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RESUMO 

Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é fator de risco para quedas e seus agravos, devido 

às disfunções dos sistemas sensoriais, motores e autonômicos, os quais ficam expostos ao 

descontrole do metabolismo dos carboidratos, comprometendo o Controle Postural (CP). 

Objetivos: Identificar os fatores clínicos, funcionais e psico-cognitivos que estão associados 

ao declínio do CP em idosos com DM do tipo 2 (DM2). Método: Trata-se de um estudo 

observacional analítico de caráter transversal em que foram avaliados 90 indivíduos, dos 

sexos feminino e masculino, com idade igual ou superior a 60 anos. Os idosos foram 

avaliados por meio dos instrumentos Mini BESTest, Mini Exame do Estado Mental, Escala 

de Depressão Geriátrica e WHODAS. Foram aplicados os testes de Mann-Whitney, de 

Kruskal-Wallis seguido do teste de Tukey e o Coeficiente de Correlação de Spearman (ρ), 

p<0,05. Resultados: A amostra apresentou a maioria feminina (65,6%), com média etária 

de 68,6 ±7,5 anos. Grande parte dos idosos relatou conhecer o diagnóstico da DM há mais 

de dez anos (51,2%). A média do Mini BESTest foi de (74,3%), o sistema com pior 

desempenho foi o de Respostas Posturais (57,1%), enquanto que a Orientação Sensorial 

obteve o melhor desempenho (89,8%). Ocorreram associações significantes entre a 

pontuação total do Mini BESTest e as categorias das variáveis: faixa etária (p<0,001), 

prática regular de atividade física (p=0,008), dor em MMII (p=0,019), quedas no último ano 

(p=0,001), medo de quedas (p=0,035), tendência a quedas (p=0,012), mobilidade e risco de 

quedas (p<0,001), queixa de tonturas (p=0,008) e sintomas depressivos (p=0,001). 

Correlações significantes foram encontradas entre a pontuação do Mini BESTest e as 

variáveis quantitativas: idade (ρ= -0,391; p<0,001), número de doenças (ρ= -0,278; p=0,031), 

dor em MMII (ρ= -0,279; p=0,008), força de preensão palmar (ρ= 0,227; p=0,033), Mini Exame 

do Estado Mental (ρ=-0,295; p=0,005), Escala de Depressão Geriátrica (ρ=-0,389; p<0,001) e 

Desempenho Funcional (ρ= -0,504; p<0,001). Conclusões: Pacientes com DM2 apresentam 

diversas complicações, é importante que se faça uma prevenção da doença. O idoso precisa 

receber orientações sobre o DM2 para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Idoso, Acidente por Quedas, Equilíbrio Postural, Diabetes Mellitus, Avaliação 
em Saúde.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) has been a risk factor for falls and its aggravations, 

due to the functional abnormalities of the sensorial, motor and autonomic systems, which are 

exposed to the lack of control of the carbohydrate metabolism, compromising the Postural 

Control (PC). To identify the clinical, functional and psycho-cognitive factors that are 

associated with the decline of PC in the elderly with type-2 DM (DM2). Objectives: To 

identify the clinical, functional and psycho-cognitive factors that are associated with the 

decline of PC in the elderly with type-2 DM (DM2). Method: This is an observational, cross-

sectional, observational study in which 90 male and female individuals,  aged 60 years or 

over were evaluated. The elderly were also evaluated through the Mini BESTest, Mini Mental 

State Test, Geriatric Depression Scale and WHODAS instruments. The Mann-Whitney tests, 

from Kruskal-Wallis followed by the Tukey's test and the Spearman's Correlation Coefficient 

(ρ), p <0.05, were applied. Results: The sample showed a female msjority (65.6%), with a 

mean age of 68.6 ± 7.5 years. Most of the elderly reported having been diagnosed with DM 

more than ten years ago (51.2%). The average  of Mini BESTest was (74.3%), the worst 

performing session was Postural Responses (57.1%), while Sensory Orientation achieved 

the best performance (89.8%). There were significant associations between the total score of 

the Mini BESTest and the categories of variables: age range (p <0.001), regular physical 

activity (P = 0.021), pain in the lower limbs (p = 0.019), falls in the last year (p = 0.001), fear 

of falls (p = 0.006), P = 0.035), tendency to falls (p = 0.012), mobility and risk of falls (p 

<0.001), complaint of dizziness (p = 0.008) and depressive symptoms (p = 0.001). Significant 

correlations were found between the Mini BESTest score and the quantitative variables: age 

(ρ = -0.391, p <0.001), number of diseases (ρ = -0.278, p = 0.031), pain in MMII (ρ = -0.279; 

(P = 0.008), palmar grip strength (ρ = 0.227, p = 0.033), Mini Mental State Examination (ρ = -

0.295, p = 0.005), Geriatric Depression Scale (ρ = -0.389, p <0.001) and Functional 

Performance (ρ = -0.504, p <0.001). Conclusions: The PC of elderly with type-2 diabetes 

mellitus is more compromised, is important to prevent the disease. The elderly need 

guidance on DM2 so that they have a better quality of life. 

 Key-words: Elderly, Accident by Fall. Postural Balance. Diabetes Mellitus, Health 

Assessment. 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

proporção de idosos no Brasil em 2010 era de 7,4%, com previsão de atingir a 

marca dos 26,7% no ano de 2060. Esta proporção em 2010, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), já classificava o Brasil como um país 

estruturalmente envelhecido, pois a proporção de idosos na sua população 

ultrapassa 7%. Em 2060, as projeções do IBGE mostram que haverá cerca de 

58,4 milhões de idosos, o que colocará o Brasil na sexta posição entre os países 

com maior proporção de idosos no mundo.  

No Nordeste brasileiro, 7,2% da população é considerada idosa (IBGE, 

2010). O município de Natal (RN) possui uma população de 803.739 habitantes. 

No último Censo Demográfico, a população com 65 anos ou mais representou 

7,04% dos indivíduos, o equivalente a 56.605 idosos (AMARAL et al., 2013). 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica com muitos casos em todo 

o mundo (NASCIMENTO et al., 2010). De acordo com a International Diabetes 

Federation - IDF, essa doença acomete aproximadamente 7,6% da população com 

faixa etária entre 30 a 69 anos e deve atingir 438 milhões de pessoas no mundo em 

2030. Portanto, deve ser considerado um problema de saúde pública que gera 

grande impacto econômico e social em vários países (CENCI et al., 2013). 

No Brasil, dados do DATASUS revelaram que em 2008, 9,3% dos 

indivíduos com mais de 35 anos já tinham o diagnóstico de DM (OLIVEIRA et al., 

2012). O aumento da idade favorece o surgimento da DM. A prevalência de 

indivíduos diabéticos na cidade de Natal atinge 25,7%, sendo a amostra 

representada por 67,6% com idade igual ou superior a 60 anos (NUNES, 2006). 

Em estudo mais recente, 29,7% de uma amostra de idosos residentes na 

comunidade de Natal eram diabéticos (AMARAL et al., 2013). 

O DM Tipo 2 (DM2) é o mais comum na população idosa. Em muitos 

casos, estes pacientes tiveram o diagnóstico dessa doença entre 40 e 50 anos de 

idade, e, portanto envelheceram com este problema. O DM é caracterizado como 

uma desordem metabólica, a qual resulta em um estado de hiperglicemia crônica 

(LIMA, FREITAS, 2012). Isto ocorre quando há um distúrbio no metabolismo dos 

carboidratos, gorduras e proteínas, que por sua vez é decorrente de um distúrbio 

da secreção e/ou ação da insulina nos tecidos alvos. 
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O DM é fator de risco para outras comorbidades, que surgem decorrentes 

de disfunções de diversos órgãos e sistemas que ficam expostos ao descontrole 

do metabolismo dos carboidratos (CORDEIRO et al., 2009). As complicações 

crônicas são as principais responsáveis pela morbidade e mortalidade dos 

indivíduos com DM (CENCI et al., 2013). É comum encontrarmos os componentes 

da síndrome plurimetabólica, como obesidade, hipertensão arterial, componente 

genético, maior frequência de complicações macrovasculares e altos índices de 

colesterol e triglicérides (NARSI; SÁ, 2011). 

O DM pode tornar os idosos mais suscetíveis ao desequilíbrio corporal e às 

quedas, pois afeta os sistemas sensoriais que influenciam no equilíbrio postural. 

Adicionado ao processo de senescência que diminui a reserva funcional dos 

idosos e a presença de outras doenças que acometem esses indivíduos (RICCI, 

GAZZOLA; COIMBRA; 2009). A prevalência de quedas em idosos diabéticos é de 

40,7% (CORDEIRO et al., 2009).  

A prevenção da instabilidade postural, da morbidade relacionada à queda 

(EMAM et al., 2009) causa grande impacto na saúde pública. É importante 

prevenir quedas, por ser a principal causa de morte acidental, associado ao 

declínio funcional e institucionalização em idosos. Além de ser oneroso, nos 

Estados Unidos da América (EUA) se gasta em média U$ 19 bilhões/ano de 

internações relacionadas a quedas (JAGS, 2011). Ações que promovam a 

prevenção e a reabilitação são consideradas modelos de programa para essa 

população. 

Pacientes acima de 60 anos também podem sofrer com deficiências nos 

sistemas visuais, somatosensoriais, auditivas, vestibulares ou mistas, distúrbios 

motores e autônomos, associados a outras comorbidades comuns ao 

envelhecimento que podem comprometer a integridade do Controle Postural (CP) 

nas tarefas comuns do dia a dia (CORDEIRO et al., 2009). A Retinopatia 

Diabética é o problema mais comum, correspondendo de 29% a 40% dos casos 

de déficit visual em decorrência do DM (DIAS et al., 2010).  

Cordeiro et al (2009), avaliaram 91 idosos diabéticos com 65 anos ou mais, 

por meio da Berg Balance Scale e verificaram, por análise de regressão linear, 

que o déficit do equilíbrio funcional está relacionado à diminuição da capacidade 
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funcional, da estratégia de passo, do uso de dispositivo de auxílio à marcha, 

redução da sensibilidade proprioceptiva, presença de hipotensão ortostática e 

dificuldades em condições sensoriais conflitantes nas tarefas de equilíbrio. 

Uma recente ferramenta desenvolvida para avaliar os sistemas do CP é o 

BESTest, que analisa o desempenho em seis subsistemas específicos: aspectos 

biomecânicos, limites de estabilidade e verticalidade, ajustes posturais 

antecipatórios, respostas posturais a perturbações externas, orientação sensorial 

durante a postura e estabilidade na marcha (PADGETT; JACOBS; KASSER, 

2012).   

CP é definido como a ação de manter ou restaurar o equilíbrio durante a 

postura estática ou em movimento. As estratégias de CP podem ser reativas 

(compensatórias) ou preditivas (antecipatórias), ou a combinação de ambas. O 

controle da estratégia preditiva envolve, geralmente, movimentos voluntários, ou 

aumento da atividade muscular, enquanto que a estratégia reativa envolve um 

movimento ou resposta muscular pré-programada (POLLOCK et al., 2000). 

A versão abreviada do BESTest é o Mini BESTest, também pode ser 

aplicado em qualquer idade e em diferentes patologias de diversos níveis, sendo 

composto quatro subsistemas (HORAK; WRISLEY; FRANK, 2009), e sendo o DM 

uma doença multissistêmica, foi o instrumento de escolha do presente estudo.  

O Mini BESTest foi adotado pelo fato de ser um instrumento inovador, ele é 

capaz de indicar os melhores e piores desempenhos dos sistemas e subsistemas 

do CP, além disso, ele direciona para o tratamento mais adequado de acordo com 

cada desempenho. 

Não foram encontrados na literatura, estudos de investigação avaliativa 

detalhada dos sistemas do CP de idosos com DM2 por meio do Mini BESTest. 

Que traçassem o perfil dos idosos e relacionassem com os fatores 

sociodemográficos, clínico-funcionais, psico-cognitivos e desempenho funcional. 

Assim, identificar-se-á se existe declínio no CP, a causa e as repercussões nas 

atividades funcionais. A partir desses resultados, será possível otimizar e traçar 

futuras condutas e orientações para os pacientes. 

A prevenção de instabilidade postural, e consequentemente, a prevenção 

da morbidade relacionada à queda e a mortalidade em diabéticos com neuropatia 
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periférica (EMAM et al., 2009) têm importante impacto em saúde pública, pelos 

elevados custos e incapacidade funcional que pode acometer o idoso 

particularmente, em idosos com uma doença crônica comum nesta população, 

como o Diabetes Mellitus. Pretende-se aprimorar o conhecimento sobre a 

implicação clínica dos sistemas do CP em idosos com DM2, para poder traçar o 

perfil desses pacientes, orientá-los e encaminhá-los ao tratamento quando 

necessário. 

 

1.1 Revisão da literatura 

 

 

1.1.1 Diabetes Mellitus: 

 

Uma epidemia de DM está em curso. Atualmente, a estimativa é que a 

população mundial com diabetes seja de 382 milhões de pessoas e que em 2035 

esses números aumentem para 471 milhões. Cerca de 80% desses indivíduos 

com DM vivem em países em desenvolvimento, onde há uma maior epidemia. O 

número de pessoas com diabetes está aumentando devido ao crescimento e 

envelhecimento populacional, maior urbanização, crescente prevalência da 

obesidade e do sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com 

DM segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2016). 

De acordo com a American Diabetes Association, em 2012, 9,3% da 

população americana apresentou DM. Comparando a incidência de casos entre 

2010 e 2012 observa-se um aumento de 0,2 milhões de diagnósticos da doença. 

As estatísticas atuais publicadas pela IDF mostram que 8,3% da população com 

20 a 79 anos de idade na Alemanha estão sofrendo de DM (BLÜHER et al., 

2015). 

Os altos números da incidência na DM2 no Brasil e no mundo ressaltam a 

importância de se pensar em estratégias de prevenção às complicações crônicas 

inerentes à doença e à promoção da qualidade de vida O impacto do diagnóstico 

de uma doença crônica pode afetar aspectos centrais na vida de uma pessoa, 
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provocando uma situação de perturbação emocional e não adaptação à doença. 

Entre as doenças crônicas, o DM ganha destaque pela necessidade de cuidados 

integrais, em seu tratamento. O conhecimento sobre a doença deve ser utilizado 

pelo diabético, com auxílio daqueles que estão a sua volta, buscando equilíbrio 

entre alimentação, a prática de exercícios físicos e o uso de medicação, além 

manter hábitos de vida saudáveis (MOTTA; ROSA, 2016). 

Outro fator associado ao surgimento de novos diagnósticos do diabetes 

são os custos que esses pacientes geram para a sociedade, para os EUA em 

2012 o custo foi de $ 245 bilhões. No Brasil, de acordo com as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes, o custo direto oscila em 3,9 bilhões de dólares 

americanos anualmente. 

O DM é uma síndrome de comprometimento do metabolismo, devido à 

ausência de secreção de insulina ou por diminuição da sensibilidade dos tecidos a 

insulina. O grau de comprometimento de sua produção, da sua ação, do número 

ou da resposta dos receptores à insulina, assim como a idade, tempo de 

aparecimento e tipo de terapêutica são indicadores e demarcadores dos dois tipos 

de DM (CANCELLIÉRI, 1999).  

A fisiopatologia da intolerância à glicose no DM2 é complexa e envolve 

tanto fatores genéticos como adquiridos. Entre os fatores adquiridos, o ganho de 

peso e a inatividade física são os principais fatores no aumento da prevalência e 

estão associados a dietas ricas em carboidratos rapidamente absorvíveis, 

resultando em níveis elevados de insulina e glicose no sangue, deposição de 

gordura no fígado e músculo, aumentando a resistência à insulina nestes tecidos. 

Esses fatores aumentam a demanda por insulina e, em longo prazo, podem levar 

a insuficiência de células β progressivas (CORNELL, 2015). 

Doenças crônicas como diabetes e obesidade podem ser explicadas pelo 

mecanismo do aumento da extração de polissacarídeos não digestivos, em 

adição dos lipopolissacarídeos bacterianos na flora intestinal, que podem 

desencadear um processo inflamatório. Muitos estudos têm correlacionado o DM2 

com a obesidade como um estágio subclínico de inflamação crônica nos tecidos 

adiposos, fígado e hipotálamo (TSUKUMO et al., 2014). No fígado, a resistência à 

insulina manifesta-se por uma superprodução de glicose durante o estado basal, 

22 



14 

 

 

apesar da presença de jejum, hiperinsulinemia e uma supressão de auditiva na 

Produção de Glucose Hepática (PGH) em resposta à insulina, como ocorre na 

sequência de uma refeição (De FRONZO, 2009).  

