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RESUMO 

 
OBJETIVO: A presença de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) 

aumenta o risco para vulnerabilidade e desfechos clínicos adversos em idosos. 

Assim, foi investigada a relação entre desempenho funcional e indicadores de 

DAOP em idosas. METODOLOGIA: Estudo transversal, no qual foram 

avaliadas 54 idosas pelo questionário mini exame do estado mental, Short 

Phisical Performance Battery (SPPB), índice tornozelo-braço (ITB), perfil de 

atividade humana (PAH) e questionário de Edimburgo. A análise estatística foi 

realizada por meio da ANOVA, teste t e correlação de Pearson. Foi 

considerado p<0,05 como nível de significância. RESULTADOS: A média de 

idade, SPPB e ITB foram respectivamente 69,2 (±6,9) anos, SPPB 9,42 (±2,55) 

e ITB 1,04 (±0,14). A prevalência de DAOP foi 16,3%. Houve correlação 

significativa entre ITB e velocidade da marcha (r=0,75; p=0,001) e entre PAH 

com o SPPB (p=0,001). CONCLUSÕES: Sugere-se que o declínio do 

desempenho funcional em idosas, expresso no componente velocidade de 

marcha no SPPB, está relacionado a presença de DAOP.  

 

Palavras-chave: Doença Arterial Obstrutiva Periférica. Idoso. Desempenho 

Funcional. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: The presence of peripheral arterial disease (PAD) increases the 

risk and vulnerability to adverse clinical outcomes in the elderly. Like this, we 

investigated the relationship between functional performance and indicators of 

PAD in elderly women. METHODS: Cross-sectional study in which 54 elderly 

were assessed by questionnaire mini mental state examination, Short Phisical 

Performance Battery (SPPB), ankle-brachial index (ABI), human activity profile 

(HAP) and Edinburgh questionnaire. Statistical analysis was performed using 

ANOVA, t test and Pearson correlation. We considered p <0.05 as significance 

level. RESULTS: The mean age SPPB and ABI were 69.2 (± 6.9) years, SPPB 

9.42 (± 2.55) and ABI 1.04 (± 0.14). The prevalence of PAD was 16.3%. There 

was a significant correlation between ABI and gait speed (r = 0.75, p = 0.001) 

and between PAH with SPPB (p = 0.001). CONCLUSIONS: It is suggested that 

the decline in functional performance in older, expressed in gait velocity 

component of the SPPB, is related to the presence of PAD.  

 

Keywords: Peripheral Arterial Disease. Elderly. Functional performance. 
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1 INTRODUÇÃO  
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O envelhecimento se caracteriza pelo declínio de diversos sistemas 

corporais, com consequente impacto nas capacidades física e emocional do 

idoso, e está relacionado ao surgimento de doenças crônicas. Estas alterações 

estão associadas à redução ou perda da capacidade funcional que, 

especialmente na dimensão motora, é um dos importantes marcadores da 

qualidade de vida dos idosos (UHLER, 2008; NAKANO,2OO8). 

Alterações significativas inatas ou adaptativas no sistema imunológico, na 

fase de envelhecimento podem predispor o idoso a um processo inflamatório 

crônico peculiar, que parece ser geneticamente controlado e provoca acúmulo 

de lesões moleculares e celulares. Esse processo denominado por Franceschi 

et al. de “Inflamaging” tem sido considerado o mais importante determinante 

das doenças relacionadas ao envelhecimento, dentre elas a aterosclerose e a 

sarcopenia (ABBAS,2OO8; FRANCESCHI; 2003). 

Nas modificações decorrentes da inflamação crônica, que contribui para a 

morbidade dos idosos, encontra-se a Doença Arterial Obstrutiva periférica 

(DAOP), que se caracteriza por uma redução gradual do fluxo sanguíneo 

devido à progressiva oclusão nos leitos arteriais dos membros inferiores. Na 

maioria das vezes, sua causa é aterosclerótica, mas pode decorrer de outras 

etiologias como arterites, aneurismas ou tromboembolismo. Relatos na 

literatura apontam como principal sintoma da DAOP a claudicação intermitente 

(CI), comprometendo as atividades físicas diárias por dor, câimbra, ardência ou 

formigamento, apresentando prejuízo no desempenho de caminhada e 

alterações nos parâmetros espaço-temporais da marcha, limitando a 
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capacidade funcional e afetando negativamente a qualidade de vida dos que 

apresentam a doença (BONARDI 2007; PEREIRA, et. al. 2011)          

Estudos indicam que a presença da DAOP associada ao sedentarismo e 

fatores de risco como diabetes, HAS, tabagismo e dislipidemia, favorecem o 

mecanismo de inflamação vascular, aumento da agregação plaquetária e do 

fibrinogênio, favorecendo o processo aterosclerótico, levando a alterações na 

marcha antes mesmo do surgimento da claudicação. Isto ocorre pela atrofia e 

desnervação das fibras musculares do tipo II, diminuição das funções de 

condução nervosa, disfunção da célula endotelial e das células musculares 

lisas. Assim, a DAOP, sintomática ou não, pode agravar o quadro de 

sarcopenia que se caracteriza pela diminuição de massa e força muscular nos 

idosos, afetando ainda mais a sua capacidade funcional (NAKANO 2008; 

TORRES 2012) .   

As mulheres, embora vivam mais que os homens, apresentam pior 

desempenho físico em idades mais avançadas e, embora haja evidências na 

literatura geriátrica apontando como principal causa de incapacidade, 

morbidade e mortalidade a doença cardiovascular e em particular a doença 

aterosclerótica, poucos estudos se propuseram a investigar tal relação na 

população de idosas brasileiras. Sabe-se que a identificação precoce tanto da 

DAOP, quanto de alterações no desempenho funcional são imprescindíveis 

para traçar estratégias de tratamento apropriadas e eficientes. (CRIQUI et 

al.,1978) Com isso, o objetivo do presente estudo é averiguar a relação entre 

desempenho funcional e indicadores de doença arterial obstrutiva periférica 

(DAOP) em idosas. (LIMA  2009; SAVINO NETO 2007;CÂMARA 2007) 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

 



5 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a relação entre Desempenho Funcional e Indicadores de 

Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) em Idosas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Analisar ocorrências de Doença Arterial Obstrutiva Periférica em idosas pela 

avaliação do ITB; 

- Avaliar a prevalência de claudicação intermitente em relação à presença de 

DAOP; 

- Observar se há relação entre força e endurance do tríceps sural em relação à 

presença de DAOP; 
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O envelhecimento é um processo natural da vida em que ocorre o declínio 

do funcionamento dos sistemas corporais, com consequente impacto nas 

capacidades físicas e emocionais. O envelhecer da população e o aumento da 

expectativa de vida é uma tendência mundial. O número de pessoas com mais 

de 60 anos, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), já corresponde 

há mais de 12% da população mundial, e até o meio deste século chegará aos 

20%. Os países em desenvolvimento convivem com uma crescente 

modificação no perfil de saúde da população, pela maior longevidade e 

aumento de doenças crônico-degenerativas, onde estas estão intrinsecamente 

relacionadas com as incapacidades associadas ao envelhecimento. A cada 

ano, cerca de 10% da população adulta, a partir dos 75 anos perde a 

independência em uma ou mais atividades básicas da vida diária devido ao 

baixo desempenho físico. 

