- após um minuto, se o paciente não completar o teste.
- quando achar que é necessário para a segurança do paciente
7. Se o paciente parar e parecer cansado antes de completar os cinco movimentos, pergunte-lhe se
ele pode continuar.
8. Se o paciente disser “sim”, continue marcando o tempo. Se o paciente disser “não”, pare e zere o
cronômetro.
Resultado do teste levantar-se da cadeira cinco vezes
A . Levantou as cinco vezes com segurança: Sim ❒ Não ❒
B. Levantou-se as cinco vezes com êxito, registre o tempo __ . __: __ __
C. Se o paciente não realizou o teste ou falhou, marque o motivo:
1) tentou, mas não conseguiu.
2) O paciente não conseguiu levantar da cadeira sem ajuda.
3) Não tentou, o avaliador julgou inseguro.
4) Não tentou, o paciente sentiu-se inseguro.
5) O paciente não conseguiu entender as instruções
6) Outros (especifique) ___________________
7) O paciente recusou participação
Pontuação do teste de levantar-se da cadeira
O participante não conseguiu levantar-se as 5 vezes ou completou o teste em tempo maior que 60
seg: ❒ 0 ponto
Se o tempo do teste for 16,70 segundos ou mais: ❒ 1 ponto
Se o tempo do teste for de 13,70 a 16,69 segundos: ❒ 2 pontos
Se o tempo do teste for de 11,20 a 13,69 segundos: ❒ 3 pontos
Se o tempo do teste for de 11,19 segundos ou menos: ❒ 4 pontos

Pontuação completa
Do sppb

1. Pontuação total do teste de equilíbrio __ pontos.
2. Pontuação total do teste de velocidade de marcha: __ pontos
3. Pontuação total do teste de levantar-se da cadeira: __ pontos
4. Pontuação total: ____ pontos (some os pontos acima).