A resistência à insulina nos músculos, fígado e células β representa a falha 

dos defeitos fisiopatológicos fundamentais no DM2. Essa falha ocorre mais cedo e 

mais severa do que se pensava. Um terço dos indivíduos com tolerância a glicose 

são mais resistentes à insulina, com perda de mais de 80% da função das células 

β. O trio, músculos, fígado e células β mais células de gordura, trato 

gastrointestinal, rins e cérebro, desempenham papeis importantes no 

desenvolvimento da intolerância a glicose em diabéticos tipo 2 (De FRONZO, 

2009). 

Embora a resposta de insulina no plasma para o desenvolvimento da 

resistência seja aumentada durante a história natural do DM2, isso não significa 

que as células β estejam funcionando normalmente. É reconhecido que medir a 

resposta de insulina no plasma é um desafio que não fornece um válido índice da 

função celular. As células β respondem a um incremento da glicose com um 

incremento da insulina. No entanto, essas células também estão conscientes da 

sensibilidade do corpo à insulina e ajustes da secreção de insulina para manter a 

normoglicemia (De FRONZO, 2009).   

O DM2 é mais comum do que o tipo 1, sendo responsável por 80 a 90% 

de todos os casos de diabetes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2014), 

podendo chegar a acometer 90 a 95% da população de diabéticos 

(CANCELLIÉRI, 1999; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). A 

história natural do DM2 em adultos é caracterizada para ser poligênica, com 

uma diminuição progressiva da secreção de insulina associada à insuficiência 

do controle glicêmico gradual (THORNE; QUINTANILLA, 2010). Em contraste ao 

diabetes tipo 1, o DM2 está associado ao aumento da concentração plasmática 

de insulina e hiperglicemia (AMERICAN DIABETIC ASSOCIATION, 2014).  

Uma mudança no paradigma do tratamento da DM é a recomendação da 

terapia iniciada com dieta e exercício físico. Embora as origens da resistência à 

insulina possam ser rastreadas ao seu fundo genético, a epidemia de diabetes 

que envolveu países ocidentais está relacionada à epidemia de obesidade e 
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inatividade física. Indivíduos destinados a desenvolver o tipo 2 de diabetes 

herdam um conjunto de genes de seus pais que fazem seus tecidos resistentes à 

insulina (De FRONZO, 2009). 

Além dos fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia já 

citados como a hereditariedade, obesidade, idade, inatividade física, diabetes 

gestacional, aumento de glicemia em decorrência de estresse, sob utilização de 

certos medicamentos ou em infecções, raças/ etnias contribuem para o 

aparecimento da DM (CANCELLIÉRI, 1999). A resultante hiperglicemia e mau 

controle metabólico pode causar uma nova redução na sensibilidade à insulina, 

mas é a progressiva falha das células que determina a taxa progressão de 

doença (De FRONZO, 2009). 

Além disso, os fármacos também podem ser prescritos para aumentar à 

sensibilidade a insulina ou para provocar a liberação adicional de insulina pelo 

pâncreas com objetivo de diminuir a porcentagem de gordura corporal, dos 

lipídeos circundantes e manter valores normais de glicemia (CANCELLIÉRI, 1999; 

AMERICAN DIABETIC ASSOCIATION, 2014). A Metformina melhora a 

sensibilidade à insulina e têm efeitos antiaterogênicos, a Tiazolidinodiona (TZD) 

além de melhorar a sensibilidade à insulina preserva a função das células e 

exerce a função antiaterogênica e a Exenatida preserva a função da célula e 

promove a perda de peso. Não são recomendadas as Sulfoniluréias porque, após 

uma melhora inicial no controlo glicêmico, ocorre a perda progressiva na função 

das células (De FRONZO, 2009). 

Devido à natureza progressiva do DM2, um aumento gradual dos fármacos 

às vezes é necessário, juntamente com a intervenção do estilo de vida. Porém, 

esse aumento de medicamentos pode levar o indivíduo a ser um polifármaco e, 

consequentemente, piorar as complicações relacionadas ao diabetes como, por 

exemplo, elevar o risco de comorbidades como a hipertensão e hiperlipidemia 

(BLÜHER et al., 2015). 

Estudo em pacientes com hipertensão e dislipidemias mostrou que com o 

aumento de medicamentos a adesão ao tratamento diminui. Da mesma forma a 

adesão ao tratamento em pacientes diabéticos tende a diminuir se houver um 

aumento do número de medicamentos. Idosos diabéticos tomam mais 
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comprimidos que jovens diabéticos. No geral, 42,5% dos pacientes com idade ≥ 

65 anos tomavam mais de seis comprimidos por dia; desses, 23,6% estavam a 

tomar mais de oito comprimidos por dia (BLÜHER et al., 2015). 

O DM contribui de forma direta ou indireta para o surgimento de outras 

doenças secundárias como a retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença 

vascular periférica, além de outras (CANCELLIÉRI, 1999). Os sintomas mais 

comuns da diabetes são urinar frequentemente, sentir muita sede e fome, 

extrema fadiga, visão embaçada, perda de peso mesmo que a pessoa esteja se 

alimentando mais (tipo 1), formigamento, dor ou dormência nas mãos e nos pés, 

o que pode levar a alterações posturais e quedas, DM2 (AMERICAN DIABETIC 

ASSOCIATION, 2014).  

 

1.1.2 Diabetes versus teoria baseada em sistemas do controle 

postural 

 

O CP depende dos sistemas visual, vestibular, somatosensorial, motor e 

cognitivo, que são expostos a diferentes tipos de disfunções (MAIA et al., 2013). 

O desempenho do CP vai depender de cada idoso e isso é muito particular, pois 

resulta das estratégias utilizadas por cada indivíduo para manter a estabilidade e 

a orientação corporal em uma determinada tarefa, considerando as limitações 

específicas (PERRACINI; GAZZOLA, 2009). 

As duas principais tarefas funcionais relacionadas ao CP são a orientação 

postural, que engloba o alinhamento dos segmentos corporais, e a estabilidade 

postural (HORAK, 2006). O CP também pode ser chamado de equilíbrio corporal 

ou balance (RAGNARSDÓTTIR, 1996). 

Quando as demandas sobre o CP são maiores do que a capacidade física-

funcional do indivíduo, ocorre uma queda (PERRACINI, 2005). As quedas e o 

desequilíbrio corporal nos idosos são decorrentes de disfunções associadas às 

várias doenças crônico-degenerativas e da diminuição da reserva funcional dos 

sistemas sensório-motor envolvidos no mecanismo do CP - sensorial (visual, 

somato-sensorial e vestibular), efetor (força, amplitude de movimento, 

alinhamento biomecânico, flexibilidade) e processamento central (SUAREZ, 

25 



17 

 

 

AROCENA, 2009). Nesse contexto, os sistemas do controle postural podem sofrer 

prejuízo na presença de doenças crônica-degenerativas, como o DM. 

Os sistemas sensoriais são responsáveis pelo início do processo de 

construção do equilíbrio corporal humano, com a presença do DM esses sistemas 

passam a sofrer alterações, tais modificações nesse sistema podem predispor o 

indivíduo à instabilidade postural, e, consequentemente, às quedas. Cada sistema 

sensorial oferece ao Sistema Nervoso Central (SNC) informações específicas 

sobre a posição e o movimento do corpo; com isso, cada um deles fornece uma 

estrutura de referencia diferente para o CP (RICCI; GAZZOLA; COIMBRA, 2009). 

No sistema visual, ocorre a diminuição da acuidade visual/ retinopatia 

diabética (DIAS et al., 2010). A Retinopatia Diabética é o problema mais comum, 

correspondendo de 29% a 40% dos casos de déficit visual em decorrência do DM 

(DIAS et al., 2010).  A visão ajuda a orientar o corpo no espaço ao referenciar 

eixos verticais e horizontais dos objetos ao seu redor (RICCI; GAZZOLA; 

COIMBRA, 2009). Distúrbios metabólicos podem causar alterações no sistema 

vestibular e vascular e favorecer sintomas como tonturas. O estímulo vestibular é 

utilizado para produzir movimentos oculares compensatórios e respostas 

posturais ao movimento cefálico (RICCI; GAZZOLA; COIMBRA, 2009). 

Com o sistema somatosensorial, pode ocorrer diminuição da sensibilidade 

tátil, presença de Neuropatia Diabética (ND) e redução dos receptores sensitivos. 

Esse sistema fornece pelos receptores articulares, tendíneos e musculares 

informações ao SNC em relação ao movimento do corpo no que se refere à 

superfície de sustentação e aos movimentos dos segmentos corporais entre si 

(RICCI; GAZZOLA; COIMBRA, 2009). 

Com isso, a diminuição e perda da força e resistência muscular no idoso 

geram condição de fraqueza, desequilíbrio corporal e dismetria (ROCHA et al., 

2009). A força de certos grupamentos musculares dos membros inferiores tem 

uma correlação positiva com a velocidade da marcha e a força de preensão 

manual e extensão do joelho, estão relacionadas à mobilidade (MONTEIRO et al., 

2012). 

A sarcopenia foi definida como a perda da massa e força muscular 

relacionada à idade. A inatividade física e a falta de exercício físico são fatores 
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que podem estar contribuindo para o desenvolvimento da sarcopenia em idosos. 

O envelhecimento é caracterizado por um processo inflamatório crônico, esse 

processo é considerado o mais importante determinante das doenças do 

envelhecimento, tais como DM e sarcopenia (PERRACINI; GAZZOLA, 2009). 

Com a redução da massa e da força muscular, os sistemas que compõe o 

equilíbrio postural ficam comprometidos, ocorrendo à dificuldade de utilizar a 

estratégia de tornozelo, com maior frequência de uso da estratégia de quadril e de 

passo (PERRACINI; GAZZOLA, 2009). 

Uma das complicações decorrentes do DM é ocorrência da ND que causa 

um déficit progressivo nos componentes sensoriais, motor e autônomo dos nervos 

periféricos. Esse déficit, afeta diretamente à funcionalidade. Com isso, a 

instabilidade ao deambular em pacientes com ND apresenta maior incidência de 

quedas. Dessa forma, o DM associado ao processo de envelhecimento pode 

causar prejuízos funcionais importantes no CP (RAZUK; LOPES; BARELA, 2010). 

Além disso, uma das principais complicações dessa doença é o pé 

diabético (Consenso Internacional sobre Pé Diabético, 2001). Este termo é usado 

para nomear as diversas complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, 

nos pés e nos membros inferiores dos pacientes com essa doença (CAIAFA, 

2011). 

Úlceras nos pés e amputações de extremidades são as complicações mais 

graves em indivíduos com pé diabético (Ministério da Saúde, 2006). Segundo o 

Consenso Internacional sobre Pé Diabético (2001), fatores para identificar o 

paciente de alto risco são: sensação protetora plantar comprometida, sensação 

vibratória reduzida, calos e deformidades nos pés. 

Estudos brasileiros mostraram que as mudanças estruturais mais 

encontradas nos pés de indivíduos diabéticos foram deformidades como 

sobreposição de dedos, hálux valgo e dedos em garra. A presença de calosidade 

nos indivíduos foi frequente, o que se apresentou como grande fator de risco para 

o desenvolvimento de úlceras e, consequentemente, as complicações mais 

graves do diabetes, como as amputações (ANDRADE, 2010; VIGO, 2006; 

CARDOSO, 2013). 
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De acordo com pesquisas, as estratégias reativas do CP incluem respostas 

tardias em pacientes com neuropatias sensoriais. Declínio na integração sensorial 

resulta em desorientação espacial e instabilidade, em pacientes com déficits nas 

vias que envolvem os sistemas vestibulares e áreas sensoriais (HORAK, 

WRISLEY, FRANK, 2009). 

Diante do exposto sobre os sistemas sensoriais, conclui-se que idosos com 

DM2 representam uma população de risco, pois, apresentam mortalidade três 

vezes maior que a população em geral. É considerado um importante problema 

de saúde pública, as complicações comprometem a produtividade, qualidade de 

vida e sobrevida dos indivíduos (FRANCHI et al., 2009). 

Uma das explicações para esse aumento no risco de mortalidade é a 

associação entre o DM2 e as doenças no aparelho circulatório (FRANCHI et al., 

2009). Em um estudo realizado com idosos inscritos no programa Hiperdia do 

município de Sarandi/PR, foi observado à prevalência de 30% de sintomas 

depressivos em 100 participantes da pesquisa (SASS et al., 2012). Estudos 

mostraram que o DM2 acelera o processo de deterioração da função congnitiva, 

aumentando a possibilidade de desenvolver demência. Também foi denotada a 

prevalência de depressão mais elevada em idosos com DM2 (LOPES; ARGIMON; 

2010). 

Outra associação importante entre o diabetes é a obesidade, as mulheres 

idosas, quando comparadas aos homens idosos, apresentam maior prevalência 

de obesidade e associação entre dores articulares e excesso de peso corporal 

(AURICHIO; REBELATTO; CASTRO, 2010). 

Pacientes com DM2 são considerados de risco para quedas e seus 

agravos, principalmente por apresentarem desenvolvimento de NP, visão 

reduzida, uso de polifarmácia, tonturas, distúrbio auditivo, hipoglicemia recorrente, 

úlcera nos pés, entre outros. Há evidências de que mulheres diabéticas possuem 

maior probabilidade de quedas independente da existência de outros fatores de 

risco (OLIVEIRA et al., 2012; MAURER, BURCHAM, CHENG, 2005). 

28 



20 

 

 

De acordo com estudos, há uma associação entre o uso de insulina com o 

aumento de quedas, possivelmente por causa de doença mais grave e/ou 

episódios de hipoglicemia. Declínio do equilíbrio postural, força e marcha são 

intermediários de complicações do DM e risco de queda (SCHWARTZ et al., 

2008). 

Em uma pesquisa com 400 idosos diabéticos, foi observado que alteração 

na sensibilidade e presença de úlceras nos pés (como resultado da NP), pode ser 

associado a um maior risco de queda, porém só é considerado como risco depois 

de duas ou mais quedas (WALLACE et al., 2002). 

A principal causa de injuria fatal ou não fatal em idosos são as quedas, 

representando 10% das consultas de emergência de pessoas com mais de 65 

anos de idade. Um estudo identificou as quedas como a causa externa mais 

prevalente de hospitalização nos idosos (OLIVEIRA et al., 2012). 

O rastreamento de indivíduos em risco de quedas e a intervenção precoce 

poderiam auxiliar na redução das injúrias decorrentes. A utilização de 

instrumentos clínicos para a seleção da população de maior risco seria uma 

opção plausível por ser de fácil execução e baixo custo (OLIVEIRA et al., 2012). 

Em uma avaliação de 50 idosos com DM2 e 68 idosos sem a doença, não 

houve diferença estatística entre o número de quedas para os grupos, contudo os 

não diabéticos tiveram melhor desempenho no teste Timed Up and Go Test 

(TUGT) (OLIVEIRA et al., 2012). Em outro estudo realizado em idosos com e sem 

diabetes, utilizando o TUGT, foi verificado que os diabéticos possuíam pior 

desempenho nos testes de mobilidade funcional, sugerindo um maior risco de 

quedas para esse grupo (ALVARENGA; PEREIRA; ANJOS, 2010). 

Idosos com diabetes ao serem avaliados pela Escala de Equilíbrio de Berg 

(EEB) encontraram-se com menor risco de queda, embora a diminuição da 

sensibilidade tenha gerado uma baixa pontuação na EEB (CENCI et al., 2013).  

Vários instrumentos são descritos na literatura para a avaliação do controle 

postural, tais como: EEB, Clinical Test of Sensory Interaction and Balance 

(CTSIB), Performance Oriented Mobility Assessment (POMA), Dynamic Gait Index 

(DGI), Dynamic Gait Index 4 (DGI4), Alcance Funcional Anterior e Lateral, Time 

“Up and Go” Test (TUGT), Teste de Apoio Unipodal, Teste Tandem, Semitandem, 
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StepTests, (PERRACINI, GAZZOLA, 2009), BESTest e Mini BESTest (HORAK, 

WRISLEY, FRANK, 2009). 

O BESTest é um instrumento versátil, composto por 36 itens e seis 

subsistemas, já citados anteriormente. Os terapeutas necessitam ser capazes de 

diferenciar os subsistemas para identificar problemas no equilíbrio e risco de 

quedas em seus pacientes e consequentemente direcionarem estratégias 

preventivas e intervenções clínicas diretas e apropriadas (HORAK; WRISLEY; 

FRANK, 2009; MAIA et al., 2013). Embora vários sistemas neurais subjacentes 

encontrem-se separados no CP, cada teste deve envolver mais de um sistema 

que interage com os outros. 