A capacidade funcional, especialmente na dimensão motora, é um 

importante marcador de um envelhecimento bem sucedido e da qualidade de 

vida dos idosos. A perda dessa capacidade está associada à predição de 

fragilidade, dependência, institucionalização, risco aumentado de quedas, 

morte e problemas de mobilidade, levando a complicações ao longo do tempo 

gerando cuidados de longo prazo e alto custo (CORDEIRO et al., 2002). 

A DAOP tem importante contribuição nas mudanças ocasionadas pelo 

baixo desempenho funcional nos idosos e como prediz risco para doenças 

coronarianas e cérebros vasculares, evidencia-se a necessidade de pesquisar 

em idosas saudáveis qual o impacto causado pela existência ou não de doença 

arterial obstrutiva periférica e seus fatores de risco, dentre as modificações 

recorrentes no processo de envelhecimento e incapacidades, onde as 

prováveis mudanças do desempenho funcional, precocemente detectada, 

servirão de subsídio para gerar conhecimentos nas abordagens dos aspectos 

preventivos na condução do tratamento geriátrico proposto, implementando 

maior fundamentação científica nessas ações e contribuindo para minimizar ou 

retardar o declínio funcional na senescência. 
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Foi realizado um estudo clínico observacional transversal  em mulheres 

idosas que estiveram em atendimento na Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Potiguar, no período de janeiro a julho de 2013.  

A amostra foi selecionada por conveniência, e seu tamanho de 54 

idosas, se deu em função das mesmas estarem em atendimento semanal no 

grupo de idosos do Centro Integrado de Saúde e se adequarem aos critérios de 

inclusão. 

Foram incluídos no estudo idosas acima de 60 anos, sem distinção da 

classe social e escolaridade. Foram excluídos participantes com patologias que 

alterassem a sua capacidade cognitiva e/ou pudessem interferir na aplicação 

dos testes avaliativos.  Para isto, foi aplicado o Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) (ANEXO 1), com ponto de corte de 18, para analfabetos e 23 para 

alfabetizados (LOURENÇO & VERAS, 2006).  

As voluntárias inicialmente foram informadas sobre os propósitos do 

estudo, e caso aceitasse participar assinava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1). A coleta de dados foi realizada na sala de 

avaliação do Centro Integrado de Saúde da Universidade Potiguar. As 

avaliações foram realizadas de forma individual, com duração média de 45 

minutos, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Cada participante respondeu a uma entrevista para preenchimento da 

ficha de avaliação elaborada pela pesquisadora (APÊNDICE 2), contendo 

dados demográficos (idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda familiar e 

profissão) e  pesquisa de co-morbidades através de auto-relato. Respondeu 

ainda ao Questionário de Edimburgo (ANEXO 2) que se designou a identificar o 

sintoma de claudicação Intermitente, a fim de averiguar possível sintomatologia 

de Doença Arterial Obstrutiva Periférica, seguida pela avaliação do Índice 

Tornozelo-braquial – ITB (ANEXO 3) para confirmar ou não a presença de 

DAOP. Enquanto repousava para o início da avaliação do ITB era aplicado o 

Questionário de Perfil de atividade Humana – PAH (ANEXO 4) composto por 

94 itens, que variam de um nível funcional baixo com menor gasto energético 

(levantar e sentar de uma cadeira sem ajuda) a um nível funcional alto com 

maior gasto energético (correr 4,8 quilômetros em menos de 30 minutos). Para 
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cada item a três respostas possíveis: “ainda faço”, “parei de fazer” ou “nunca 

fiz”, onde esta última não é computada em nenhum escore ou classificação. 

Para pontuação é obtido o escore máximo de atividade (EMA), representado 

pela atividade de maior item que ele ainda faz. Em seguida, calcula-se o escore 

ajustado de atividade (EAA), subtraindo-se do ultimo item cuja resposta é 

“ainda faço” o número de atividades que o mesmo parou de fazer, anteriores ao 

item que o indivíduo ainda faz. O EMA é considerado uma medida do nível de 

atividade física, enquanto o EAA, uma medida de funcionalidade física. 

(PEREIRA et al., 2008). 

Segundo TASC II (2007), o ITB constitui um método simples, custo-

efetivo e não invasivo para detecção precoce de DAOP e complementação da 

avaliação do risco cardiovascular. Este exame tem sido recomendado, na 

prática clínica diária, com o objetivo de medir a perviedade da circulação 

arterial dos membros inferiores. As medidas foram realizadas após o paciente 

descansar 10 minutos em decúbito dorsal. As pressões arteriais sistólicas 

foram medidas na seguinte ordem: artéria braquial direita; artéria tibial posterior 

e pediosa direita; artéria tibial posterior e pediosa esquerda; e artéria braquial 

esquerda. O ITB foi calculado como a relação entre a maior das duas pressões 

sistólicas (artéria tibial posterior e pediosa) abaixo do tornozelo com a maior 

pressão aferida na artéria braquial, independente da lateralidade. 

O ITB foi calculado separadamente para cada perna. DAOP foi definida 

como um ITB ≤ 0,90; de 0,91 a 0,99 limítrofe (borderline); de 1,0 a 1,40 normais  

e resultados acima de 1,40 como artérias não compressivas. O menor valor de 

ITB entre as duas pernas será utilizado como referência para análise dos 

dados segundo Compilação do Guideline Management of Patients With PAD 

(ROOKE et al., 2013) A coleta dos dados foi realizada com o aparelho Doppler 

Vascular Portátil – DV610B (transdutor de 10 Mhz). Foi aplicada a Bateria de 

Desempenho Funcional Curto (SPPB – Short Phisical Performance Battery) 

(ANEXO 5) que avalia: equilíbrio estático em pé, onde o paciente deve 

conseguir manter-se em cada posição (side-by-side, semi-tandem stand, 

tandem stand) por 10 segundos, atribuindo-se escore zero para a idosa 

incapaz de manter-se na primeira posição por mais de 10 seg. Caso 

permaneça na primeira posição por 10 seg, mas incapaz de manter a segunda 



11 
 

posição, por 10 seg, o escore é um ponto. Atribui-se escore dois a participante 

que consegue permanecer na segunda posição, por 10 seg , e não o consegue 

na terceira posição, por mais de 3 seg. Atribui-se escore três para permanecer 

na terceira posição por 3 a 9 segundos e atribui-se o escore máximo de quatro 

pontos se conseguir ficar na terceira posição, por 10 seg.  Para velocidade 

usual  de marcha (4m) Atribui-se escore um para velocidade menor ou igual a 

0,46 metros por segundo (m/s) ou para tempo  maior que 8,70 seg; escore 

dois, para velocidade entre 0,47 a 0,64 m/s ou tempo entre 6,21 a 8,70 seg; 

escore três, para velocidade entre 0,65 a 0,82 m/s ou tempo entre 4,82 a 6,20 

seg e escore máximo, quatro pontos, para velocidade maior que 0,83 m/s ou 

tempo menor que 4,82 seg para realização do teste. No teste de sentar e 

levantar cinco vezes de uma cadeira sem utilizar os braços avaliando 

indiretamente a força muscular dos MMII, Atribui-se escore um, para tempo de 

levantar-se da cadeira, nas cinco vezes consecutivas, maior que 16,7 seg; 

escore dois, para tempo entre 13,7 a 16,6 seg; escore três, para tempo entre 

11,2 a 13,6 seg e o escore máximo, quatro pontos, para tempo menor que 11,1 

seg. O desempenho em cada um dos três elementos como se percebe é 

pontuada entre 0 (zero) e 4 (quatro) qualificando pior e melhor desempenho 

consecutivamente, com escore calculado para os três variando de 0 (zero)  a 

12 (doze), onde escore ≤ que 9 (nove) no desempenho do protocolo é preditiva 

de incapacidade funcional. (NAKANO, 2007). 