A versão abreviada utilizada para esse estudo, o Mini BESTest, foi 

escolhido por ser um instrumento de avaliação do CP, considerado inédito, 

dividido pelos seus subsistemas, que são capazes de identificar e quantificar o 

desempenho do CP (HORAK; WRISLEY; FRANK, 2009; MAIA et al., 2013).  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 

 Identificar os fatores sociodemográficos, clínicos, funcionais e psico-

cognitivos que estão associados ao declínio do controle postural e risco 

de quedas em idosos com DM do tipo 2 (DM2). 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

Avaliar idosos com DM2 em relação:  

1) À caracterização sociodemografica, clínica-funcional, psico-cognitiva, 

desempenho funcional e CP 

2) À identificação dos domínios do CP mais comprometidos; e 

3) suas dimensões 
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3 METODO 

 

 

3.1 Desenho do estudo/população e amostra 

 

Trata-se de um estudo observacional analítico de caráter transversal, cuja 

amostra foi de conveniência. Adotou-se como critério de inclusão: idosos com 60 

anos ou mais, diagnosticados com DM2, segundo os critérios da American 

Diabetes Association (ADA) e de ambos os sexos; que aceitassem participar da 

pesquisa, concordando com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 2). 

Foram excluídos do estudo: os idosos que realizaram alguma forma de 

reabilitação do equilíbrio corporal nos últimos seis meses anteriores à avaliação e 

aqueles que não conseguiram concluir a avaliação, que apresentaram limitações 

físicas e cognitivas que impedissem a realização dos testes de equilíbrio, como 

incapacidade de compreender e atender a comando verbal simples e/ou imitar 

movimentos; aqueles que apresentaram acuidades visuais e auditivas gravemente 

diminuídas e absolutamente incapacitantes às atividades de vida diária, mesmo 

com uso de lentes corretivas e/ou aparelhos de amplificação sonora; aqueles que 

apresentaram amputações de membros inferiores independente do nível; aqueles 

impossibilitados de deambular independentemente e com locomoção 

exclusivamente por cadeira de rodas.  

Cada idoso recebeu informações sobre os objetivos e os procedimentos 

básicos da pesquisa; aqueles que decidiram participar do estudo foram 

agendados para o preenchimento do protocolo. 

A avaliação ambulatorial foi realizada no Núcleo Avançado de Pesquisa e 

Inovação Tecnológica em Saúde (NAPS) do Hospital Universitário Onofre Lopes 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante uma avaliação 

previamente agendada, realizada por avaliadores previamente treinados. O tempo 
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da avaliação durava em torno de uma hora e meia. Foram selecionados pacientes 

com DM2 do Hospital Universitário da UFRN, em acompanhamento no 

Ambulatório de Geriatria e Doenças Endocrinológicas (Apêndice 1). Foram 

excluídos da pesquisa, seis pacientes por amputação e um paciente por 

apresentar acuidade visual gravemente diminuída. 

 

3.2 Instrumentos de Avaliação 

 

As variáveis analisadas foram classificadas em dados sociodemográficos, 

clínico-funcionais, psico-cognitivos, desempenho funcional e do controle postural. 

Os instrumentos utilizados na presente pesquisa foram validados para sua 

aplicação no Brasil. 

 

3.2.1 Dados Sociodemográficos 

Para caracterização dos idosos, os dados sociodemográficos avaliados 

foram: gênero, idade, cor, estado civil e grau de escolaridade (Apêndice 4). 

 

3.2.2 Dados clínico-funcionais 

Os dados clínicos avaliados foram percepção subjetiva da saúde, visão e 

audição, altura, massa corpórea e Índice de Massa Corporal (IMC), realização da 

atividade física regular, número de doenças, descrição das doenças, número de 

medicamentos utilizados, descrição dos medicamentos, o tempo de diagnóstico 

do Diabetes, exames laboratoriais dos últimos seis meses para o controle do DM, 

a utilização de medicamentos antidiabéticos e/ou insulina, uso de dispositivo de 

auxílio à marcha, presença de hipotensão ortostática, queixa de dores em membros 

inferiores e sua intensidade, Força de Preensão Palmar (FPP), ocorrência de 

queda e a queixa de tonturas (Apêndice 4). 

Os pés foram inspecionados em decúbito dorsal, ou seja, exame realizado 

na ausência de carga sobre as estruturas desse segmento, a fim de verificar se 

havia presença das principais deformidades articulares e alterações 

dermatológicas, tais como: hálux valgo, varo, sobreposição de dedos, dedos em 
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garra, em martelo, úlceras, alterações tróficas da pele, condições de hidratação 

da pele, hiperqueratoses, alterações ungueais, alterações de coloração da pele, 

dentre outras. 

A sensibilidade cutâneo-protetora foi verificada por meio dos 

monofilamentos de Semmes-Weinstein®. Este conjunto é formado por seis 

monofilamentos de nylon com diferentes diâmetros, que quando pressionados 

contra a pele podem gerar uma pressão que varia de 0,05 a 300g, quanto menor 

a gramagem sentida pelo avaliado melhor sua sensibilidade (TOLEDO & 

BARELA, 2010). Neste estudo, foi utilizada para demonstração, a região do 

antebraço do MMSS dominante. O teste foi aplicado na superfície plantar dos pés 

direito e esquerdo, na região da articulação metatarsofalangea (TOLEDO & 

BARELA, 2010) e na região plantar do hálux. Na presença de úlceras e 

hiperqueratoses, a região adjacente foi testada. 

Para sensibilidade vibratória, utilizou-se o diapasão de 128 Hz nos 

maléolos medial e lateral e base do primeiro metatarso, face dorsal, 

bilateralmente. Na presença de úlceras, a mesma conduta anterior foi eleita.  

O teste de sensibilidade proprioceptiva ou cinético postural foi realizado 

com o paciente em decúbito dorsal. O paciente foi orientado a manter-se com os 

olhos fechados, e então o examinador posiciona um dos membros em 

determinada posição e solicita para que o paciente faça o mesmo posicionamento 

do membro contralateral. Se houver integridade da sensibilidade profunda o 

paciente consegue realizar o movimento corretamente (SPECIALLI, 1996). 

O paciente foi questionado sobre a percepção geral da sua visão e audição 

e suas respostas foram classificadas em “excelente”, “muito boa”, “boa”, “ruim” e 

“muito ruim” (CICONELLI et al., 1999). A altura foi mensurada por fita métrica 

fixada à parede, em metros (m) e a massa corpórea pela balança do tipo 

plataforma, em quilogramas (Kg). O IMC, também conhecido como índice de 

Quételet, (é amplamente utilizado na avaliação do estado nutricional de 

populações), foi obtido por intermédio da divisão da massa corporal em 

quilogramas, pela estatura em metro, elevada ao quadrado (IMC=Kg/m²) (CERVI; 

FRANCESCHINI; PRIORE, 2005). A nota de corte para os idosos é menor e igual 

a 22 “Baixo Peso”, maior a 22 “Eutrófico” e maior ou igual a 27 “Sobrepeso” 
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(LIPSCHITZ, 1994), valores esses utilizados pelo Sistema de Vigilância Nutricional - 

SISVAN do Ministério da Saúde. A atividade física foi considerada regularmente 

praticada, quando o idoso se exercitava no tempo livre por três ou mais vezes na 

semana, por mais de trinta minutos, nas últimas duas semanas (YUSUFT et al., 

1996). 

Quanto ao DM pretendeu-se conhecer o tempo de diagnóstico desta 

doença; os valores dos exames laboratoriais de hemoglobina glicada e glicemia 

de jejum, dos últimos seis meses; se fazia uso de medicação para diabetes 

(medicamento via oral, insulinoterapia ou medicação oral associado com 

insulinoterapia). Foi questionado também se o paciente fazia uso de dispositivos 

de auxílio à marcha e se sim, qual o tipo de dispositivo usado. 

Foi investigado se o paciente apresentava hipotensão ortostática 

mensurando-se sua pressão arterial com o paciente deitado e em pé; sabe-se que 

a queda de 20 mmHg da pressão arterial sistólica e 10 mmHg da pressão arterial 

diastólica quando este paciente fica em pé e ainda sintomas de hipoperfusão 

cerebral caracteriza este problema (WANJGARTEN; SERRO-AZUL; MACIEL, 

2007). Também foi questionado quanto à presença de dores em membros 

inferiores e à intensidade da dor, por meio da Escala Visual Analógica (EVA) 

(ANDRADE; PEREIRA; SOUZA, 2006). 

Foi mensurada a força muscular por intermédio do teste de FPP. O teste foi 

realizado com dinamômetro preensão palmar Jamar® e executado conforme 

recomendação da American Society of Hand Therapists (ASHT) (BOHANNON et 

al., 2006). O paciente ficou na posição sentada, pés apoiados no chão, o 

dinamômetro foi segurado na mão dominante, o braço ficou levemente abduzido, 

antebraço fletido a 90° e punho em posição neutra. Antes de se iniciar o teste, a 

agulha estava na posição zero (neutra). O avaliador deu um comando de voz e o 

idoso realizou o máximo de força para aproximar as duas hastes do aparelho. 

Foram coletadas três medidas, com um intervalo de descanso de um minuto entre 

elas. O resultado é dado em quilogramas (Kg) e obtido a partir da média 

resultante das três medidas. Depois do ajuste para gênero, os valores do quintil 

mais baixo foram considerados com redução da Força de Preensão Manual 

(FPM) (FRIED et al., 2004). Portanto, a força reduzida refere-se aos idosos com 

FPM abaixo do quintil inferior e a FPM normal àqueles acima do quintil inferior. 
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O paciente informou também sobre a ocorrência de quedas nos últimos doze 

meses e sobre o relato de medo de sofrer quedas. Todos os participantes foram 

questionados sobre a presença de tontura crônica, foi considerado pelo menos 

dois meses para se classificar a tontura como crônica. Foi considerada como 

tontura a percepção confusa, uma ilusão ou alucinação de movimento, uma 

sensação de desorientação espacial do tipo rotatória (vertigem) ou não rotatório 

(instabilidade, desequilíbrio, flutuação, oscilação, oscilopsia) (GANANÇA et al., 

2010). 

 

3.2.3 Dados Psico-Cognitivos 

Os dados psico-cognitivos foram avaliados pelo teste cognitivo Mini-Mental 

State Exam (MMSE) e pela Geriatric Depression Scale Abreviada (GDS – 15). 

O MMSE foi validado transculturalmente para o idioma Português, 

amplamente utilizado para rastrear casos com suspeita de déficit cognitivo 

(FOLSTEIN et al., 1975; BERTOLUCCI et al., 1994) – Anexo I. Foram adotadas 

para a pesquisa as notas corte, de acordo com a escolaridade: para analfabetos 

20; para pacientes com escolaridade de 1 a 4 anos, 25; para pacientes com 5 a 8 

anos, 26; com 9 a 11 anos, 28; para indivíduos com escolaridade superior a 11 

anos, 29 (BRUCKI et al., 2003). Os autores sugerem que indivíduos com escores 

inferiores aos das medianas descritas sejam submetidos à avaliação 

neuropsicológica mais detalhada. 

Em relação à saúde mental foi aplicada a GDS – 15. Trata-se de um 

instrumento de fácil e rápida aplicação, capaz de identificar sinais de depressão 

em paciente idosos (Anexo II). Esta versão é composta por 15 questões, em que 

os valores de 0 a 4 pontos indicam pacientes não deprimidos; de 5 a 10 pontos 

indícios de depressão leve ou moderada; e de 11 a 15 pontos, indícios de 

depressão grave ou intensa (YESAVAGE et al., 1983; SHEIK; YESAVAGE, 1986). 

 

3.2.4 Avaliação do Desempenho Funcional 

A capacidade funcional e restrição de atividades foram avaliados por meio 

da Escala de Avaliação do Desempenho (WHODAS 2.0), versão curta de 12 itens 

(Anexo III), este instrumento foi desenvolvido recentemente com o objetivo de 
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medir a restrição de desempenho em atividades de forma a contemplar os 

domínios propostos pela Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). Ele 

avalia o nível de funcionalidade em seis domínios de vida (especificados abaixo), 

fornecendo um perfil e uma medida de funcionalidade e incapacidade (SILVEIRA 

et al., 2013). 

 Domínio 1: Cognição – Avalia comunicação e atividades de raciocínio; 

áreas específicas avaliadas incluem concentração, memória, resolução de 

problemas, aprendizado e comunicação.  

 Domínio 2: Mobilidade – Avalia atividades como ficar em pé, movimentar-

se pela casa, sair de casa e caminhar longas distâncias.  

 Domínio 3: Auto-cuidado – Avalia higiene, vestir-se, alimentar-se e ficar 

sozinho.  

 Domínio 4: Relações Interpessoais – Avalia interações com outras 

pessoas e dificuldades que podem ser encontradas com este domínio de vida 

decorrentes de condições de saúde; nesse contexto, “outras pessoas” incluem 

pessoas próximas (exemplo: esposo (a) ou parceiro (a), familiares ou amigos 

próximos) e aquelas não próximas (exemplo: estranhos).  

 Domínio 5: Atividades de vida – Avalia dificuldades com atividades diárias 

(exemplo: aquelas realizadas na maioria dos dias pelas pessoas, incluindo 

aquelas associadas às responsabilidades domésticas, lazer, trabalho e escola).  

 Domínio 6: Participação – Avalia dimensões sociais como atividades 

comunitárias; barreiras e obstáculos no ambiente à volta do respondente; e 

problemas com outros assuntos como manutenção da dignidade pessoal. As 

perguntas não se referem necessariamente e somente ao componente de 

participação da CIF em si, mas também incluem vários fatores contextuais 

(pessoais e ambientais) afetadas pela condição de saúde do respondente. 

Os itens são respondidos em uma escala do tipo Likert de 5 pontos, 

composto por 12 itens de auto-relato que são classificados em uma escala de 0-4, 

que varia de nenhuma dificuldade (0 pontos) a extrema dificuldade de auto-

relatados (4 pontos) na realização de uma dada atividade. O escore global dos 12 

itens varia de 0 a 48, com escores mais altos indicando maior restrição 

(ALMAZAN-ISLA et al., 2014; CARLOZZI et al., 2015). 
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As questões dizem respeito à capacidade para executar tarefas da vida 

diária nos últimos 30 dias. Duas perguntas são feitas por domínio e a escala de 

resposta é pontuada de um a cinco pontos: 0 (nenhum dificuldade com a tarefa), 1 

(leve dificuldade), 2 (dificuldade moderada), 3 (grave dificuldade) e 4 (Extrema 

dificuldade / não consegue fazer) (DOTCHIN et al., 2015). 

O método de pontuação utilizado foi uma soma simples, com perguntas 

classificados entre 0 (sem problemas) a 4 (problemas muito graves), dando um 

intervalo de pontuação geral entre 0-48 pontos para as doze perguntas (LOKE et 

al., 2011).  

 

3.2.5 Avaliação do Controle Postural 

Para avaliação do CP, foi utilizado o Mini The Balance Evaluation 

Systems Test (BESTest) Mini BESTest (Anexo IV).Trata-se de um instrumento 

clínico que tem como objetivo avaliar o CP e o risco de quedas, assim como 

direcionar para um possível tratamento (HORAK; WRISLEY; FRANK, 2009). Ele 

contempla as possíveis causas do desequilíbrio, como a marcha, força, 

coordenação, reflexos e funções sensoriais (HORAK; SHUPERT; MIRKA, 1989). 

O Mini BESTest é formado por 14 testes, com um total de 16 itens 

devido a avaliação ser bilateral, podem ser administrados em aproximadamente 

15 a 20 minutos, o escore máximo atingido são 32 pontos. As questões são 

divididas em quatro domínios, que correspondem aos sistemas responsáveis 

pela manutenção do CP, são elas: 1. Transições e ajustes posturais 

antecipatórios; 2. Respostas posturais à perturbação; 3. Orientação sensorial; e 4. 

Estabilidade na marcha. Cada item é pontuado em uma escala ordinal de três 

pontos variando de zero a dois pontos, em que zero é o pior desempenho e dois, 

o melhor (HORAK; WRISLEY; FRANK, 2009). Porém, faltam itens de avaliação 

mecânica ou limites de estabilidade que poderiam inibir a sensibilidade quando 

aplicados a pessoas com comprometimentos musculoesqueléticos ou 

comprometimentos de limite de estabilidade (HORAK, WRISLEY, FRANK, 2009; 

MAIA et al., 2013). 