O heelrisetest (ANEXO 6) ou teste ponta do pé (TPP) vem sendo 

proposto para avaliar indivíduos com insuficiência venosa crônica (VAN UDEN, 

2005). O TPP inicialmente foi proposto como teste unipodal; no entanto, 

Pereira et al. (2011), verificaram que o teste com apoio bipodal foi mais 

confiável por ser menos influenciado pelas alterações de equilíbrio dos 

indivíduos. Trata-se de um teste reprodutível e viável na prática clínica capaz 

de mensurar a endurance do tríceps sural em pacientes com DAOP tanto na 

avaliação quanto na reavaliação.  

O TPP foi realizado com o indivíduo descalço, em ortostatismo e em 

apoio bipodal. A mão dominante permanecerá apoiada na parede à frente, com 

semiflexão de cotovelo, para auxiliar na manutenção do equilíbrio. A 

participante realizou inicialmente uma primeira flexão plantar em toda amplitude 
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de movimento, até o ponto de apoio das articulações metatarso-falangeanas, 

quando foi marcada pelo examinador a altura máxima atingida por sua cabeça 

em uma haste de equipamento fixado na parede (estadiometro). O avaliador 

demonstrou a participante como o teste deveria ser executado e o orientou a 

encostar a cabeça na haste fixada na parede ou estadiômetro em todas as 

flexões plantares visando garantir que o indivíduo faça a flexão plantar em toda 

amplitude de movimento, em todas as repetições. Durante o teste o indivíduo 

realizou o máximo de flexões plantares que suportou, até o ponto de fadiga 

voluntária, o mais rápido possível e o examinador cronometrou o tempo gasto 

para execução do teste e o número total de repetições realizadas.  Foi dado 

comando verbal para início do teste e durante a realização não foi dada 

qualquer forma de incentivo. O avaliador registrou o número de repetições 

realizadas e o tempo total gasto para execução do teste. Posteriormente foi 

calculada a velocidade de execução do TPP. A pressão arterial foi aferida 

antes do teste e em caso de valores maiores que pressões superior a 180/100 

mmHg ou frequência cardíaca (FC) basal maior do que 120 bpm o teste não foi 

realizado. A FC foi monitorada durante o teste com oximetro de dedo Nonin 

Onyx II 9550 e em caso de FC maior que 85% da FC máxima prevista para 

idade durante a execução do teste, este foi interrompido. 

  

.4.1 Análise Estatística 

Após a coleta os dados foram transcritos para ficha padronizada e 

digitados em computador, para gerenciamento do banco de dados e análise 

estatística. A construção do banco de dados e a análise estatística foram feitas 

no programa estatístico SPSS, versão 17.0 for Windows. 

Na análise descritiva os dados categóricos são apresentados na forma 

de tabelas e gráficos, por freqüências absolutas e relativas. Considerando a 

normalidade dos dados quantitativos, os mesmos são apresentados por média 

e desvio-padrão. 
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  Foram ainda aplicados o teste de Student (t), ANOVA e correlação de 

Pearson (r) para analisar às possíveis interações entre os dados coletados, 

sendo considerado um p valor de 0,05 e intervalo de confiança de 95%. 
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A amostra foi composta 54 idosas, com média de idade de 69,2 (±6,9). 

No tocante a escolaridade a grande maioria (66,7%) tinha apenas o ensino 

fundamental. A média de patologias associadas apresentadas foi de 2,1 (±1,3) 

para cada idosa avaliada e rastreio cognitivo pela avaliação do MEEM com 

média de 24,7 (±3,0).  As demais características da amostra são apresentadas 

na tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização da amostra, Natal RN, 2013. 

VARIÁVEIS  N % Média ±dp 

Cardiopatia  Sim 8 14,8   

Não 46 85,2   

HAS Sim 28 52,0   

Não 26 48,0   

Dislipidemia  Sim 14 25,9   

Não 40 74,1   

Osteoporose  Sim 13 24,1   

Não 41 75,9   

Diabetes 

mellitus 

Sim 13 24,1   

Não 41 75,9   

Artropatia  Sim 7 13,0   

Não 47 87,0   

Tireoidiopatia  Sim 3 6,3   

Não 51 94,4   

Tabagismo  Não tabagista 36 66,7   

Ex-tabagista 16 29,6   

Tabagista 2 3,7   

Etilismo  Sim 9 16,7   

Não 45 83,3   

Número de 
patologias 

   2,1 1,3 

Mini exame do 
estado mental 
(pontos) 

   24,7 3,0 
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 A média do escore total do SPPB foi de 9,2 ±2,6 mostrando um 

moderado desempenho das idosas em relação ao aspecto funcional, a 

velocidade de marcha 0,83m/s±0,22 (pontuação - 4) sendo a melhor pontuação 

no desempenho de marcha. O teste sentar/ levantar também alcançou um 

escore relativo com bom desempenho no processo de força dos MMII com 

média de 13,73 seg ±0,22. 

 De acordo com a média do resultado do ITB de 1,04±0,14, percebe-se 

que poucas das idosas avaliadas apresentaram DAOP, onde apenas 16,3% 

eram positivas pelo valor do ITB e 83,7% negativas, quanto ao questionário de 

Edimburgo como indicador de claudicação intermitente, sintoma da DAOP, 

12% das pacientes avaliadas apresentaram o sintoma e 88% obtiveram valor 

negativo, sugerindo condições assintomáticas. Quanto ao heel rise test o nº de 

repetições alcançou uma média de 26,4%±11,9 não indicando 

comprometimento de força e endurance do tríceps sural já que os valores de 

referencia para normalidade é de 25 repetições. No PAH 55,5% foram 

classificadas como moderadamente ativas, 40,7% como sendo inativas e 3,7% 

ativas, conforme tabela 2. 
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Tabela 2 – Média e desvio padrão (±dp), freqüências das variáveis do SPPB, 

indicadores de DAOP e perfil de atividade humana (PAH), Natal RN, 2013. 

VARIÁVEIS Média ±dp n % 

Score total SPPB 9,2 2,6   

Velocidade da marcha SPPB (m/s) 0,83 0,22   

Teste sentar levantar (seg) 13,73 5,1   

ITB 1,04 0,14   

Heel rise test 26,4 11,9   

Questionário de Edimburgo 

Positivo 

Negativo  

   

6 

48 

 

11,1 

88,8 

Presença de DAOP pelo ITB 

Sim 

Não  

   

9 

45 

 

16,6 

83,3 

Perfil de Atividade Humana (PAH) 

Inativo 

Moderadamente ativo 

Ativo  

   

22 

30 

2 

 

40,74 

55,55 

3,7 

 

 

 Analisando a média dos escores da SPPB segundo as variáveis 

independentes, não se encontrou diferenças significativas em nenhuma das 

situações, conforme tabela 3. 

No quesito velocidade da marcha avaliada no SPPB em função das 

variáveis independentes, foi observada diferença significativa apenas para 

presença de artropatia com média de 0,83 m/s ±0,23 e p=0,03, conforme tabela 

4. 
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Tabela 3 – Média e desvio padrão (±dp), do escore total da SPPB em função 
das variáveis independentes, Natal RN, 2013. 

  Score SPPB  

VARIÁVEIS Média ±dp P 

Cardiopatia  Sim  8,5 1,8 0,42 

Não  9,3 2,8  

HAS Sim  9,3 2,9 0,60 

Não  9,1 2,5  

Dislipidemia  Sim  10,5 1,5 0,07 

Não  8,7 2,9  

Osteoporose Sim  9,2 1,7 0,98 

Não  9,2 3,0  

Diabetes mellitus Sim  8,8 3,1 0,81 

Não  9,3 2,6  

Artropatia  Sim  10,2 1,3 0,23 

Não  9,1 2,8  

Tireoidiopatia  Sim  10,7 0,6 0,29 

Não  9,1 2,7  

Tabagismo  Não tabagista 8,0 1,4 0,21 

Ex- tabagista 10,6 1,7  

Tabagista 8,9 2,8  

Etilismo  Sim  8,5 1,8 0,07 

Não 9,3 2,8  
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Tabela 4 – Média e desvio padrão (±dp), da velocidade da marcha em função 
das variáveis independentes, Natal RN, 2013. 

  Velocidade da marcha (m/s) 

VARIÁVEIS Média ±dp P 

Cardiopatia  Sim  0,71 0,17 0,13 

Não  0,86 0,22  

HAS Sim  0,84 0,20 0,87 

Não  0,83 0,24  

Dislipidemia  Sim  0,89 0,13 0,34 

Não  0,82 0,25  

Osteoporose Sim  0,78 0,24 0,22 

Não  0,86 0,21  

Diabetes mellitus Sim  0,81 0,26 0,52 

Não  0,85 0,21  

Artropatia  Sim  0,83 0,23 0,03 

Não  0,95 0,09  

Tireoidiopatia  Sim  0,93 0,11 0,49 

Não  0,83 0,23  

Tabagismo  Não tabagista 0,81 0,23 0,14 

Ex- tabagista 0,93 0,20  

Tabagista 0,68 0,16  

Etilismo  Sim  0,85 0,18 0,87 

Não 0,84 0,23  

 

 

  Na análise de correlação entre o escore total do SPPB e o ITB não foi 

encontrada significância estatística conforme a figura 1. 
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Figura 1 – Correlação entre SPPB e o ITB, Natal RN, 2013. 

 

Ao observar os dados do ITB com o componente velocidade de marcha 

do SPPB, encontrou-se correlação  positiva moderada (r=0,75; p=0,001), 

percebendo-se que a presença de um ITB alterado fora dos padrões de 

normalidade, tem influencia sobre a velocidade da marcha, consequentemente 

indicando que um paciente com DAOP pode apresentar baixo desempenho 

neste item do SPPB, conforme figura 2. 

Em relação ao teste sentar e levantar e o ITB houve correlação negativa 

fraca e não significativa (r=-0,08; p=0,55), conforme a figura 3. 

 

 

 

 

r= 0,19; p= 0,18 
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Figura 2 – Correlação entre a velocidade da marcha e o ITB, Natal RN, 2013. 

 

Figura 3 – Correlação entre o teste sentar e levantar e o ITB, Natal RN, 2013. 

r= 0,75; p= 0,001 

r= -0,08; p= 0,55 
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 Ao se verificar a relação entre os resultados do Heel Rise Test (teste da 

ponta dos pés) com o escore total do SPPB, velocidade da marcha  e 

sentar/levantar não encontrou-se correlação significativa em nenhuma das 

condições avaliadas, conforme as figuras 4,5 e 6. 

 

Figura 4 – Correlação entre SPPB e o Heel Rise Test, Natal RN, 2013. 

  

 

  

 

 

 

r= 0,23; p= 0,17 
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Figura 5 – Correlação entre a velocidade da marcha e o Heel Rise Test, Natal 
RN, 2013. 

 

Figura 6 – Correlação entre o teste sentar e levantar e o Heel Rise Test, Natal 

RN, 2013. 

r= 0,06; p= 0,72 
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Na avaliação entre o escore total do SPPB, velocidade da marcha e 

teste sentar/levantar da cadeira em função do questionário de Edimburgo não 

foram encontradas significâncias estatísticas. Por sua vez, na análise do PAH, 

foram encontradas diferenças significativas nas três situações, tendo as idosas 

menos ativas os piores desempenhos, conforme a tabela 6 

Tabela 5 – Média e desvio padrão (±dp), do escore total do SPPB, velocidade 
de marcha e teste sentar e levantar em função do Questionário de Edimburgo e 
Perfil de Atividade Humana (PAH), Natal RN, 2013. 

   

SPPB 

(total) 

Velocidade 

da marcha 

(m/s) 

Teste 

sentar/levantar 

(seg) 

 

Questionário 

de Edimburgo 

Positivo  Média 8,5 0,79 14,6 

±dp 1,8 0,17 2,9 

Negativo  Média 9,4 0,85 13,4 

±dp 2,4 0,22 5,3 

 P 0,52 0,38 0,63 

PAH Inativo 

 

Média 

±dp 

7,3 

3,1 

0,77 

0,21 

17,0 

6,0 

 Moderadamente 

ativo 

Média 

±dp 

10,4 

1,2 

0,92 

0,18 

11,3 

2,1 

 Ativo  Média 

±dp 

11,0 

1,8 

1,35 

0,20 

10,0 

3,2 

  P 0,001 0,001 0,001 
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6 DISCUSSÃO 
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Diante dos dados apresentados, observou-se que de forma geral a 

maioria das idosas avaliadas mantém um desempenho funcional moderado 

tanto pelo aspecto do auto-relato averiguado pela aplicação do PAH, 

mostrando-se um bom parâmetro de avaliação do perfil de atividades do idoso, 

como pela avaliação da SPPB (9,2±2,6), onde o escore total encontrado 

confirma a SPPB como uma forte e consistente preditora do declínio funcional 

(STUDENSKI et al.,2003), onde as mesmas por se apresentarem dentro de 

uma condição de menor índice de incapacidade na função da mobilidade e nas 

ABVD’s, podendo este achado estar relacionado ao fato destas idosas se 

encontrarem em atendimento semanal em um grupo de idosos, com intuito de 

manter e ou ganhar desempenho físico e trabalhar os aspectos cognitivos e 

sociais. 

Foi possível também se perceber que na grande maioria das vezes, 

quando estava presente a situação clínica de baixo desempenho funcional, 

identificada pela avaliação da SPPB, fazia-se presente também a presença de 

DAOP, de forma assintomática, mas sendo esta diagnosticada pela 

positividade na aferição do ITB,  o que aumentou a confiabilidade na proposta 

da utilização da bateria, que refere à possibilidade de identificar precocemente 

o início do declínio funcional no idoso, antes mesmo de eles apresentarem 

queixas ou esse ser visível fisicamente, tanto para os pacientes idosos com 

doenças crônicas ou com pouca ou nenhuma incapacidade (GURALNIK & 

WINOGRAD, 1994). 

Esta característica percebida na amostra pode ser explicada sob o 

aspecto de que nas fases iniciais da doença oclusiva periférica, quando a 

redução do fluxo arterial nos MMII não é significativa, a DAOP pode ser 

assintomática, manifestando-se somente com o agravamento da estenose, 

tornando-se sintomática à deambulação com à exigência de maior aporte 

sanguineo pelo trabalho muscular desempenhado na marcha vindo a 

apresentar a claudicação intermitente (SANTOS, 2006). 

A média de idade de 69,2 (±6,9) das idosas avaliadas corresponde 

exatamente a sinalizada nos artigos referentes à DAOP, sendo um dos fatores 

de risco tradicionais, onde a prevalência aumenta com a idade. No estudo de 
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Framinghan (1997) verificou-se uma grande associação com idades a partir 

dos 70 anos, saindo de uma prevalência de 4,3% aos 40 anos para 14,5% aos 

70 anos ou mais.  