O Mini BESTest tem sido relatado tão confiável e capaz de identificar o 

status de queda como o BESTest para indivíduos com doença de Parkinson, ele é 
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utilizado para se ter uma visão geral das doenças que acometem o equilíbrio 

dinâmico (HORAK, WRISLEY, FRANK, 2009). As versões brasileiras do 

BESTest e do Mini BESTest são confiáveis e capazes de discriminar diferentes 

níveis de habilidade entre indivíduos (BAMBIRRA, MAGALHÃES, 

RODRIGUES-DE-PAULA, 2015). Esse instrumento pode ser utilizado com 

diferentes populações, em indivíduos com hemiparestesia, hemiparesia, 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) e diversos diagnósticos neurológicos 

(BAMBIRRA; MAGALHÃES; RODRIGUES-DE-PAULA, 2015; PARIZZOTO, 

2014). Não há estudos sobre a aplicação do teste em diabéticos. 

O TUGT é um método simples, de rápida aplicação e grande valia para 

avaliação de mobilidade envolvendo equilíbrio dinâmico, velocidade na marcha e 

capacidade funcional; já que demanda atividades utilizadas no cotidiano como 

sentar e levantar de uma cadeira, caminhar e girar (MENDES; BARCELLOS, 

2008).  

Este teste consiste em cronometrar o tempo gasto na tarefa de levantar-se 

de uma cadeira (a partir da posição encostada), andar 3 metros até um 

demarcador no solo, girar e voltar andando no mesmo percurso, sentando-se 

novamente com as costas apoiadas no encosto da cadeira. Os idosos da 

pesquisa foram divididos de acordo com o tempo de execução do teste, em 

menor risco de quedas (<13,5 segundos) e maior risco de quedas (>13,5 

segundos (AVEIRO et al, 2012).  

No estudo que validou o BESTest os participantes realizaram as atividades 

específicas da escala para o equilíbrio postural. Essa escala avalia o desempenho 

em tarefas do CP ao realizar as 16 atividades de vida diária, foi realizado o teste-

reteste para a confiabilidade (r=.92). Foi calculado a pontuação final do Mini 

BESTest (HORAK; WRISLEY; FRANK, 2009). 

 

3.3 Aspectos Éticos 

Durante a avaliação do equilíbrio funcional, intervalos de tempo para o 

repouso foram fornecidos de acordo com a necessidade determinada pelo 

paciente. No momento da avaliação, a segurança do paciente, quanto ao risco de 

uma eventual queda, foi garantida pela presença de dois examinadores, que 
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permaneceram próximos aos pacientes durante os testes realizados. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sob número CAAE: 45183715.0.0000.5537 (Anexo VI). 

Financiamento: Edital Universal – MCTI/CNPq N º 14/2014. 

Os dados serão mantidos em sigilo e gravados em banco de dados do 

laboratório, podendo apenas ser manuseados pelo pesquisador responsável. 

Todos os participantes do estudo foram informados e instruídos quanto aos 

procedimentos programados, que somente foram executados após a leitura, 

aceitação e assinatura do TCLE. Esse projeto foi realizado conforme a Res 

466/12. 

 

3.4 Variáveis do Estudo 

 

As variáveis do estudo encontram-se no apêndice 3. 

 

3.5 Análise Estatística e cálculo amostral 

 

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do software 

SPSS versão 17.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos dados foi 

verificada por meio do teste Kolmogorov-Smirnoff. A análise descritiva (média 

aritmética, desvio padrão, mediana, valores mínimo e máximo, e intervalo de 

confiança de 95% [IC 95%]) foi calculada para todas as variáveis quantitativas. A 

variável dependente foi usada em percentual. Os domínios do Mini BESTest 

foram comparados entre si, sendo utilizado o teste de Friedman. Para análise 

inferencial, foram verificadas associações entre o escore total do Mini-BESTest 

(variável dependente) e as variáveis independentes, por meio do teste Mann-

Whitney, Kruskall-Wallis e Spearman, de acordo com a distribuição de 

normalidade. Quando houve diferença significativa ao teste de Kruskall Wallis, o 

teste post hoc de Tukey foi aplicado a fim de se localizar as diferenças. Os 

coeficientes de correlação linear expressam tanto a força quanto o sentido da 

correlação e oscilam entre -1,00 e +1,00, sendo que o valor zero indica que não 
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existe correlação entre as duas variáveis (a correlação é nula), de acordo com 

Levin (1987). O quadro 1 apresenta os valores dos coeficientes de correlação 

(Anexo V). 

Para todas as análises estatísticas adotou-se um nível de significância de 

5% (p<0,05).  

Neste estudo, a variável dependente foi o escore do Mini BESTest. 

Hipotetizamos a observação do coeficiente de correlação significativo e moderado 

entre este escore e algumas variáveis com valor próximo a 0,40. Assim, para 

aplicarmos testes com 5% de significância e 80% de poder necessitamos de no 

mínimo 48 casos para a análise. Avaliamos 90 casos. 

O calculo do tamanho da amostra foi realizado através da seguinte fórmula: 

 
n =4+ [z (1-alfa/2)+z(1-beta)]2  

        (zr)2 

 
 

Onde: n = tamanho da amostra 

 z(1-alfa/2) e z(1-beta) obtidos da distribuição normal 

 zr  = 0,5*[ln(1+r)/(1-r)] 

 r = coeficiente de correlação estimado 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1 Caracterização total da amostra 

 

As variáveis socio-demográficas estão apresentadas na tabela 1. 

A média da idade foi de 68,6 ± 7,5 anos. A média do IMC foi de  28,2 ± 4,5 

Kg/m2. A média do número de doenças foi 3,1 ± 0,7. A média do número de 

medicamentos foi de 5,8 ± 2,8. A maioria dos idosos relataram não praticar 

atividade física 66,7%. A média do tempo de diagnóstico da DM foi 14,2 ± 11,2 

anos, a média da hemoglobina glicada dos últimos seis meses foi 10,1 ± 12,2 (%) 

40 
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e da glicemia de jejum foi 148,2 ± 63,6 (mg/dL). As variáveis clínicas estão 

apresentadas nas tabelas 2, 3 e 4. 

A média e DP da queixa de dor avaliada pela EVA foi de 3,9 ± 3,9. Na 

aplicação dos MMSE e no GDS, os idosos apresentaram média de 24,3 ± 4,2 e 

média 4,7 ±  2,9, respectivamente. No WHODAS, foi obtido média igual a 11,2 ± 

8,8. As outras variáveis encontram-se nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 1 – Distribuição de ocorrências, percentuais, média e desvios-padrão das 

variáveis sóciodemográficas que caracterizam os resultados de uma amostra de 

90 idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital 

do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis sócio-demográficas  Ocorrência Percentual 
(%) 

Sexo   

Feminino 59 65,6 

Masculino 31 34,4 

Faixa etária   

60 a 64 anos 32 35,6 

65 a 69 anos 19 21,1 

70 a 74 anos 20 22,2 

75 a 79 anos 10 11,1 

80 anos e mais  09 10,0 

Cor   

Branca 44 48,9 

Amarela 05 5,6 

Negra 10 11,1 

Miscigenado 31 34,4 

Estado civil   

Sem vida conjugal 30 33,3 

Com vida conjugal 60 66,7 

Escolaridade   

Analfabeto 12 13,3 

Primário Incompleto 33 36,7 

Primário Completo 25 27,8 

Pós-elementar 20 22,2 

 

41 



33 

 

 

Tabela 2 – Distribuição de ocorrências e percentuais que caracterizam os 

resultados das variáveis clínico-funcionais de uma amostra de 90 idosos com 

Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste 

brasileiro. 2016 

Variáveis clínicas: sistemas sensoriais Ocorrência Percentual (%) 

Visão   

Excelente 06 6,7 

Muito boa 05 5,6 

Boa 39 43,3 

Ruim 33 36,6 

Muito ruim 07 7,8 

Audição   

Excelente 05 5,6 

Muito boa 11 12,2 

Boa 48 53,3 

Ruim 22 24,4 

Muito ruim 04 4,5 

 

Tabela 3 – Distribuição de ocorrências e percentuais que caracterizam os 

resultados das variáveis clínicas de uma amostra de 90 idosos com Diabetes 

Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 

2016 

Variáveis Clínicas: doenças Ocorrência Percentual (%) 

Número de doenças   

1 ou 2 18 20,0 

3 ou 4 43 47,8 

5 ou mais 29 32,2 

Infecciosas ou Parasitárias 01 1,1 

Neoplásicas (Tumores) 08 8,9 

Sangue, órgãos, hemopoiéticos e/ou transtornos 
imunitários 

19 21,1 

Transtornos mentais e/ou comportamentais 05 5,6 

Olho e anexo 12 13,3 

Sistema nervoso 09 10,0 

Sistema cardiovascular 65 72,2 

Aparelho respiratório 04 4,4 
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Aparelho digestivo 12 13,0 

Pele e/ou tecido subcutâneo 02 2,2 

Sistema osteomuscular e/ou tecido conjuntivo 35 38,0 

Geniturinário 12 13,3 

Outras 19 21,1 

 

Tabela 4 – Distribuição de ocorrências e percentuais que caracterizam os 

resultados das variáveis clínicas de uma amostra de 90 idosos com Diabetes 

Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 

2016 

Variáveis Clínicas: medicamentos Ocorrência Percentual (%) 

Número de medicamentos    

Não usa 01 1,1 

1 ou 2 07 7,9 

3 ou 4 26 29,2 

5 ou mais 55 61,8 

Otoneurológico 05 5,6 

Sistema cardiovascular 69 78,4 

Trato alimentar e/ou metabolismo 78 88,6 

Sistema nervoso 18 20,2 

Sistema sanguíneo 56 63,6 

Sistema músculo-esquelético 19 21,6 

Sistema respiratório 02 2,3 

Hormonais sistêmicos 31 35,2 

Oftalmológicos 05 5,7 

Outros (Anti-infecciosos, dermatológicos, 
geniturinário, hormônios sexuais e 
imunomoduladores) 

26 29,5 

 

Tabela 5 – Distribuição de ocorrências e percentuais que caracterizam os 

resultados das variáveis clínicas e funcionais de uma amostra de 90 idosos com 

Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste 

brasileiro. 2016 

 

 

43 



35 

 

 

Variáveis clínicas e funcionais Ocorrência Percentual (%) 

Tempo de diagnóstico da DM   

Menos de 5 anos 20 23,3 

Entre 5 e 10 anos 22 25,6 

Acima de 10anos 44 51,1 

Medicação para DM   

Não utiliza 04 4,5 

Oral 54 60,7 

Oral + insulina 19 21,3 

Insulina 12 13,5 

Uso de insulinoterapia 31 35,6 

Uso de dispositivo de auxílio de marcha 05 5,6 

Número de alterações nos pés   

Sem alterações 18 20,0 

De 1 a 3 alterações 42 46,7 

Acima de 4 alterações 30 33,3 

Presença de calosidade nos pés 35 38,9 

Presença de deformidades articulares 28 31,1 

Presença de alterações dermatológicas 69 76,7 

Presença de hipotensão ortostática 26 29,2 

Presença de dor em MMII 53 58,9 

Redução na sensibilidade proprioceptiva 29 32,2 

Redução na sensibilidade vibratória 13 14,4 

Redução na sensibilidade cutâneo-protetora 39 43,3 

Mão dominante    

Direita 78 92,9 

Esquerda 06 7,1 

Força de Preensão Palmar   

Força reduzida (quintil inferior) 20 22,5 

Força normal 69 77,5 

Quedas no último ano   

Nenhuma 46 51,1 

Uma queda 22 24,4 

Duas ou mais quedas 22 24,4 

Medo de quedas 63 70,8 

Tendência a quedas 53 59,6 

Risco de quedas pelo TUGT   

Menor risco de quedas 63 74,1 

Maior risco de quedas 22 25,9 

Presença de tonturas 49 54,4 

Mini Exame do Estado Mental   

Apresenta déficit cognitivo 38 42,7 

Escala de Depressão Geriátrica   

Com sintomas depressivos 38 42,7 
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Tabela 6 – Análise descritiva do risco de queda de uma amostra de 90 idosos 

com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste 

brasileiro. 2016 

Variáveis 
funcionais 

Média 
(segundos) 

Desvio-
Padrão 

Mediana IC 95% 

Variação 
(valor mínimo 

e valor 
máximo) 

 TUGT motora 
n=85 

12,6 4,9 11,0 11,5 – 13,7 6,2 – 40,0 

 TUGT dupla 
tarefa n=85 

15,7 10,2 12,8 13,5 – 17,9 7,1 – 77,0 

Obs: o valor predito de quedas do TUGT foi considerado menor risco de quedas (<13,5 segundos) e maior 
risco de quedas (>13,5 segundos). 

 

4.2 Análise do Mini BESTest 

 

Em relação ao teste de avaliação do CP, a média do Mini BESTest total foi 

74,3% e a variação foi de 21,9 – 100%. Na divisão por sessões, as Respostas 

Posturais foram as mais prejudicadas, com média igual a 57,1% e a Orientação 

Sensorial 89,8% (média) foi a de melhor desempenho. Os domínios do Mini 

BESTest foram comparados entre si, sendo observada diferença significante em 

relação a todos os domínios avaliados(p<0,001), como mostra a tabela 7. 

Através do teste não-paramétrico de Friedman observamos que há 

diferença significância entre os domínios avaliados na tabela acima (p< 0,001). O 

domínio ajuste antecipatórios não apresenta diferença significância do domínio 

respostas posturais (p=0,230) e difere dos domínios orientação sensorial (p< 

0,001) e marcha (p< 0,001) apresentando escore significância menor que estes 

dois. O domínio respostas posturais difere dos domínios orientação sensorial (p< 

0,001) e marcha (p< 0,001) apresentando escore significância menor que estes 

dois. O domínio orientação sensorial difere do domínio marcha (p= 0,030) 

apresentando escore significância maior que este. 
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Tabela 7 – Análise comparativa entre os domínios do Mini BESTest de uma 

amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de 

um hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Domínios do 
Mini BESTest 

Média 
(DP) 

Variação 
(valor 

mínimo e 
valor 

máximo) 

IQ 
25% 

IQ 

 75% 

 

 

IC 95% 

Teste de 
Friedman 

P-valor 

Ajustes 
Antecipatórios 
(%) 

70,1 
(19,5) 

12,5-
100,0 

62,5 75,0 

 

66,0 - 
74,2 

 

Respostas 
Posturais (%) 

57,1 
(32,0) 

0,0-100,0 25,0 87,5 

 

50,4- 
63,7 

<0,001* 

Orientação 
Sensorial (%) 

89,8 
(19,6) 

0,0-100,0 83,3 100,0 
 

85,7-93,9 
 

Marcha (%) 82,0 
(20,5) 

20,0-
100,0 

73,7 100,0 
77,7-86,3 

 

 

Gráfico 1 – Representação gráfica entre a pontuação média nos domínios do Mini 

BESTest de uma amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em 

ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 2016 
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Tabela 8 – Tarefas dos domínios do Mini BESTest de uma amostra de 90 idosos com 

Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 

2016. 

Domínios do 
Mini BESTest 

TAREFAS 
Média  

(DP) 
Mediana 

 

IC 95% 

Variação (valor 
mínimo e valor 

máximo) 

Ajustes 
Antecipatórios 

(%) 

Sentado para 
de pé 

96,1 (1,6) 100,0 92,9 - 99,3 0,0-100,0 

Ficar na 
ponta dos 
pés 

77,7 (3,4) 100,0 71,1 - 84,4 0,0 -100,0 

De pé em 
uma perna 1 

52,2 (2,9) 50,0 46,4 - 58,1 0,00-100,0 

De pé em 
uma perna 2 

51,7 (3,0) 50,0 45,7 - 57,6 0,0 -100,0 

Respostas 
Posturais (%) 

Para Frente 68,8 (3,9) 100,0 60,9 - 76,8 0,0 -100,0 

Para trás 55,0 (4,1) 50,0 46,8 - 63,2 0,0-100,0 

Lateral 1 57,2 (4,1) 50,0 49,0 - 65,5 0,0-100,0 

Lateral 2 48,9 (4,1) 50,0 40,7 - 57,0 00,0-100,0 

Orientação 
Sensorial (%) 

Superfície 
firme 

96,6 (1,3) 100,0 94,0 - 99,3 50,0-100,0 

Superfície 
de espuma 

83,9 (3,4) 100,0 77,07-90,70 0,00-100,0 

Inclinação 92,2 (2,2) 100,0 87,8 - 96,6 0,0-100,0 

Marcha (%) 

Velocidade 86,7 (2,7) 100,0 81,3 - 92,1 0,0-100,0 

Viradas de 
cabeça 

80,0 (3,0) 100,0 74,0 - 86,0 0,0 -100,0 

Girar sobre 
eixo 

91,1 (2,2) 100,0 86,8 - 95,4 0,0 -100,0 

Ultrapassar 
obstáculo 

80,0 (3,1) 100,0 73,7 - 86,2 0,0-100,0 

TUGT 72,2 (3,8) 100,0 64,7 - 79,8 0,0-100,0 

 

 

4.3 Análises Comparativas 

 

A seguir, estão apresentadas as análises inferenciais entre a variável 

dependente Mini BESTest e as demais variáveis independentes  
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sóciodemográficas, clínicas e funcionais de uma amostra de 90 idosos com 

Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em um hospital do nordeste brasileiro. 