Os fatores de risco com maior frequência neste estudo foram 

hipertensão com (54%), seguidos de diabetes com (27%) e dislipidemia 

(22,2%). A Diabetes aumenta o risco de DAOP de 1,5 a 4 vezes, estando 

também associada a eventos cardiovasculares e aumento da mortalidade, 

quando associada a tabagismo, hipertensão e dislipidemia contribui para o 

aparecimento da doença arterial, favorecendo os mecanismos de inflamação 

vascular, disfunção endotelial levando a processo aterosclerótico, além do que, 

pacientes com DAOP diabéticos tem risco mais elevado de complicações como 

ulceras isquêmicas, gangrena sendo comum amputação (SAVINO NETO, 

2007). 

Apesar do teste de ponta dos pés (Heel Rise Test), ser utilizado para 

avaliar o desempenho do tríceps sural no caso de pacientes com doença 

arterial, em função do importante papel deste músculo na capacidade de 

marcha, e determinar a capacidade funcional do paciente com DAOP, o mesmo 

pode nesta pesquisa pelo número de repetições apresentadas (26,4±11,9) que 

se encontra dentro dos padrões de normalidade (25 repetições), endossar a 

afirmação de moderado desempenho do SPPB pelos valores de média, 

alcançadas pelas idosas, já que demonstra bom desempenho da endurance e 

força do mm triceps sural (LUNSFORD & PERRY, 1995), não sinalizando 

adaptações dos tecidos contráteis em resposta a isquemia, que levaria a 

alterações nas fibras musculares reduzindo força e performance do músculo 

avaliado e consequente alteração no desempenho da caminhada. Ressalta-se 

que os resultados apresentados para este parâmetro revelam a maior média 

(88%) de não positividade do questionário de Edimburgo, e o maior percentual 

(83,7%) de idosas sem DAOP pela verificação do ITB na maioria da população 

aferida.  

Os resultados dessa pesquisa corroboram com as Diretrizes 

Cardiogeriátricas quando tratam os dados referentes ao questionário de 

claudicação intermitente (Edimburgo) e diagnóstico de DAOP pelo ITB, 
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confirmando a presença de pacientes com a doença e ausência de sintoma 

colocando-o numa relação assintomática. O estudo Framingham e Projeto 

Corações do Brasil aborda que embora típica, a claudicação intermitente não é 

relatada pela maioria dos pacientes, apenas 18 % apresenta o sintoma 

(MURABITO et al., 2003; MAKDISSE et al., 2008). Conforme Pinto (2005) é 

frequente à dificuldade diagnóstica relacionada ao aspecto dor, devido à 

compressão de raízes nervosas lombares, ou ainda insuficiência venosa 

crônica. O mesmo autor relata ainda que com alguma frequência um paciente 

com DAOP grave pode não se queixar de dor a deambulação, por que outras 

condições limitam a sua atividade. 

A correlação significativa observada entre a variável independente 

artropatia com a velocidade de marcha do SPPB sugere essa possibilidade e 

pode ser justificada pelo aspecto dor, e corrobora com os achados dos autores 

acima, onde compressão de raízes por herniação, desidratação dos discos, 

artrose e artrites freqüentes nestas situações, causam alteração nos 

parâmetros de marcha e disfunção no desempenho desta, inclusive elenca a 

utilização do ITB como diagnóstico diferencial. Esse dado pode ser explicado 

pelas afirmações elencadas no estudo de Bonardi (2007) o qual ressalta que 

associada ao aspecto de doença degenerativa do aparelho locomotor, 

processo inflamatório e dor, o declínio da força muscular (resistência e 

velocidade de contração) gera alterações nas cápsulas articulares e ligamentos 

aumentando a rigidez devido ao aumento de ligações cruzadas nas fibras de 

colágeno e perdas das fibras elásticas, com efeito direto e indireto sobre a 

extensão e a qualidade dos movimentos articulares, interferindo no 

desempenho da marcha. 

Na análise do ITB com o SPPB e seus componentes a correlação só se 

mostrou significante para o componente velocidade de marcha com p= 0,001. 

Efetivamente idosas com ITB positivo determina obstrução arterial, inclusive 

com grau de gravidade dependente deste valor, determinando prejuízo na 

velocidade de marcha, onde o inverso é verdade absoluta. Santos (2006) e 

Pinto (2005) afirmam que o ITB é o método padrão ouro para rastrear a DAOP 

e diagnóstico diferencial de sintomas de dor em MMII, fornecendo prognóstico 

e auxiliando na estratificação do risco cardiovascular, identificando inclusive 
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pacientes com capacidade funcional reduzida pelo baixo desempenho dos 

MMII. 

Indicadores do The Women’s Health and Aging Study referem que o 

comprometimento funcional percebido pelos pacientes, nas pernas ao 

caminhar, ocorre devido às alterações secundárias à oclusão arterial, com 

perdas de fibras musculares e desmielinização progressiva que resulta em 

fraqueza com pior desempenho na avaliação da capacidade funcional dos MMII 

significativamente menor que idosas que não apresentavam a doença oclusiva 

periférica, embora 63% dos pacientes fossem assintomáticos ao esforço. Mc 

Dermott et al. (2004) verificaram menor quantidade de massa muscular em 

paciente com DAOP devido a menor área de secção transversa, sugerindo 

atrofia dos músculos. 

A ausência de relação significativa entre o Heel Rise Test com o SPPB e 

com os componentes sentar/levantar e velocidade de marcha, não foi um 

resultado exclusivo dessa pesquisa, esta relação de não significância também 

foi evidenciado no estudo de Pereira e cols (2011), no qual os mesmos relatam 

que o desempenho funcional em um grupo de pacientes com DAOP, ativo 

fisicamente, foi correlacionado significativamente com força de extensores de 

joelho, mas não com o desempenho observado funcionalmente pelo teste de 

Ponta de pé (Heel Rise Test). Porém, estudos mais recentes desta mesma 

autora (PEREIRA et al., 2013), concluiu que o número de flexões plantares e 

tempo de execução do teste foram sensíveis o suficiente para diferenciar entre 

as distintas capacidades funcionais, mas faz relação ao paciente com DAOP 

sintomática, inclusive com claudicação intermitente, o que na amostra obtida 

nessa pesquisa, o índice foi baixo, sugerindo pacientes em fase inicial da 

doença obstrutiva ou assintomáticas para claudicação. Além disso, pode-se 

levar em consideração que este teste é destinado à pacientes portadores de 

DAOP e que a amostra desta pesquisa constou de 54 idosas hígidas e sem 

diagnóstico, até então, de doença arterial obstrutiva, e que aquelas com ITB 

positivo após avaliação contabilizou um número pequeno de portadoras, 

colaborando para os valores estatísticos deste dado. 
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O presente estudo tem como limitação o tamanho da amostra, sugerindo 

cautela na afirmação e generalização dos resultados. Do mesmo modo a 

ausência de exames recentes que comprovassem as patologias auto-referidas 

pelas idosas se tornou marcante, pois no transcorrer da pesquisa estabeleceu 

certo nível de importância, assim como a falta dos dados relacionados aos 

aspectos antropométricos nos dados da pesquisa. 
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7 CONCLUSÃO 
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Conforme os resultados apresentados e discutidos, conclui-se que a 

DAOP pode estar presente de forma assintomática em idosas ativas, e que o 

ITB é um parâmetro confiável, de fácil utilização e baixo custo, devendo 

compor o exame físico de idosos, independente de apresentarem ou não 

sintomas ou queixas pertinentes a doença. Observou-se que a presença de 

DAOP não necessariamente está acompanhada de claudicação intermitente, 

porém é correto afirmar que pacientes com Doença Arterial Obstrutiva 

Periférica têm menor desempenho funcional quando relacionados aqueles que 

não apresentam a doença. Percebe-se também que os primeiros indicativos 

desta disfunção funcional são melhores expressos no componente velocidade 

de marcha da SPPB, que por sua vez se mostrou consideravelmente coerente 

com o nível de atividade física-funcional auto-referida avaliada pelo PAH. 