Houve correlação negativa moderada significante entre o Mini BESTest e a 

idade (ρ=-0,391; p<0,0001). A tabela 8 apresenta as análises comparativas entre 

o Mini BESTest e as variáveis sóciodemográficas. Houve associação significante 

entre “faixa etária” (p=0,001), sendo que as principais diferenças estão entre as 

categorias “60-64 anos” e “80 ou mais anos”. Também foi encontrado significância 

entre “escolaridade” (p=0,009), as principais diferenças estão entre “analfabeto” e 

“pós elementar”. 

 

Tabela 9 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis 

sóciodemográficas de uma amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 

atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis e 
Categorias 

Média (DP) Mediana 
Variação 

(valor mínimo e 
valor máximo) 

IC (95%) P-valor 

Sexo      

Masculino 77,1 (17,4) 81,2 21,9 - 100,0 70,7 – 83,5 
0,281* 

Feminino 72,8 (18,8) 78,1 21,9 - 100,0 67,9 - 77,7 

Faixa etária      

60-64 79,9 (15,2) 84,4 34,4 - 100,0 74,5 – 85,4 

<0,001** 

65-69 79,3 (10,8) 81,2 50,0 - 90,6 74,2 – 84,5 

70-74 74,5 (16,3) 76,6 43,7 - 96,9 66,9 – 82,2 

75-79 71,5 (19,3) 78,1 21,9 – 90,2 57,8 – 85,3 

80 ou mais 45,8 (20,7) 43,7 21,9 - 75,0 29,9 – 61,7 

Escolaridade      

Analfabeto 57,8 (21,9) 60,9 21,9 - 87,5 43,8 – 71,8 

0,009** 

Primário 
incompleto 

74,6 (16,0) 78,1 25,0 - 90,6 68,9 – 80,2 

Primário 
completo 

76,4 (17,9) 81,2 21,9 - 100,0 68,9 – 83,8 

Pós elementar 81,1 (15,3) 82,8 34,4 - 100,0 73,9 – 88,3 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 

 

A tabela 9 apresenta as análises comparativas entre o Mini BESTest e as 

variáveis clínico-funcionais. Houve associação significante entre o Mini BESTeste 
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“visão” (p=0,002), sendo que a principal diferença está entre visão “ruim” e “muito 

boa” (p<0,05). Não foi considerado o uso de lentes corretivas. Houve associação 

significante entre o Mini BESTest e a prática regular de atividade física (p=0,008). 

 

Tabela 10 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis clínico-

funcionais de uma amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos 

em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis e 
categorias 

Média (DP) Mediana 
Variação 

(valor mínimo 
e máximo) 

IC (95%) P-valor 

Visão      

Excelente 80,7 (3,6) 79,7 78,1 - 87,5 78,1 - 87,5 

0,002** 

Muito boa 92,5 (4,7) 90,6 87,5 - 100,0 86,6 - 98,4 

Boa 77,8 (16,6) 81,2 34,4 -100,00 72,4 - 83,2 

Ruim 66,9 (19,4) 19,4 21,9 - 93,7 60,0 - 73,8 

Muito ruim 71,0 (22,1) 78,1 25,0 - 90,6 50,6 - 91,4 

Audição      

Excelente 80,7 (3,6) 79,7 78,1 – 87,5 76,9 - 84,6 

0,095** 

Muito boa 92,5 (4,7) 90,6 87,5 - 100,0 86,6 - 98,4 

Boa 77,8 (16,6) 81,2 34,4 -100,00 72,4 - 83,2 

Ruim 66,9 (19,4) 71,9 21,9 - 93,7 60,0 - 73,8 

Muito ruim 71,00 (22,1) 78,1 25,0 -90,6 50,6 - 91,4 

Prática regular de atividade física     

Sim 81,7 (12,3) 85,9 50,0 - 100,0 77,1 - 86,3 
0,008* 

Não 70,6(19,8) 76,6 21,9 -100,00 65,4 - 75,7 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 

 

Houve correlação negativa moderada significante entre o Mini BESTest e o 

número de doenças (ρ=-0,278; p= 0,031). A tabela 10 apresenta as análises 

comparativas significantes entre o Mini BESTest e as variáveis clínicas 

relacionadas às doenças e medicamentos. Houve associação significante entre 

“doenças dos transtornos mentais e/ou comportamentais” (p=0,021) e “doenças do 

aparelho respiratório” (p=0,025). Houve associação significante entre 

“medicamentos em uso do sistema nervoso” (p=0,001). Não houve associação 

significante entre o Mini BESTest e as demais variáveis clínicas relacionadas à 

classificação das doenças e uso de medicamentos. 
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Tabela 11 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis clínicas, 

relacionadas à classificação das doenças de acordo com uma amostra de 90 idosos 

com Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em ambulatório de um hospital do nordeste 

brasileiro. 2016 

Variáveis clínicas: 
doenças / 
medicamentos 

Média (DP) Mediana 
Variação 

(valor mínimo 
e máximo) 

IC (95%) 

Testede 
Mann-

Whitney 
P-valor 

Transtornos mentais e/ou comportamentais    

Sim 55,0 (22,4) 62,5 21,9 - 78,1 27,2 - 82,8 
0,021* 

Não 75,4 (17,6) 81,2 21,9 - 100,0 71,6 - 79,2 

Aparelho respiratório    

Sim 54,7 (22,0) 64,0 21,9 - 68,7 19,6 - 89,7 
0,025* 

Não 75,2 (17,8) 80,6 21,9 - 100,0 71,4 - 79,0 

Número de medicamentos    

1 ou 2 76,8 (16,4) 81,2 43,7 - 90,6 61,6 - 91,7 

0,246** 3 ou 4 78,6 (14,6) 82,8 34,4 - 100,0 72,7 - 84,9 

5 ou mais 71,4 (20,0) 78,1 21,9 - 100,0 66,0 – 76,9 

Sistema nervoso  

Sim 61,4 (20,8) 67,2 21,9 - 84,4 51,1 - 71,8 
0,001* 

Não 77,4 (16,4) 81,2 21,9 - 100,0 73,5 - 81,3 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 

 

Não houve correlação significante entre o Mini BESTest e a Hemoglobina 

Glicada (ρ=-0,159; p= 0,217) e a Glicemia de Jejum (ρ=-0,072; p= 0,537). A tabela 

11 mostra que não houve associação significante entre o Mini BESTest e as 

variáveis clínicas relacionadas ao tempo de diagnóstico e tratamento 

medicamentoso. 

 

Tabela 12 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis clínicas de uma 

amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus atendidos em ambulatório de um 

hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis e 
categorias 

Média (DP) Mediana 
Variação 

(valor mínimo 
e máximo) 

IC (95%) P-valor 

Tempo de diagnóstico da DM   

Menos de 5 anos 70,1 (21,6) 73,4 21,9 - 100,0 60,0 - 80,2 
0,542** 

Entre 5 e 10 anos 73,6 (16,8) 78,1 21,9 - 96,9 66,1 - 81,0 
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Acima de 10 anos 75,6 (18,2) 81,2 21,9 - 100,0 70,0 - 81,1 

Medicação para DM     

Não utiliza 75,8 (26,7) 84,4 37,5 - 96,9 33,3 - 118,2 

0,103** 
Oral 73,4 (17,5) 78,1 21,9 - 100,0 68,7 - 78,2 

Oral + insulina 82,4 (11,0) 81,2 56,2 - 100,0 77,1 - 87,7 

Insulina 63,2 (24,1) 68,7 21,9 - 90,6 47,9 - 78,6 

Uso de insulinoterapia    

Sim 754,7 (19,3) 81,2 21,9 - 100,0 67,2 - 81,8 
0,628* 

Não 73,5 (18,3) 78,1 21,9 - 100,0 68,6 - 78,3 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 

 

Não houve correlação significante entre o Mini BESTest e a queixa de dor 

nos MMII (ρ=-0,279; p=0,008) e houve correlação positiva moderada significante 

entre o Mini BESTest e a média da FPM (ρ=0,227; p=0,033). A tabela 12 

apresenta as análises comparativas entre o Mini BESTest e as variáveis clínicas. 

Houve associação significante entre “uso de dispositivo de marcha” (p=0,001), 

“tipo de dispositivo de marcha” (p=0,001), “queixa de dor em membros inferiores” 

(p=0,019), “número de alterações nos pés” (p=0,006), “calosidade” (p=0,002) e 

“alterações dermatológicas” (p=0,026). 

 

Tabela 13 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis funcionais de 

uma amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus atendidos em ambulatório de um 

hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis e 
categorias 

Média  
(DP) 

Mediana 
Variação 

(valor mínimo 
e máximo) 

IC (95%) 

Teste de 
Mann-

Whitney 

P-valor 

Faz uso de Dispositivo de Marcha   

Não utiliza 76,0 (16,6) 81,2 21,9 - 100,0 72,5 - 79,6 
0,001* 

Utiliza 44,4 (23,3) 43,7 21,9 - 75,0 15,4 - 73,3 

Número de alterações nos pés     

Sem alterações 79,1 (20,2) 84,4 21,9 - 100,0 69,0 - 89,1 

0,006** 
De 1 a 3 
alterações 

78,0 (14,6) 81,2 21,9 - 100,0 73,4 - 82,5 

Acima de 
4alterações 

66,2 (19,7) 70,3 21,9 - 90,6 58,9 - 73,6 
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Calosidade nos pés     

Sim 67,6 (18,9) 71,9 21,9 - 90,6 61,1 - 74,1 
0,002* 

Não 78,5 (16,8) 81,2 21,9 - 100,0 74,0 - 83,1 

Deformidades articulares     

Sim 69,7 (19,2) 78,1 21,9 - 90,6 62,3 - 77,2 
0,071* 

Não 76,3 (17,7) 81,2 21,9 - 100,0 71,8 - 80,3 

Alterações dermatológicas     

Sim 72,5 (17,9) 78,1 21,9 -100,0 68,2 - 76,8 
0,026* 

Não 80,1 (19,0) 84,4 21,9 - 100,0 71,5 - 88,8 

Hipotensão ortostática     

Sim 70,7 (20,5) 76,6 21,9 - 100,0 62,4 - 78,9 
0,196* 

Não 76,0 (17,4) 81,2 21,9 - 100,0 71,6 - 80,3 

Dor em membros inferiores     

Sim 70,1 (20,2) 75,0 21,9 - 96,9 64,5 - 75,7 
0,019* 

Não 80,3 (13,3) 81,2 34,4 - 100,0 75,8 - 84,7 

Sensibilidade proprioceptiva     

Preservada 75,4 (17,1) 80,6 21,9 - 100,0 71,0 - 79,8 
0,632* 

Reduzida 71,9 (21,1) 75,0 21,9 - 100,0 63,8 - 79,9 

Sensibilidade vibratória     

Preservada 73,8 (19,3) 81,2 21,9 - 100,0 69,4 - 78,2 
0,927* 

Reduzida 76,9 (11,1) 75,0 62,5 - 93,7 70,2 - 83,6 

Sensibilidade cutâneo-protetora    

Preservada 75,3 (18,5) 80,0 21,9 - 100,0 70,1 - 80,5 
0,519* 

Reduzida 73,0 (18,3) 78,1 21,9 - 93,7 67,1 - 78,9 

Força de Preensão Palmar (mão-dominante)  

Direita 73,7 (18,7) 78,1 21,9 - 100,0 69,5 - 77,9 
0,134* 

Esquerda 84,4(14,5) 89,1 62,5 - 100,0 69,1 - 99,6 

Força de Preensão Palmar (ajustada por sexo)  

Força reduzida 69,4 (20,8) 78,1 21,9 - 93,7 59,6 - 79,1 
0,220* 

Força normal 75,4 (17,5) 81,2 21,9 - 100,0 71,2 - 79,2 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 

 

Houve correlação positiva moderada significante entre o Mini BESTest e o 

Mini Exame do Estado Mental (ρ=0,295; p=0,005) e entre o Mini BESTest e a 

Escala de Depressão Geriátrica, correlação negativa moderada (ρ=-0,389; 

p<0,001). A tabela 13 apresenta as análises comparativas entre o Mini BESTest e 

as variáveis clínico-funcionais e psico-cognitivas. Houve associação significante 

entre o Mini BESTest e “quedas no último ano” (p=0,001), “medo de quedas” 
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(p=0,035), “tendência a quedas” (p=0,012) e “risco de quedas” (p=0,000), “tontura” 

(p=0,008), “Escala de Depressão Geriátrica”(p=0,001) e “WHODAS” (ρ=-0,504; 

p=0,000). Em relação à variável “quedas no último ano”, a principal diferença está 

entre “nenhuma queda” e “duas ou mais quedas” (p<0,05). 

 

Tabela 14 – Análise inferencial entre Mini BESTest e as variáveis funcionais e 

psico-cognitivas de uma amostra de 90 idosos com Diabetes Mellitus atendidos 

em ambulatório de um hospital do nordeste brasileiro. 2016 

Variáveis e 
categorias 

Média (DP) Mediana 
Variação 

(valor mínimo 
e máximo) 

IC (95%) P-valor 

Quedas no último ano    

Nenhuma 81,5 (13,0) 82,8 21,9 - 100,0 77,2 - 85,3 

0,001* Uma queda 69,4 (20,1) 75,0 21,9 - 96,9 60,5–78,4 

2 ou mais quedas 64,0 (20,2) 67,2 21,9–90,3  55,1 - 73,0 

Medo de quedas     

Sim 71,0 (20,2) 78,1 21,9 - 100,0 65,6 - 76,1 
0,035* 

Não 81,4 (10,1) 81,2 65,6 - 100,0 77,8 - 85,9 

Tendência a quedas     

Sim 69,3 (20,8) 78,1 21,9 - 96,9 63,6 - 75,0 
0,012* 

Não 81,4 (10,9) 82,8 62,5 - 100,0 77,7 - 85,1 

Risco de quedas (TUGT) N=85   

< risco de quedas 79,7 (13,9) 81,2 21,9 - 100,0 76,2 - 83,2 
<0,001* 

> risco de quedas 59,1 (21,6) 62,5 21,9 - 90,6 49,5 - 68,6 

Queixa de tonturas      

Sim 69,3 (20,1) 75,0 21,9 - 93,7 63,5 - 75,0 
0,008* 

Não 80,2 (14,1) 81,2 34,4 - 100,0 75,8 - 84,7 

Mini Exame do Estado Mental   

Apresenta déficit 
cognitivo 69,9 (22,1) 78,1 21,9 - 100,0 62,3 - 77,2 

0,118* 
Não apresenta 
déficit cognitivo 77,7 (14,5) 81,2 37,5 - 100,0 73,6 - 81,8 

Escala de Depressão Geriátrica   
Com sintomas 
depressivos 67,1 (20,7) 75,0 21,9 - 93,7 60,3 - 73,9 

0,001* 
Sem sintomas 
depressivos 79,8 (14,5) 84,4 34,4 - 100,0 75,7 - 83,9 

*Teste de Mann-Whitney **Teste de Kruskal-Wallis 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Foram verificadas nesse estudo as relações entre o CP de 90 idosos com 

DM2 e os fatores sóciodemográficos, clínico-funcionais e psico-cognitivos. Houve 

maior prevalência para o sexo feminino e faixa etária entre 60 e 64 anos, 

caracterizando idosos jovens. Entre as variáveis clínico-funcionais, um grande 

percentual relatou não praticar atividade física, ter entre 3 ou 4 doenças, 

apresentar FPM normal e dor em MMII. 

 Ao realizar analises comparativas entre o Mini BESTest e as variáveis 

alusivas à funcionalidade, foi observado significância entre “quedas no último 

ano”, “medo de quedas”, “tendências a quedas”, “risco de quedas”, “tonturas” e 

“desempenho funcional”. Observaram-se também correlações entre o CP e os 

sintomas depressivos. Na avaliação dos domínios do CP, as respostas posturais 

foram as mais comprometidas principalmente no quesito lateralidade. A 

orientação sensorial obteve o melhor desempenho ao ficar de pé em superfície 

firme.  

Em relação à faixa etária, observa-se que após os 80 anos ocorre uma 

tendência à diminuição da prevalência do diabetes, enquanto que a faixa etária 

entre 60 e 64 anos, considerada de idosos “jovens”, apresenta uma ocorrência 

maior do DM2. Embora não estatisticamente significante isso pode ser explicado 

pelo viés de sobrevivência dado a maior mortalidade entre os diabéticos como 

avançar da idade, pelo grande número de complicações decorrentes da doença 

(MENDES et al., 2011). 

A inatividade física tem uma forte correlação com o desenvolvimento do 

DM2, afecções cardiovasculares e obesidade (FRANCHI et al., 2009). Tem sido 

recomendada a realização de exercícios aeróbios para diabéticos. Recentes 

estudos têm demonstrado que os exercícios resistidos, também atuam no controle 

glicêmico, principalmente dos idosos, pois durante o envelhecimento há 

diminuição da força e massa muscular, afetando o metabolismo energético de 

maneira indesejável (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004). 
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As doenças mais relatadas pelos idosos associadas ao DM2 foram às do 

aparelho circulatório. O número elevado de doenças pode ser justificado pelo fato 

do diabetes ser uma doença que pode causar o acometimento simultâneo de 

diversos órgãos e sistemas, consequentemente, ocasionando inúmeras 

complicações e limitações, que podem levar os indivíduos a terem maiores 

chances de desenvolver diversas patologias, afetando as atividades de vida e 

participação desta população. Este achado também pode justificar a polifarmácia 

entre os da amostra, pois quanto mais doenças apresentadas, maior a quantidade 

de medicamentos utilizados, principalmente em idosos (FRANCHI et al., 2009). 

Dardano et al. (2014) e  Oliveira et al. (2012) concluíram que os pacientes 

que utilizam cinco ou mais medicamentos, são mais propensos às complicações 

que podem acarretar em dependência funcional, tendo em vista que podem 

causar tonturas, quedas, sonolência, fraqueza muscular, declínio do equilíbrio 

corporal, hipotonia, vertigem e hipotensão arterial, levando ao medo e/ou receio 

de se locomover sem ajuda ou sair de casa, isso pode justificar o uso da 

medicação para o sistema nervoso interferir no CP. O fato do número de 

medicamentos não ter sido significante, pode ser explicado porque muitos idosos 

não sabiam dizer ao certo a quantidade e os tipos de medicamentos utilizados. 

Estudos apontam que há uma associação significativa entre a redução da 

FPP e uma maior prevalência de quedas (LENARDT et al., 2014). Essa 

informação constata que a maioria dos participantes desta pesquisa não caiu no 

último ano e apresentaram um menor risco de quedas. Dessa forma, a força 

muscular parece ser um determinante importante do índice de quedas 

(REBELATTO; CASTRO; CHAN, 2007). A dor em MMII relatada por 58,9% dos 

idosos confirma a diminuição do desempenho funcional encontrado nesses 

indivíduos, tendo em vista que pode ser decorrentes de complicações próprias do 

DM2.  

As calosidades, deformidades articulares e alterações dermatológicas nos 

pés, conduzem a mudanças na marcha e, consequentemente, à formação de 

calosidades, por prolongada pressão local. À redução da acuidade visual, seja 

devido ao DM2 ou ao envelhecimento, impede o idoso de realizar o autoexame 
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dos pés, além de dificultar de cuidar desses adequadamente (GUIMARÃES, 

2011). Diabéticos diagnosticados há mais de 10 anos, como no caso deste 

estudo, podem apresentar aumento no pico de pressão plantar dos pés, grande 

oscilação postural, déficit no equilíbrio, dificuldade na marcha e aumento no risco 

de quedas (ANJOS, 2006). 

Moreira et al. (2016) mostraram que o medo de cair está associado a 

sintomas depressivos e a um pior desempenho nos testes funcionais, justificando 

pelo fato de que o medo pode levar a uma diminuição da mobilidade em tarefas 

como caminhar, resultando em deterioração das capacidades físicas, e 

consequentemente, em fragilidade. 

Em um estudo, com 99 idosas residentes na comunidade diagnosticadas 

com DM2, dividido em 2 grupos, o primeiro era composto por mulheres que 

tinham medo de cair e o outro por aquelas que não tinha esse medo. As que 

tinham medo de cair apresentaram sintomas depressivos avaliados pelo GDS e 

déficit na mobilidade, avaliado através do TUGT. Após uma análise de regressão 

multivariada, foi constatado que a probabilidade de ter medo é 1,34 vezes (OR 

1,34, IC 95% 1,11-1,61) para um aumento de um ponto na GDS-15 e 1,36 vezes 

(OR 1,36, IC 95% 1,07-1,73) por cada segundo de aumento no desempenho 

TUGT (MOREIRA et al., 2016). 

Esses dados vão ao encontro desse estudo, indicando que houve uma 

significância, tanto da correlação (ρ=-0,389; p<0,001) quanto na associação 

(p=0,001) entre o CP e Escala de Depressão Geriátrica. Foi visto também 

resultados significativos entre o CP e o risco de quedas, avaliados pelo TUGT. 

Nos últimos anos, vêm-se estudando os efeitos do DM no cérebro e verificando 

uma conexão cada vez maior entre o DM e a demência (LOPES, ARGIMON, 

2010). 

Esse dado reforça o achado encontrado nesta pesquisa, que revela maior 

prejuízo no CP para aqueles idosos que caíram no último ano (p=0,001), que 

relataram medo de quedas (p=0,035) e que apresentaram tendência a quedas 

(p=0,012) e tonturas (p=0,008). 
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Diversos estudos que avaliaram a mobilidade de idosos diabéticos, por 

meio do TUGT, verificaram que estes indivíduos apresentam pior desempenho no 

teste (ALVARENGA, PEREIRA, ANJOS, 2010; FERREIRA, FERREIRA, 2014). 

Este foi um achado não encontrado nesta pesquisa, em que a média encontrada 

foi de 12,6 ± 4,9 segundos, indicando um menor risco de quedas, esse dado é 

relatado por 51,1% dos idosos que afirmaram não ter sofrido “quedas no último 

ano”. Embora a maioria desses idosos tenham relatado “medo de cair” e 

“tendência a quedas”. 

De acordo com Cordeiro et al. (2009), a prevalência das complicações 

diabéticas aumenta de acordo com o maior tempo de doença, idade e descontrole 

glicêmico, corroborando com os achados desta pesquisa. Segundo a ANAD 

(Associação Nacional de Atenção ao Diabetes), os valores da hemoglobina 

glicada considerados indicativos de um bom controle, variam entre 6,5 e 7,0%. A 

média dos idosos foi 10,1%. E os valores da glicemia de jejum, variam de 70 a 

110 mg/dL, a média encontrada entre os idosos foi de 148,2 mg/dL, indicando, 

portanto, um descontrole glicêmico. Esse descontrole glicêmico gera prejuízo no 

CP. 

Não foram encontradas relações significantes entre CP e os exames 

laboratorias: hemoglobina glicada e glicemia de jejum, contudo, esta pesquisa 

avaliou apenas indivíduos com DM2 e os valores dos exames laboratoriais dos 

últimos seis meses. 

Autores avaliaram 91 idosos com 65 anos ou mais, por meio da Berg 

Balance Scale e verificaram, por análise de regressão linear, que o déficit do 

equilíbrio funcional está relacionado à diminuição da capacidade funcional, da 

estratégia de passo, do uso de dispositivo de auxílio à marcha, alteração da 

sensibilidade proprioceptiva, presença de hipotensão ortostática e dificuldades em 

condições sensoriais conflitantes nas tarefas de equilíbrio (CORDEIRO et al., 

2009). 

Esses achados vão ao encontro dos resultados da pesquisa, pois, houve 

associação significante entre o CP, desempenho funcional e uso de dispositivo de 

auxílio à marcha. Foi observado através do Mini BESTest que os pacientes 

apresentaram baixo desempenho nos subsistemas Respostas Posturais, 
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correspondente a estratégia de passo. Enquanto que na avaliação da Orientação 

Sensorial, o idoso encontrava dificuldades em condições sensoriais conflitantes. 

Foi observado nesse estudo significância entre número de alterações nos pés e 

CP (p=0,006), mais da metade dos idosos apresentaram alterações nos pés. 

Diferente da pesquisa de Cordeiro et al. (2009), não foi encontrado significância 

entre o CP, alteração da sensibilidade proprioceptiva e presença de hipotensão 

ortostática. 

Encontrou-se uma correlação fraca, porém significativa entre o Mini 

BESTest e o MMSE (ρ=0,295; p=0,005), esse fato pode ser explicado pelo DM e 

HAS, frequentemente estarem juntos, sendo fatores de riscos importantes que 

podem causar isquemia e infartos lacunares, contribuindo para a demência 

(LOPES, ARGIMON, 2010). 

A informação da quantidade e dos tipos de medicamentos foi uma 

dificuldade encontrada, pois muitos deles não sabiam nos informar. Foi 

perceptível que grande parte dos diabéticos, careciam de informações sobre a 

doença e os cuidados necessários para o bom controle, dentre eles os cuidados, 

como por exemplo, mantinham o hábito de consumo de carboidratos. Diante os 

resultados obtidos com o estudo e o conhecimento de hábitos inadequados, foi 

produzida uma cartilha para essa população com DM2. Além de avaliar os 

pacientes, eles recebiam orientações e explicações sobre o diabetes. Quando o 

idoso apresentava déficit nos sistemas de CP, era encaminhado para o 

tratamento da disfunção. 

 

6. Perspectivas futuras 

 

Ações primárias, promocionais ou reabilitativas representam um modelo de 

programa de relevância para os idosos, pois (além da fundamentação teórica), 

poderão ser elaboradas aulas com temas específicos para educação em saúde e 

redação e divulgação de material (manuais educativos), como também possibilitar 

o encaminhamento para outras terapias. 
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Como medida reabilitadora será proposta, posteriormente, a implantação 

do Ambulatorial em Fisioterapia do Equilíbrio Postural, visando reabilitar todos os 

pacientes idosos diabéticos com distúrbios do equilíbrio, atuando dentro do SUS 

no Estado do Rio Grande do Norte, por meio de um programa de abordagem 

multidimensional (treinamento funcional e por meio de tecnologia), que além de 

reduzir os custos nos sistemas de saúde, visa um envelhecimento com menor 

nível de incapacidade e melhorar a participação social da população envolvida.  

Assim, outro projeto temático de pesquisa será elaborado com o objetivo 

de verificar os efeitos da reabilitação do equilíbrio postural em idosos diabéticos, 

por análise de diversas variáveis de desfecho, em estudos controlados. E ainda, 

terá a atuação de uma equipe interdisciplinar através de parcerias (terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e médicos) proporcionando 

tratamento das morbidades relatadas, melhora do controle glicêmico e 

sintomatologia, melhora da capacidade funcional, diminuição dos riscos de quedas 

e melhora na qualidade de vida relacionada à saúde e possivelmente redução de 

custos sanitários. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que idosos com DM2 

apresentam maior comprometimento do CP quando associado aos dados 

sóciodemográficos: avançar da idade e baixa escolaridade; dados clínico-

funcionais: maior número de doenças, pior percepção da visão e sedentarismo; 

dados funcionais: pouca força no membro superior dominante, presença de 

doenças dos transtornos mentais e/ou comportamentais e respiratórios, uso de 

medicamentos para o sistema nervoso, uso de dispositivo de marcha, maior 

número de alterações nos pés, calosidade nos pés, alterações dermatológicas, dor 

em MMII, quedas recorrentes, medo de quedas, tendência a quedas, prejuízo na 

mobilidade, risco de quedas, queixa de tontura e desempenho funcional; dados 

psico-cognitivos: presença de sintomas depressivos. O sistema mais comprometido 

foi o de Respostas Posturais e a Orientação Sensorial obteve o melhor 

desempenho. 
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APENDICE 1 

Fluxograma de realização da pesquisa. 
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APENDICE 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Fatores Relacionados ao 
Prejuízo do Controle Postural em Idosos com Diabetes Mellitus Tipo 2 que tem como 
pesquisador responsável Prof. Dra. Juliana Maria Gazzola (Fisioterapeuta - CREFITO 
1/37080-F). 

Esta pesquisa pretende avaliar o equilíbrio postural de idosos diabéticos e verificar 
associação com dados sóciodemográficos, clínicos, funcionais, psico-cognitivos e quedas. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade do conhecimento das 
alterações do equilíbrio postural de idosos diabéticos para que possamos aplicar medidas 
educativas e reabilitativas em relação ao risco de quedas e prejuízo funcional. 

Caso você decida participar, você deverá responder a questionários simples sobre 
sua vida pessoal como idade, escolaridade, estado civil; questionários sobre dificuldades 
nas suas tarefas do dia a dia; avaliação da memória e da sua saúde mental. Para examinar 
o equilíbrio, serão utilizados testes simples envolvendo ações do dia a dia que serão 
explicadas pelo examinador, como andar, permanecer em pé com olhos abertos e 
fechados, levantar e sentar na cadeira e apoiar o pé em um degrau. A avaliação terá a 
duração de aproximadamente 2 horas. O (a) senhor(a) poderá determinar quantos 
intervalos serão necessários para descanso entre cada teste. 

Durante a realização dos testes a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 
você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. No 
entanto, pode acontecer de haver algum desconforto ao responder o questionário com 
relação aos seus resultados ou a questões gerais sobre sua saúde mental e memória. 
Além do mais, durante os testes físicos pode ocorrer cansaço, tontura desequilíbrio ou 
eventual queda. Contudo, todos os cuidados serão tomados pela equipe para minimizar os 
possíveis danos. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 
terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo examinador presente e o 
responsável por isso será a pesquisadora responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Dra. Juliana Maria Gazzola (9147-0202), enviando e-mail para 
juliana.gazzola@terra.com.br ou entrando em contato através do endereço Av. Nilo 
Peçanha, 620, Petrópolis, CEP 59012-300, Natal/RN, Núcleo Avançado de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica em Saúde (NAPS), no 3 subsolo, sala 6 – Tecnologias Assistivas, do 
Hospital Universitário Onofre Lopes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 
pelo pesquisador e reembolsado para você. 
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5003, enviar e-
mail para cep_huol@yahoo.com.br ou entrar em contato no endereço Av. Nilo Peçanha, 
620, Petrópolis, CEP 59012-300, Natal-RN. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 
pesquisador responsável Dra. Juliana Maria Gazzola. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 
serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 
que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 
da pesquisa “Fatores Relacionados ao Prejuízo do Controle Postural em Idosos com 
Diabetes Mellitus Tipo 2”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 

 Natal, ____de____________de______. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa ou do responsável 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 3 

Quadro de variáveis 

Quadro 1 – Variáveis segundo subgrupo, tipo, códigos das categorias e 
unidades de medida empregadas. 

 

Variável Subgrupo Tipo 
Códigos e 
categorias 

Sexo Sóciodemográfica 
Qualitativa 

nominal 
1. Masculino 
2. Feminino 

Faixa etária Sóciodemográfica 
Qualitativa 

nominal 

1. 60-64 anos 
2. 65-69 anos 
3. 70-74 anos 
4. 75-79 anos 
5. 80 anos ou 

mais 

Idade (anos completos) Sóciodemográfica 
Quantitativ
a discreta 

 

Cor Sóciodemográfica 
Qualitativa 

nominal 

1. Branca 
2. Amarela 
3. Negra 
4. Miscigenado 

Escolaridade Sóciodemográfica 
Qualitativa 

ordinal 

1. Analfabeto 
2. Primário 

incompleto 
3. Primário 

completo 
4. Pós-

elementar 

Anos de escolaridade Sóciodemográfica 
Quantitativ
a discreta 

 

Número de doenças Clínico-Funcional 
Quantitativ
a discreta 

 

Número de doenças Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. Sem 
doenças 

2. 1 ou 2 
doenças 

3. 3 ou 4 
doenças 

4. 5 ou mais 
doenças 

Doenças infecciosas e/ou 
parasitárias 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Neoplasias (tumores) Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Doenças do sangue, órgãos 
hematopoiéticos e/ou 

transtornos imunitários 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Doenças endócrinas, 
nutricionais e/ou metabólicas 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Transtornos mentais e/ou 
comportamentais 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Continua... 
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Doenças do sistema nervoso Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Doenças do olho e anexos Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim  
2. Não 

Doenças do aparelho 
circulatório 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim  
2. Não 

Doenças do aparelho 
respiratório 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim  
2. Não 

Doenças do aparelho 
digestivo 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim  
2. Não 

Doenças da pele e/ou do 
tecido 

subcutâneo 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim  
2. Não 

Doenças do 
sistemaosteomuscular e/ou 

tecidoconjuntivo 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim  
2. Não 

Doenças do aparelho 
geniturinário 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim  
2. Não 

Número de medicamentos Clínico-Funcional 
Quantitativ
a discreta 

 

Número de medicamentos Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. Nenhum 
2. 1 ou 2 
medicamentos 
3. 3 ou 4 
medicamentos 
4. 5 ou mais 
Medicamentos 

Uso de 
medicamento(s)otoneurológic

o(s) 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s) 
osistema cardiovascular 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s) para 
otrato alimentar 

e/oumetabolismo 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s) para 
osistema nervoso 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s)para 
o sistema sangüíneo 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s)para 
o sistema 

músculoesquelético 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Uso de medicamento(s) para 
osistema respiratório 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Uso de 
medicamento(s)hormonais 

sistêmicos 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Uso de 
medicamento(s)oftalmológico

s 
Clínico-Funcional 

Qualitativa 
nominal 

1. Sim 
2. Não 

Uso de 
outro(s)medicamento(s): 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Continuação... 