Sugere-se continuidade da pesquisa, ampliando os recursos de aferição 

de marcadores inflamatórios e bioimpedância, que se mostraram como 

importantes itens a serem averiguados  no decorrer desta pesquisa.  
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ANEXO 1 – 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 estamos? (consultório, sala, apontando para o chão) 

 Qual local é este aqui? (apontando ao redor em sentido mais amplo: 

hospital, casa própria, casa de repouso) 

 Em que bairro nós estamos ou o nome de uma rua mais próxima? 

 Em que cidade nós estamos? 

 Em que estado nós estamos? 

Eu vou dizer três palavras e você irá repetir a seguir: pêra, gato, tijolo (dê um 

ponto para cada palavra repetida adequadamente na 1a vez, embora possa 

repetir 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). 

Considere um ponto para cada resposta correta. Havendo erro, corrija-o e 

prossiga. Considere certo se o examinado se autocorrigir. 

Evocação das palavras: pergunte quais as palavras que o sujeito acabara de 

repetir (dê um ponto para cada resposta correta). 

Nomeação: Peça para o sujeito nomear os objetos mostrados (relógio, 

caneta). Dê um ponto para cada. 

Repetição: preste atenção, vou dizer uma frase e quero que você repita depois 



 
 

de mim: - O rato roeu a rolha  

(considere somente se a frase for repetida completa – um ponto) 

Comando: pegue este papel com a mão direita (um ponto), dobre-o ao meio 

(um ponto) e coloque no chão (um ponto). Total três pontos. Caso o sujeito 

peça ajuda no meio da tarefa não dê dica. 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, caso não compreenda 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 de pontuação e gramaticais (um ponto) 

Cópia do desenho: mostre o desenho e peça para fazer o melhor possível. 

Considere apenas se houver dois pentágonos interseccionados (10 ângulos) 

mostrando uma figura de quatro lados ou dois ângulos (um ponto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DE CLAUDICAÇÃO DE EDIMBURGO 

 

1- VOCÊ TEM DOR OU DESCONFORTO NA(S) PERNA(S) QUANDO ANDA? 

(  ) SIM          (  ) NÃO          (  ) EU SOU INCAPAZ DE ANDAR 

 SE VC RESPONDER SIM A QUESTÃO 1 (UM) POR FAVOR 

RESPONDA AS SEGUINTES. CASO CONTRÁRIO NÃO PRECISA 

CONTINUAR. 

 

2- ESSA DOR ALGUMA VEZ COMEÇA QUANDO VOCÊ ESTÁ EM PÉ 

PARADO OU SENTADO? 

(  ) SIM          (   )NÃO 

 

3- VOCÊ TEM ESSA DOR AO SUBIR UMA LADEIRA OU QUANDO ANDA 

RÁPIDO? 

(  ) SIM          (  ) NÃO 

 

4- VOCÊ TEM ESSA DOR QUANDO ANDA EM RÍTMO NORMAL, NO 

PLANO? 

(  ) SIM          (  ) NÃO 

 

5- O QUE ACONTECE COM A DOR QUANDO VOCÊ PARA? 

(  ) GERALMENTE CONTINUA POR MAIS QUE 10 MINUTOS 

(  ) GERALMENTE DESAPARECE EM 10 MINUTOS OU MENOS 

 

6- ONDE VOCÊ SENTE ESSA DOR OU DESCONFORTO? 

MARQUE COM UM X O(S) LUGAR (ES) NO DIAGRAMA ABAIXO. 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 – ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL 

 

ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (menor valor de ITB entre MMII para dados) 

-Artéria Braquial= Direita_______ Esquerda________ 

-Artéria tibial P.= Direita________Esquerda________ 

-Artéria Pediosa= Direita________Esquerda_________ 

VALORES:  

-1.0 a 1.39 normal 

->0,9 a 1,0 limítrofe (Borderline) 

-< 0,9 DAOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 4 – PERFIL DE ATIVIDADE HUMANA (PAH) 

 

ATIVIDADE 
Ainda 
faço 

Parei de 
fazer 

Nunca 
fiz 

1. Levantar e sentar em cadeiras ou cama (sem ajuda)       

2. Ouvir rádio       

3. Ler livros, revistas ou jornais       

4. Escrever cartas ou bilhetes       

5. Trabalhar numa mesa ou escrivaninha       

6. Ficar de pé por mais que um minuto       

7. Ficar de pé por mais que cinco minutos       

8. Vestir e tirar roupa sem ajuda       

9. Tirar roupas de gavetas ou armários       

10. Entrar e sair do carro sem ajuda       

11. Jantar num restaurante       

12. Jogar baralho ou qualquer jogo de mesa       

13. Tomar banho de banheira sem ajuda       

14. Calçar sapatos e meias sem parar para descansar       

15. Ir ao cinema, teatro ou a eventos religiosos ou esportivos       

16. Caminhar 27 metros (um minuto)       

17. Caminhar 27 metros sem parar (um minuto)       

18. Vestir e tirar a roupa sem parar para descansar       

19. Utilizar transporte público ou dirigir por 1 hora e meia (158       

quilômetros ou menos)       

20. Utilizar transporte público ou dirigir por ± 2 horas (160       

quilômetros ou mais)       

21. Cozinhar suas próprias refeições       

22. Lavar ou secar vasilhas       

23. Guardar mantimentos em armários83       

24. Passar ou dobrar roupas       

25. Tirar poeira, lustrar movéis ou polir o carro       

26. Tomar banho de chuveiro       

27. Subir seis degraus       

28. Subir seis degraus sem parar       

29. Subir nove degraus       

30. Subir 12 degraus       

31. Caminhar metade de um quarteirão no plano       

32. Caminhar metade de um quarteirão no plano sem parar       

33. Arrumar a cama (sem trocar os lençóis)       

34. Limpar janelas       

35 Ajoelhar ou agachar para fazer trabalhos leves       

36. Carregar uma sacola leve de mantimentos       



 
 

37. Subir nove degraus sem parar       

38. Subir 12 degraus sem parar       

39. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira       

40. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira, sem       

Parar       

41. Fazer compras sozinho       

42. Lavar roupas sem ajuda (pode ser com máquina)       

43. Caminhar um quarteirão no plano       

44. Caminhar 2 quarteirões no plano       

45. Caminhar um quarteirão no plano, sem parar       

46. Caminhar dois quarteirões no plano, sem parar       

47. Esfregar o chão, paredes ou lavar carros       

48. Arrumar a cama trocando lençóis       

49. Varrer o chão       

50. Varrer o chão por cinco minutos, sem parar       

51. Carregar uma mala pesada ou jogar uma partida de 
boliche       

52. Aspirar o pó de carpetes       

53. Aspirar o pó de carpetes por cinco minutos, sem parar       

54. Pintar o interior ou o exterior da casa       

55. Caminhar seis quarteirões no plano       

56. Caminhar seis quarteirões no plano, sem parar       

57. Colocar o lixo para fora       

58. Carregar uma sacola pesada de mantimentos       

59. Subir 24 degraus       

60. Subir 36 degraus       

61. Subir 24 degraus, sem parar       

62. Subir 36 degraus, sem parar       

63. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos)       

64. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos), sem parar       

65. Correr 100 metros ou jogar peteca, “voley”, “baseball”       

66. Dançar socialmente       

67. Fazer exercícios calistênicos ou dança aeróbia por cinco       

minutos, sem parar       

68. Cortar grama com cortadeira elétrica       

69. Caminhar 3,2 quilômetros (±40 minutos)       

70. Caminhar 3,2 quilômetros sem parar (±40 minutos)       

71. Subir 50 degraus (2 andares e meio)       

72. Usar ou cavar com a pá       

73. Usar ou cavar com a pá por 5 minutos, sem parar84       

74. Subir 50 degraus (2 andares e meio), sem parar       

75. Caminhar 4,8 quilômetros (±1 hora) ou jogar 18 buracos 
de       

Golfe       

76. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora), sem parar       

77. Nadar 25 metros       



 
 

78. Nadar 25 metros, sem parar       

79. Pedalar 1,6 quilômetro de bicicleta (2 quarteirões)       

80. Pedalar 3,2 quilômetros de bicicleta (4 quarteirões)       

81. Pedalar 1,6 quilômetro, sem parar       

82. Pedalar 3,2 quilômetros, sem parar       

83. Correr 400 metros (meio quarteirão)       

84. Correr 800 metros (um quarteirão)       

85. Jogar tênis/frescobol ou peteca       

86. Jogar uma partida de basquete ou de futebol       

87. Correr 400 metros, sem parar       

88. Correr 800 metros, sem parar       

89. Correr 1,6 quilômetro (2 quarteirões)       

90. Correr 3,2 quilômetros (4 quarteirões)       

91. Correr 4,8 quilômetros (6 quarteirões)       

92. Correr 1,6 quilômetro em 12 minutos ou menos       

93. Correr 3,2 quilômetros em 20 minutos ou menos       

94. Correr 4,8 quilômetros em 30 minutos ou menos       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 - SHORT PHISICAL PERFORMANCE BATTERY (SPPB) 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO FÍSICO DE MEMBROS INFERIORES 
TESTE DE EQUILÍBRIO 
Marque as pontuações, item a item. Caso obtenha pontuação zero, assinale o 
motivo e passe para o teste seguinte. 
1° Posição: Pés unidos em paralelos. 

 
(  ) < 10” - 0 ponto. Marque o tempo _____ . _____ milésimos de segundos. 
Assinale o motivo (ver abaixo) e siga para o próximo teste (teste de velocidade 
de marcha). 
(  ) ≥10” - 1 ponto. Passe para a 2° posição. 
 
Assinale x no motivo, caso a pontuação tenha sido igual a zero: 
(  ) Tentou, mas não conseguiu 
(  ) O participante não é capaz de ficar na posição sem auxílio 
(  ) O avaliador sente insegurança para deixá-lo na posição 
(  ) O participante sente-se inseguro para ficar na posição 
(  ) O participante é incapaz de entender a explicação do teste 
(  )Outra questão específica ______________________________________ 
(  ) O participante recusou-se. 
Comentários____________________________________________________ 
 
 
2° Posição: Hálux encostado na borda medial do calcanhar. 
 

 
 
(  ) < 10” - 0 ponto. Marque o tempo _____ . _____ milésimos de segundos. 
Assinale o motivo (ver abaixo) e siga para o próximo teste (teste de velocidade 
de marcha). 
 
(  ) ≥10” - 1 ponto. Passe para a 3° posição. 
 
 
Assinale x no motivo abaixo, caso a pontuação tenha sido igual a zero: 
(  ) Tentou, mas não conseguiu; 
(  ) Participante não é capaz de ficar na posição sem auxílio; 
(  ) O avaliador sente insegurança para deixá-lo na posição; 
(  ) O participante sente-se inseguro para ficar na posição; 
(  ) O participante é incapaz de entender a explicação do teste; 



 
 

(  ) Outra questão 
específica____________________________________________ 
(  ) O participante recusou-se. 
Comentários_____________________________________________________
_____ 
 
 
3° Posição: Hálux encostado na borda posterior do calcanhar. 
 

 
 
(  ) < 3” - 0 ponto. Marque o tempo _____ . _____ milésimos de segundos. 
Assinale o motivo abaixo e siga para o próximo teste (teste de velocidade de 
marcha). 
(  ) 3” ≥ e ≤ 9”.99 - 1 ponto 
(  ) ≥10” - 2 pontos 
 
Assinale x no motivo abaixo, caso a pontuação tenha sido igual a zero: 
(  ) Tentou, mas não conseguiu; 
(  ) Participante não é capaz de ficar na posição sem auxílio; 
(  ) O avaliador sente insegurança para deixá-lo na posição; 
(  ) O participante sente-se inseguro para ficar na posição; 
(  ) O participante é incapaz de entender a explicação do teste; 
(  ) Outra questão específica ________________________________________ 
(  ) O participante recusou. 
Comentários_____________________________________________________
_________ 
 
 
13.1 Soma dos pontos nas 3 posições em equilíbrio:_____________ 
 
 
TESTE DE VELOCIDADE DE MARCHA 
 
O idoso deve caminhar normalmente como se fosse atravessar a rua. Repetir 
duas vezes o teste. Pode ser utilizado meio auxiliar de marcha, menos cadeira 
de rodas. Se ele é incapaz de realizar, assinale o motivo e siga para o teste 
seguinte. 
 

 
 
 
- Tempo da 1° velocidade (ida) _____ . _____ milésimos de segundos. 
- Tempo da 2° velocidade (volta) _____ . _____ milésimos de segundos. 
 



 
 

Escolher o melhor tempo para a pontuação, assinalando o quadrado abaixo. 
(  ) > 8.70” - 1 ponto 
(  ) < 4.82” - 4 pontos 
(  ) 6.21 ≥ e ≤  8.70”- 2 pontos 
(  ) 4.82” ≥ e ≤   6.20” - 3 pontos 
(  ) Incapaz - 0 ponto. Assinale x no motivo abaixo: 
(  ) Tentou, mas não conseguiu; 
(  ) O participante não pode caminhar sem auxílio ou ajuda; 
(  ) O avaliador sentiu insegurança para realizar o teste; 
(  ) O participante sentiu-se inseguro para realizar o teste; 
(  ) O participante não entendeu as instruções do teste; 
(  ) Outro motivo específico: 
________________________________________________ 
(  ) O participante recusou. 
 
Qual a dificuldade neste teste: ( ) Nenhuma ( ) O idoso usa bengala ( ) Outra 
Comentários: 
_______________________________________________________________
_________ 
 
13.2 Pontuação no teste de marcha: ________________ 
 
 
TESTE DE FORÇA DE MEMBROS INFERIORES 
 
a) Primeiro realizar um Pré-teste: Pedir para o idoso levantar-se uma vez da 
cadeira. 
b) Caso NÃO consiga ou utilize as mãos, pare o teste, assinale o motivo 
(abaixo) e siga para a pontuação final SPPB. 
c) Caso consiga, repita o teste 5 vezes consecutivas o mais rápido possível, 
com os membros superiores cruzados sobre peito e marque o tempo: ______ . 
______ milésimos de segundos. 
d) Caso o participante use os braços ou não consiga completar as 5 repetições 
ou demore mais que 1 minuto para completar, finalize o teste e pontue zero e 
assinale o motivo abaixo. 
 