Continua... 
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antifecciosos,dermatológicos, 
geniturinário,hormônios 

sexuais,antineoplásicos e 
imunomoduladores 

Percepção subjetiva da visão Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. Excente 
2. Boa 
3. Ruim 
4. Muito ruim 

Percepção subjetiva da 
audição 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. Excente 
2. Boa 
3. Ruim 
4. Muito ruim 

Uso de dispositivo de auxílio 
à marcha 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Não utiliza 
2. Utiliza 

Tipo de dispositivo de auxílio 
à marcha 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Não utiliza 
2. Utiliza 

Número de alterações nos 
pés 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. 1. Sem alterações 
2. 2. 1 a 3 
3. 3. 4 ou mais 

Calosidade Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Deformidades articulares Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Alterações dermatológicas Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Hipotensão ortostática Clínico-Funcional 
Qualitativa 

nominal 
1. Sim 
2. Não 

Queda(s) no último ano Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 

1. Nenhuma 
2. 1 queda e/ou 
mais 

Medo de Quedas Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Tendência a quedas Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Tontura Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Tempo de início da tontura Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 

1. 3 a 6 meses 
2. 7 a 11 meses 
3. 1 a 2 anos 
4. 3 a 4 anos 
5. Mais de 5 anos 
6. Não refere 

tontura 
7. Não sabe dizer 

Tipo de tontura Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 

1. Rotatória 
Subjetiva 

2. Rotatória 
Objetiva 

3. Rotatória-
Ambas 

4. Não Rotatória 
5. Ambas 

Continuação..

. 

Continua... 
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(rotatória + 
não rotatória) 

6. Não refere 
tontura 

7. Não relatou 

Atividade Física Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Índice de Massa Corporal Clínico-Funcional Quantitativa  

Índice de Massa Corporal 
Categórica 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

ordinal 

1. Baixo peso 
2. Eutrófico 
3. Sobrepeso 

Tempo de Diagnóstico do 
DM2 

Clínico-Funcional Quantitativa  

Exames 
laboratoriais(hemoglobina 

glicada eglicemia de jejum) 
Clínico-Funcional Quantitativa  

Medicação para Diabetes 
Mellitus tipo 2 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 

1. Medicação oral 
2. Insulina 
3. Medicação oral 
+ 
Insulina 
4. Nenhum 

Uso de Insulinoterapia Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Escala Visual Analógica Clínico-Funcional Quantitativa  

Dor em membros inferiores Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 
1. Sim 
2. Não 

Força de Preensão palmar Clínico-Funcional Quantitativa  

Timed Up And Go Clínico-Funcional Quantitativa  

Mini-exame do Estado 
Mental 

Psico-cognitiva Quantitativa  

Mini-exame do Estado 
Mental 

Psico-cognitiva 
Qualitativa 

Nominal 

1. Apresenta 
déficit cognitivo 
2. Não apresenta 
déficit cognitivo 

Escala de Depressão 
Geriátrica 

Clínico-Funcional Quantitativa  

Escala de Depressão 
Geriátrica 

Clínico-Funcional 
Qualitativa 

Nominal 

1. Com sintomas 
depressivos 
2. Sem sintomas 
depressivos 

Mini BESTest total Controle Postural Quantitativa  

Mini BESTest - Ajuste 
Antecipatório 

Controle Postural Quantitativa  

Mini BESTest - Respostas 
Posturais 

Controle Postural Quantitativa  

Mini BESTest - Orientação 
Sensorial 

Controle Postural Quantitativa  

Mini BESTest - Marcha Controle Postural Quantitativa  

WHODAS  Funcionalidade Quantitativa  
 

Continuação... 
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APENDICE 4 – Protocolo de avaliação de idosos com Diabetes Mellitus tipo2 

 
Nome: _____________________________________ RGHUOL______________ 
: ___________________Data: _____/_____/_____ 
Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
1) DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
1. Sexo: 
1. Masculino 
2. Feminino 
 
2. Idade (anos completos): _______ 
 
3. Idade (faixa etária): 
1. 65 - 69 anos 
2. 70 - 74 anos 
3. 75 - 79 anos 
4. 80 anos ou mais 
 
4. Cor: 
1. Branca 
2. Amarela 
3. Negra 
4. Miscigenado 
 
5. Estado civil: 
1. Com vida conjugal: casado, Amasiado 
3. Sem vida conjugal: solteiro, viúvo, divorciado 
 
6. Escolaridade:  
1. Analfabeto 
2. Primário incompleto 
3. Primário completo 
4. Pós-elementar 
 
 
2) DADOS CLÍNICO-FUNCIONAIS 

Avaliação subjetiva: 
 
Visão(   ) excelente  (    ) muito boa  (   ) boa (   ) ruim (    ) muito ruim 
 
Audição(   ) excelente  (    ) muito boa  (   ) boa (   ) ruim (    ) muito ruim 
 
Altura (m): ___________ 
Peso (kg):____________ 
IMC (kg/m²):__________ 
 
1. Prática regular de atividade física: 
Participação do idoso em atividades físicas no tempo livre por três ou mais vezes na 
semana por mais de trinta minutos nas últimas duas semanas (Yusuf et al., 1996). 
1.Sim 
2.Não 
 
Hipóteses Diagnósticas: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. Número de doenças: ______________ 
 1. Sem doenças 
 2. 1 ou 2 doenças 
 3. 3 ou 4 doenças 
 4. 5 ou mais doenças 
 
Medicamentos em uso: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Número de medicamentos: ___________ 
1. Não faz uso 
2.1 ou 2 medicamentos 
3. 3 ou 4 medicamentos 
4. 5 ou mais medicamentos 
 
4. Tempo de diagnóstico da DM: _________ 
 1. Menos de 1 ano 
 2. 1 a 2 anos 
 3. 2 a 3 anos 
 4. 3 a 4 anos 
 5. 4 a 5 anos 
 6. Mais de cinco anos  
(especificar: ______________) 
 
5. Exames Laboratoriais dos últimos 6 meses: 
1. Hemoglobina Glicada_______________ 
2. Glicemia de Jejum__________________ 

 
6. Medicação para DM: 

 1. Não utiliza 
 2. Medicamento Oral 
 3. Insulinoterapia 
 4. Medicamento oral + Insulinoterapia 
 

7. Faz uso de Dispositivo de auxílio à marcha: 
1.Não utiliza 
2.Utiliza. Tipo: _________________ 

 
8. Número de alterações nos pés (inspeção): 
1. Sem alterações 
2. 1 a 3 alterações 
2. 4 e mais alterações 

 
9. Tipo de alterações nos pés: 
1. CALOSIDADES 
2. DEFORMIDADES ARTICULARES 
(   ) hálux valgo (   ) varo  (   )sobreposição de dedos (   ) dedos em garra 
(   ) dedos em martelo  (   ) úlceras por pressão 
3. ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS 
(   ) Úlceras por pressão  (   ) alterações tróficas da pele 
(   ) alterações das condições de hidratação da pele (   ) hiperqueratoses 
(   ) alterações ungueais (   ) alterações de coloração da pele 

 

 



 
10. Hipotensão Ortostática 

 1. Sim 
 2. Não 
 

Obs: 
Deitada: __________________________________ 
Em pé: ___________________________________ 

 
11. Apresenta queixa de dor em membros inferiores: 

 1. sim 
 2. não 
 

12. ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR EM MMII 
0  1   2    3    4    5    6    7     8     9    10 
0 = nenhuma dor         10 = pior dor possível 

 
13. Sensibilidade proprioceptiva 

 1. Preservada 
 2. Alterada 
 

14. Sensibilidade Vibratória 
 1. Preservada 
 2. Alterada 
 

15. Sensibilidade cutâneo-protetora: 
 1. Preservada 
 2. Alterada 
 

16. Dinamômetro 
Mão Dominante (  )D     (  )E 
______Kg ________Kg______Kg Média:________Kg. 

 
17. Quedas no último ano: 
1. Nenhuma 
2. 1 queda 
3. 2 ou mais quedas 

 
18. Medo de quedas: 
1. Sim 
2. Não 

 
19. Tendência a quedas: 
1. Sim 
2. Não 

 
20. Tontura 
1. sim 
2. não 
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Anexo I – Mini-Mental State Exam – MMSE (FOLSTEIN et al., 1975; 

BERTOLUCCI et al., 1994) 

“Agora faremos algumas perguntas para saber como está sua 

memória. Sabemos que, com o tempo, as pessoas vão tendo mais 

dificuldade para se lembrar das coisas. Não se preocupe com os resultados 

das questões” 

 
1) Em qual dia estamos? 

ano (   ) semestre (   ) mês (   ) Dia (   ) dia da semana (   ) 

 

2) Onde nós estamos? 

estado (   ) cidade (   ) bairro (   ) hospital (   ) andar (   ) 

 

3) Repita as palavras: (1 segundo para dizer cada uma, depois pergunte ao idoso 
todas as três) 

caneca (   )                                        tijolo (   )                                  tapete (   )  

Se ele não consegue repetir as três, repita até que ele aprenda todas as três. 
Conte as tentativas e registre. 

 

4) O sr (a) faz cálculos? (1) Sim (2) Não 

Se a resposta for positiva pergunte: Se de 100 reais forem tirados 7, quanto resta? 
E se tirarmos mais 7 reais, quanto resta? (total de 5 subtrações) 

 (93)     (   )  (86)     (   )   (79)    (   )    (72)    (   )     (65)   (   )  

Se a resposta for não, peça-lhe para soletrar a palavra “mundo” de trás para diante 

 O(   )  D   (   )   N   (   )   U  (   )  M  (   ) 

 

5) Repita as palavras que disse há pouco 

 ___________ (   ) ______________ (   ) ____________ (  ) 

 

6) Mostre um relógio de pulso e pergunte-lhe: O que é isto? Repita com o lápis. 

 Relógio (   )    Lápis (   ) 

 

7) Repita o seguinte: “ NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” (   ) 

 

8) Siga uma ordem de três estágios: 

 “Tome um papel com sua mão direita(   ) 

 “Dobre-o ao meio” (   ) 

 “Ponha-o no chão” (   ) 

 

9) Leia e execute o seguinte: (cartão) 

“FECHE OS OLHOS” (   ) 

 

10) Escreva uma frase           (   ) 

 

11)Copie este desenho (cartão): (   ) 

 

TOTAL_____ pontos 
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Anexo II – Escala de Depressão Geriátrica (YESAVAGE et al., 1983; SHEIK, 
YESAVAGE, 1986) 
 

Score: ____________(respostas em negrito) 

1 (s) (N) Satisfeito com a vida? 

2 (S) (n) Interrompeu muito suas atividades? 

3 (S) (n) Acha sua vida vazia? 

4 (S) (n) Aborrece-se com frequência? 

5 (s) (N) Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? 

6 (S) (n) Teme que algo ruim lhe aconteça? 

7 (s) (N) Sente-se alegre a maior parte do tempo? 

8 (S) (n) Sente-se desamparado com frequência? 

9 (S) (n) Prefere ficar em a casa a sair e fazer coisas novas? 

10 (S) (n) 
Acha que tem mais problemas de memória do que as outras 
pessoas? 

11 (s) (N) Acha que é maravilhoso estar vivo? 

12 (s) (N) Vale a pena viver como vive agora? 

13 (s) (N) Sente-se cheio de energia? 

14 (s) (N) Acha que sua situação tem solução? 

15 (S) (n) Acha que tem muita gente em situação melhor? 

Maior que 5 = suspeita de depressão 

 

ESCORE: __________ PONTOS 
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Anexo III - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE II - 
WHODAS II 

Versão Administrada por Entrevistador – 12 itens 
 
DIGA AO RESPONDENTE: 
A entrevista é sobre as dificuldades que as pessoas têm por causa de sua 
condição de saúde.(ALCANCE O CARTÃO No. 1 PARA O 
RESPONDENTE).Por condição de saúde, eu quero dizer doenças 
diagnosticadas pelo médico ou percebidas pelo paciente, outros problemas de 
saúde que podem ser de curta ou de longa duração, lesões, problemas mentais 
ou emocionais e problemas com álcool ou drogas. 

 
Relembro que você deve ter em mente todos seus problemas de saúde 
enquanto responde às perguntas. Quando eu perguntar sobre suas 
dificuldades para fazer uma atividade pense em (APONTE PARA O CARTÃO 
No. 1). 

 
 Esforço aumentado 
 Desconforto ou dor 
 Lentidão 
 Mudanças na forma de você fazer a atividade 

 
(APONTE PARA O CARTÃO No. 1). Quando estiver respondendo, eu gostaria 
que você pensasse sobre os últimos 30 dias. Eu também gostaria que você 
respondesse a estas perguntas pensando no grau de dificuldade que você 
teve, na média dos últimos 30 dias, enquanto fazia a atividade tal como 
geralmente a faz. 

 
 

(ALCANCE O CARTÃO No. 2 PARA O RESPONDENTE). Utilize esta escala 
enquanto estiver respondendo. (LEIA A ESCALA EM VOZ ALTA):Nenhum, 
leve, médio, grave, extremo / não consigo fazer. 
 
 
 
 
(OS CARTÕES No. 1& 2 DEVEM PERMANECER VISÍVEIS PARA O 
RESPONDENTE DURANTE A ENTREVISTA). 
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H1  Como você avaliaria sua saúde geral nos últimos 30 dias? 
  
Muito boa          Boa Média Ruim       Muito ruim 
 

 

MOSTRE O CARTÃO No. 2 para o participante. 
 
Nos últimos 30 dias, que grau de dificuldade você teve em (ou para):  

 Nenhum Leve Médio Grave 
Extremo / Não consigo 
fazer 

S1 

Ficar de pé por períodos 
tão longos quanto 30 
minutos? 
 

1 2 3 4 5 

S2 
Cuidar de suas 
responsabilidades com 
seu lar? 

1 2 3 4 5 

S3 

Aprender uma nova 
tarefa, como, por 
exemplo, aprender a 
chegar a um lugar novo? 

1 2 3 4 5 

S4 

Você teve problema para 
se engajar (participar) em 
atividades da 
comunidade (por 
exemplo, festividades, 
atividades religiosas, 
etc.) da mesma forma 
que qualquer pessoa 
consegue? 

1 2 3 4 5 

S5 
Você foi emocionalmente 
afetado por seus 
problemas de saúde? 

1 2 3 4 5 

S6 
Concentrar-se por 10 
minutos para fazer 
alguma coisa? 

1 2 3 4 5 

 
 
S7 

Caminhar uma grande 
distância, tal como um 
quilômetro [ou dez 
quadras]? 

1 2 3 4 5 

 
Por favor, continue na próxima página 
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Isso conclui nosso questionário. Obrigado por participar. 
 
 
 
 

Nos últimos 30 dias, que grau de dificuldade você teve em (ou para):  
 

  Nenhum Leve Médio Grave 

Extremo / 
Não 
consigo 
fazer 

S8 Lavar seu corpo todo? 1 2 3 4 5 

S9 Vestir-se? 1 2 3 4 5 

S10 
Lidar com pessoas que 
você não conhece? 

1 2 3 4 5 

S11 Manter uma amizade? 1 2 3 4 5 

S12 Seu trabalho no dia a dia? 1 2 3 4 5 

  Nenhum Leve Médio Grave 

Extremo 
/ Não 
consigo 
fazer 

H2 

Em geral, em que grau essas 
dificuldades interferem na sua 
vida? 
(Leia as opções para o 
respondente) 

1 2 3 4 5 

H3 
Em geral, nos últimos 30 dias, 
em quantos dias essa 
dificuldade esteve presente?  

REGISTRE O NÚMERO DE DIAS 
___ ___ 
 

H4 

Nos últimos 30 dias, por 
quantos dias você esteve 
totalmente incapacitado de 
desempenhar suas atividades 
usuais ou seu trabalho em 
função de qualquer condição de 
saúde? 