 
Posição Inicial         Posição Final                     
 
(  ) > 16”.7 - 1 ponto 
(  ) 13”.70 ≥ e ≤  16”.69 - 2 pontos 
(  ) 11”.20 ≥ e ≤   13”.69 - 3 pontos 
(  ) < 11”.19 - 4 pontos 
(  ) Incapaz ou tempo ≥ 60” - 0 ponto. 



 
 

Assinale x no motivo abaixo: 
 
(  ) Tentou, mas não conseguiu; 
(  ) O participante não consegue levantar-se sem auxílio; 
(  ) O avaliador não teve segurança para realizar o teste; 
(  ) O participante sentiu-se inseguro para realizar o teste; 
(  ) O participante não conseguiu entender as instruções do teste; 
(  ) Outro motivo específico: ___________________________________ 
(  ) O participante se recusou-se. 
Comentários: 
______________________________________________________________ 
 
13.3 Pontuação no teste de força: ______________ 
 
13.5 PONTUAÇÃO FINAL NO SPPB (Soma das pontuações nos três testes): 
________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 – HEEL RISE TEST (TESTE DE PONTA DO PÉ) 

 

O TPP será realizado com o indivíduo descalço, em ortostatismo e em apoio 

bipodal. A mão dominante permanecerá apoiada na parede à frente, com semiflexão 

de cotovelo, para auxiliar na manutenção do equilíbrio. O participante realizará 

inicialmente uma primeira flexão plantar em toda amplitude de movimento, até o ponto 

de apoio das articulações metatarso-falangeanas, quando será marcada pelo 

examinador a altura máxima atingida por sua cabeça em uma haste de equipamento 

fixado na parede. O avaliador demonstrará ao participante como o teste deverá ser 

executado e o orientará a encostar a cabeça na haste fixada na parede ou 

estadiômetro em todas as flexões plantares visando garantir que o indivíduo faça a 

flexão plantar em toda amplitude de movimento, em todas as repetições. Durante o 

teste o indivíduo realizará o máximo de flexões plantares que suportar, até o ponto de 

fadiga voluntário, o mais rápido possível e o examinador cronometrará o tempo gasto 

para execução do teste e o número total de repetições realizadas. Será dado comando 

verbal para início do teste e durante a realização não será dada qualquer forma de 

incentivo. O avaliador registrará o número de repetições realizadas e o tempo total 

gasto para execução do teste. Posteriormente será calculada a velocidade de 

execução do TPP. A pressão arterial será aferida antes do teste e em caso de valores 

maiores que pressões superior a 180/100 mmHg ou frequência cardíaca (FC) basal 

maior do que 120 bpm o teste não será realizado. A FC será monitorada durante o 

teste e em caso de FC maior que 85% da FC máxima prevista para idade durante a 

execução do teste, este será interrompido. 

HEELRISETEST (TESTE PONTA DOS PÉS) 

 

-Spo2 inicial= ____% final=___% 

-FC inicial________ final=________ 

-FC máxima prevista=____________(85% máxima para idade) 

-PA=_______________ 

-Estadiometro=________ 

-Nº de repetições=____________(fadiga voluntária, sem incentivo) 

-Tempo total=_______________ 



 
 

APÊNDICE 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para a participação da pesquisa intitulada RELAÇÃO 

ENTRE DESEMPENHO FUNCIONAL E INDICADORES DE DOENÇA 

ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA EM IDOSAS, cuja pesquisadora 

responsável é a Fisioterapeuta Sanny de Aquino Ferreira sob orientação do Dr. 

Álvaro Campos Cavalcante Maciel. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura Avaliar se há relação entre doença arterial obstrutiva 

periférica e desempenho funcional na idosa. 

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 Edimburgo, e responderá 

algumas perguntas sobre sua saúde, historia clínica e submetido à verificação 

dos sinais vitais. 

Em seguida serão realizadas as coletas com avaliação do Índice 

Tornozelo-Braço, procedimento não invasivo, no qual é possível detectar se há 

ou não presença de doença arterial obstrutiva periférica, comparando sua 

pressão arterial entre os braços e pernas com ajuda de um aparelho 

denominado dopller para ausculta arterial, a avaliação da sua capacidade 



 
 

funcional será aferida pelo teste Bateria de Desempenho Funcional Curto 

(SPPB – Short Phisical Performance Battery ) que avalia: equilíbrio estático em 

pé, velocidade usual  de marcha (4m) e sentar e levantar cinco vezes de uma 

cadeira sem utilizar os braços, sendo avaliada ainda sua força muscular em 

braço por um aparelho denominado de dinamômetro. Por fim será realizado o 

teste da ponta dos pés (heelrisetest), afim de, verificar o grau de força dos 

músculos da panturrilha, onde será realizado o número máximo de repetições 

de elevação do calcanhar que conseguir realizar. 

O risco envolvido com a participação nesta pesquisa é de queda durante a 

avaliação do desempenho de capacidade funcional nos testes propostos 

acima, porém mínimos pela presença e cuidados constante do avaliador 

durante tais procedimentos, sendo os benefícios a detecção precoce de 

doenças vasculares e condições preventivas para um envelhecer saudável. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas os dados pessoais não serão 

identificados em nenhum momento. Os dados serão guardados em local 

seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

Todos os custos e serviços profissionais exigidos como parte deste estudo 

serão gratuitos. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para os pesquisadores 

responsáveis, no Departamento de Fisioterapia do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN no Endereço: 

Av. Senador Salgado Filho, 3000. Caixa Postal 1524 - CEP:59072-970 ou pelo 

telefone (84) 3342-2010. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNP no endereço: Av. Senador Salgado 

Filho, 1610, Lagoa Nova, Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-1219. 

Consentimento Livre e Esclarecido 



 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos envolvidos e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa: Relação entre Doença Arterial Obstrutiva periférica e 

Desempenho Funcional em Idosas. 

 

 

________________________________________ 

                        Participante da Pesquisa 

 

_____________________________________________ 

                        Pesquisador Responsável  

Fs. Sanny de Aquino Ferreira Oliveira 

 

Pesquisador responsável: Departamento de Fisioterapia do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

no Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000. Caixa Postal 1524 - 

CEP:59072-970. Telefone (84) 3342-2010 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNP: Av. Senador Salgado Filho, 1610, 

Lagoa Nova, Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-1219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 2 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

DATA:____________ 

NOME:____________________________________________Idade:_______ 

Estado civil:_________________________________Filhos:______Netos:____ 

Mora com:___________________________________Telefone:____________ 

Natural de:___________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

____ 

Profissão:_______________________________________________________

__ 

Religião:________________________________________________________

__ 

Escolaridade:____________________________________________________

__ 

História patológica pregressa: 

Comorbidades:___________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Cirurgias:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______ 

Alergias:________________________________________________________

__ 

Medicamentos em uso: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 



 
 

História psico-social / Hábitos de vida: 

Tabagismo:______________________________________________________

__ 

Etilismo:________________________________________________________

___ 

Atividade 

Física:____________________________________________________ 

Relacionamento 

familiar:_____________________________________________ 

Condições de moradia: 

______________________________________________ 

História Patológica 

familiar:__________________________________________ 

_______________________________________________________________

__ 

Exame clínico: 

Dor: 

_____________________________________________________________ 

Peso:___________Altura:____________ IMC:____________________ 

Bioimpedância:___________________________________________________

_ 

FC:____________ bpm  f:_____________Irpm  

PA_____________sentado _____________deitado 

ITB:_________________________________________________________ 

Mimi-Mental: _________________________________________________ 

 

 