REGISTRE O NÚMERO DE DIAS 
___ ___ 

H5 

Nos últimos 30 dias, sem contar 
os dias em que você esteve 
totalmente incapacitado, por 
quantos dias você teve que 
cortar ou reduzir suas 
atividades habituais ou seu 
trabalho devido a alguma 
condição de saúde? 

REGISTRE O NÚMERO DE DIAS 
___ ___ 
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CARTÃO No. 1 PARA O RESPONDENTE 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE II - WHODAS II 

Versão Administrada por Entrevistador – 12 itens 
 
 
Condições de Saúde: 

Doenças diagnosticadas pelo médico ou percebidas pelo paciente ou 
outros problemas de saúde 

Lesões 
Problemas mentais ou emocionais 
Problemas com álcool 
Problemas com drogas 

 
 
 
Ter dificuldade com uma atividade significa: 

Esforço aumentado 
Desconforto ou dor 
Lentidão 
Mudanças na forma como você faz a atividade 

 
 
 
Pense apenas sobre os últimos 30 dias 
 
 
 

CARTÃO No. 2 PARA O RESPONDENTE 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE II - WHODAS II 
Versão Administrada por Entrevistador – 12 itens 

 

    

    

 
1                             2                                  3                       4                            5                                     

 
Nenhuma                   Leve                         Moderada                      Grave                      
 
 

 
 
 
 
 
 

Extremo/Não 

consigo fazer 
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Anexo IV – MINI BESTest 
 

Instruções para o examinador: 

Os indivíduos devem ser testados com sapatos sem salto ou sem sapatos e meias. Se o 
indivíduo precisar de um dispositivo de auxílio para um item, pontue aquele item em uma 
categoria mais baixa. Se o indivíduo requerer assistência física para executar um item, 
pontue na categoria mais baixa (0) para aquele item. 

 

Equipamentos necessários: 

 Cronometro; 

 Um bloco de espuma TEMPUR® (densidade média) de 10 cm de altura e com 
aproximadamente 60 X 60 cm. 

 Rampa de 10º de inclinação (pelo menos 60X60 cm) para ficar em pé. 

 Duas caixas de sapato empilhadas para servir de obstáculo durante a marcha. 

 Cadeira firme com braços e marcação no chão com fita 3 metros à frente para o 
“TimedGetUpandGo”. 

 Fita crepe para marcar 3 metros e 6 metros no chão para o teste “Timed Get Up and 
Go”. 

 

Resumo de Desempenho: Calcular Porcentagem de Pontuação 

 

Seção I:_____/8x100 =_________ Transições/Antecipatório 

Seção II:_____/8x100 =_________ Reativo 

Seção III:_____/6x100 =__________ Orientação sensorial 

Seção IV: _____/10x100 =_________ Estabilidade na marcha 

Total: ______/ 32 pontos = Percentual total da pontuação 

 

I. Transições – Ajustes Posturais Antecipatórios (Seção I:___/8 pontos) 

 
 
1. SENTADO PARA DE PÉ  
(2) Normal: Passa para de pé sem a 
ajuda das mãos e se estabiliza 
independentemente  
(1) Moderado: Passa para de pé na 
primeira tentativa COM o uso das mãos  
(0) Grave: Impossível levantar de uma 
cadeira sem assistência – OU – várias 
tentativas com uso das mãos  
 
2. FICAR NA PONTA DOS PÉS  
(2) Normal: Estável por 3 segundos com 
altura máxima  
(1) Moderado: Calcanhares levantados, 
mas não na amplitude máxima (menor 
que quando segurando com as mãos) OU 
instabilidade notável por 3 s 
(0) Grave: ≤ 3 s 

 
3. DE PÉ EM UMA PERNA 
 
Esquerdo  
Tempo (em segundos) 
Tentativa 1:_____  
Tentativa 2:_____  
(2) Normal: 20 s  
(1) Moderado: < 20 s  
(0) Grave: Incapaz 
 
 
Direito  
Tempo (em segundos) Tentativa 1:_____  
Tentativa 2:_____  
 
(2) Normal: 20 s  
(1) Moderado: < 20 s  
(0) Grave: Incapaz 
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II. Respostas Posturais Reativas                                                   (Seção II:___/8 pontos) 
 
4. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA FRENTE  
(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo (segundo passo para 
realinhamento é permitido)  
(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio  
(0) Nenhum passo, OU cairia se não fosse pego, OU cai espontaneamente 
 
5. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA TRÁS  
(2) Normal: Recupera independentemente com passo único e amplo  
(1) Moderado: Mais de um passo usado para recuperar o equilíbrio  
(0) Grave: Nenhum passo, OU cairia se não fosse pego, OU cai espontaneamente 
 
6. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – LATERAL 
Esquerdo  
(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral permitido)  
(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio  
(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo 
Direito 
(2) Normal: Recupera independentemente com um passo (cruzado ou lateral permitido)  
(1) Moderado: Muitos passos para recuperar o equilíbrio  
(0) Grave: Cai, ou não consegue dar passo 
 
III. Orientação sensorial                 (Seção III:___/6 pontos) 
 
7. OLHOS ABERTOS, SUPERFÍCIE FIRME (PÉS JUNTOS) 
(Tempo em segundos: ________) 
(2) Normal: 30 s  
(1) Moderado: < 30 s  
(0) Grave: Incapaz 
 
8. OLHOS FECHADOS, SUPERFÍCIE DE ESPUMA (PÉS JUNTOS) 
(Tempo em segundos: ____) 
(2) Normal: 30 s  
(1) Moderado: < 30 s  
(0) Grave: Incapaz  
 
9. INCLINAÇÃO – OLHOS FECHADOS (Tempo em segundos: ______)  
(2) Normal: Fica de pé independentemente 30 s e alinha com a gravidade  
(1) Moderado: Fica de pé independentemente < 30 s OU alinha com a superfície  
(0) Grave: Incapaz de ficar de pé > 10 s OU não tenta ficar de pé independentemente  
 
IV. Estabilidade na marcha                                       (Seção IV:___/10 pontos) 
 
10. MUDANÇA NA VELOCIDADE DA MARCHA  
(2) Normal: Muda a velocidade da marcha significativamente sem desequilíbrio  
(1) Moderado: Incapaz de mudar velocidade da marcha ou desequilíbrio  
(0) Grave: Incapaz de atingir mudança significativa da velocidade E sinais de desequilíbrio  
 
11. ANDAR COM VIRADAS DE CABEÇA – HORIZONTAL  
(2) Normal: realiza viradas de cabeça sem mudança na velocidade da marcha e bom equilíbrio  
(1) Moderado: realiza viradas de cabeça com redução da velocidade da marcha  
(0) Grave: realiza viradas de cabeça com desequilíbrio  

 

 



18 

 

 

12. ANDAR E GIRAR SOBRE O EIXO  
(2) Normal: Gira com pés próximos, RÁPIDO (≤ 3 passos) com bom equilíbrio  
(1) Moderado: Gira com pés próximos, DEVAGAR (≥ 4 passos) com bom equilíbrio  
(0) Grave: Não consegue girar com pés próximos em qualquer velocidade sem 
desequilíbrio  
 
13. PASSAR SOBRE OBSTÁCULOS  
(2) Normal: capaz de passar sobre as caixas com mudança mínima na velocidade e com 
bom equilíbrio  
(1) Moderado: passa sobre as caixas, porém as toca ou demonstra cautela com redução da 
velocidade da marcha.  
(0) Grave: não consegue passar sobre as caixas OU hesita OU contorna  
 
14. “GET UP & GO” CRONOMETRADO (ITUG) COM DUPLA TAREFA 
(TUG: ________s; TUG dupla tarefa ________s) 
(2) Normal: Nenhuma mudança notável entre sentado e de pé na contagem regressiva e 
nenhuma mudança na velocidade da marcha no TUG  
(1) Moderado: A tarefa dupla afeta a contagem OU a marcha  
(0) Grave: Para de contar enquanto anda OU para de andar enquanto conta 
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INSTRUÇÕES PARA O MINI BESTets 

1. SENTADO PARA DE PÉ  

Instruções para o examinador: Note o início do movimento e o apoio das mãos nos braços da cadeira ou 

nas coxas, ou o movimento de jogar os braços para frente.  

Paciente: Cruze os braços na frente do peito. Tente não usar as mãos, a menos 

que você precise. Não deixe suas pernas encostarem na cadeira quando ficar de 
pé. Por favor, levante agora.  

2. FICAR NA PONTA DOS PÉS  

Instruções para o examinador: Permita que o paciente tente duas vezes. Registre a melhor pontuação. 

(Se suspeitar de que o indivíduo esteja usando menos que sua altura máxima, peça a ele que levante 
enquanto segura nas suas mãos). Certifique-se de que o indivíduo olha para um alvo fixo a 1,2 - 3,6 
metros de distância.  

Paciente: Posicione seus pés na largura dos seus ombros. Coloque suas 

mãos nos quadris. Tente se elevar o mais alto possível sobre a ponta dos pés. 
Eu contarei em voz alta até 3 segundos. Tente manter essa posição por, no 
mínimo, 3 segundos. Olhe diretamente para frente. Levante agora.  

3. DE PÉ EM UMA PERNA  

Instruções para o examinador: Permita que o paciente tente duas vezes e registre a melhor tentativa. 

Registre em segundos o quanto ele mantém a posição, até um máximo de 30 segundos. Pare de contar 
quando o indivíduo tirar suas mãos dos quadris ou colocar o pé no chão. Certifique-se de que o indivíduo 
olha para um alvo fixo a 1,2 - 3,6 metros de distância.  

Paciente: Olhe diretamente para frente. Mantenha suas mãos nos quadris. 

Dobre uma perna para trás. Não toque a perna levantada na outra perna. 
Fique de pé sobre uma perna o máximo de tempo que conseguir. Olhe 
diretamente para frente. Levante agora. (REPITA DO OUTRO LADO)  

4. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA FRENTE  

Instruções para o examinador: Fique de pé em frente e ao lado do paciente com uma mão em cada 

ombro e peça a ele que empurre para frente. (Certifique-se de que há espaço para que ele dê um passo à 
frente). Peça a ele que se incline até que seus ombros e quadris estejam à frente dos seus pés. Solte 
subitamente seu apoio quando o indivíduo estiver posicionado. Mantenha pressão constante até antes dos 
calcanhares se levantarem. O teste deve elicitar um passo. Esteja preparado para segurar o paciente.  

Paciente: Fique de pé com seus pés na largura dos ombros, braços ao lado do 

corpo. Incline para frente contra minhas mãos além dos seus limites anteriores. 
Quando eu soltar, faça o que for necessário, incluindo dar um passo para 
prevenir uma queda.  

NOTA: Esteja preparado para segurar o paciente.  

5. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – PARA TRÁS  

Instruções para o examinador: Fique de pé atrás e do lado do paciente com uma mão em cada escápula 

e peça que ele se incline para trás. (Certifique-se de que há espaço para que ele dê um passo para trás). 
Peça a ele que se incline até que seus ombros e quadris estejam atrás dos seus calcanhares. Solte 
subitamente seu apoio quando o indivíduo estiver posicionado. Mantenha pressão constante até antes dos 
calcanhares se levantarem. O teste deve elicitar um passo. Esteja preparado para segurar o paciente. 

Paciente: Fique de pé com seus pés na largura dos ombros, braços ao lado do 

corpo. Incline para trás contra minhas mãos além dos seus limites posteriores. 
Quando eu soltar, faça o que for necessário, incluindo dar um passo para 
prevenir uma queda.  

NOTA: Esteja preparado para segurar o paciente.  

6. CORREÇÃO COM PASSO COMPENSATÓRIO – LATERAL  

Instruções para o examinador: Fique atrás do paciente, coloque uma mão no lado direito (ou 
esquerdo) da pelve, e peça a ele que incline seu corpo todo verticalmente na sua mão. Peça que ele 
incline até que a linha média da pelve esteja além do pé direito (ou esquerdo) e depois solte 
subitamente o apoio. Esteja preparado para segurar o paciente se necessário.  

Paciente: Fique de pé com seus pés juntos, braços para baixo ao lado 
do corpo. Incline em direção à minha mão além do seu limite lateral. 
Quando eu soltar, dê um passo, se precisar, para evitar uma queda.  

NOTA: Esteja preparado para segurar o paciente.  

7. OLHOS ABERTOS, SUPERFÍCIE FIRME 

Instruções para o examinador: Registre o tempo que o paciente for capaz de se manter de pé até um 
máximo de 30 segundos. Inclua inclinação ou estratégia do quadril como “instabilidade”, pontuando uma 
categoria inferior.  

Paciente: Coloque as mãos nos quadris. Coloque seus pés juntos, até quase 

se tocarem. Olhe diretamente para frente. A cada tempo, permaneça o mais 
estável possível até que eu diga pare.  
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8. OLHOS FECHADOS, SUPERFÍCIE DE ESPUMA 
Instruções para o examinador: Use uma espuma Tempur® de média densidade, com 10cm de espessura. Ajude 

o indivíduo a subir na espuma. Diga ao paciente “Feche os olhos”. Registre o tempo que o paciente foi capaz de 
manter a posição até um máximo de 30 segundos. Faça o paciente pisar fora da espuma entre as tentativas. Inclua 
inclinação ou estratégia do quadril como “instabilidade”, pontuando uma categoria inferior. (Shumway-Cook A, 

Horak RB. Assessing the influence of sensory interaction on balance. PhysicalTherapy. 66: 1548, 1550, 1986.) 

Paciente: Coloque as mãos nos quadris. Coloque seus pés juntos, até quase 

se tocarem. Olhe diretamente para frente. A cada tempo, permaneça o mais 
estável possível até que eu diga pare.  

9. INCLINAÇÃO, OLHOS FECHADOS 

Instruções para o examinador: Ajude o paciente a subir na rampa. Assim que o paciente fechar os olhos, 

comece a cronometrar, registre e faça a média de duas tentativas. Note se a oscilação é maior que quando 
de pé com os olhos fechados em uma superfície firme e plana, ou se há um pobre alinhamento com a 
vertical. Assistência inclui uso de bengala ou toque leve a qualquer momento da testagem.  

Paciente: Eu irei cronometrar a próxima testagem. Por favor, fique de pé na 

rampa inclinada com os dedos dos pés apontados na direção do topo da 
rampa. Posicione seus pés na largura dos ombros. Coloque suas mãos nos 
seus quadris. Vou começar a cronometrar quando você fechar seus olhos.  

10. MUDANÇA NA VELOCIDADE  

Instruções para o examinador: Permita que o paciente dê 2-3 passos na sua velocidade normal, e então 

diga “rápido”, após 2-3 passos rápidos, diga “devagar”. Permita 2-3 passos lentos antes que ele pare de 
andar.  

Paciente: Comece andando na sua velocidade normal, quando eu disser 

“rápido”, ande o mais rápido que conseguir. Quando eu disser “devagar”, ande 
bem vagarosamente.  

11. ANDAR COM VIRADAS DE CABEÇA – HORIZONTAL  

Instruções para o examinador: Permita que o paciente atinja sua velocidade normal e dê o comando 

“direita, esquerda” a cada 3-5 passos. Pontue se observar problemas em cada direção. Se o paciente 
apresentar restrição cervical grave, permita movimentação combinada da cabeça e tronco (em bloco).  

Paciente: Comece andando na velocidade normal, quando eu disser “direita”, 

vire sua cabeça e olhe para a direita. Quando eu disser “esquerda”, vire sua 
cabeça e olhe para a esquerda. Tente manter-se andando em uma linha reta.  

12. ANDAR E GIRAR SOBRE O EIXO  

Instruções para o examinador: Demonstre um giro sobre o eixo. Uma vez que o paciente esteja andando 

em velocidade normal, diga “gire e pare.” Conte os passos desde o giro até que o indivíduo esteja estável. 
Instabilidade é indicada por ampla largura de passo, passo extra ou movimentação de tronco e braço.  

Paciente: Comece andando na sua velocidade normal. Quando eu disser “gire 

e pare”, gire o mais rápido que puder para olhar na direção oposta e pare. 
Após o giro, seus pés devem estar próximos.  

13. PASSAR SOBRE OBSTÁCULOS  

Instruções para o examinador: Posicione a caixa (22,9 cm de altura) a 3 m de distância de onde o paciente 

começará a andar. Use um cronômetro para cronometrar a duração da marcha, para calcular a velocidade 
média ao dividir o número de segundos por 6 m. Procure por hesitação, passos curtos e toque no obstáculo.  

Paciente: Comece andando na sua velocidade normal. Quando você chegar 

na caixa, passe por cima dela, não em volta dela, e continue andando.  

14. “GET UP & GO” CRONOMETRADO COM DUPLA TAREFA   

Instruções para o examinador: Use o escore do TUG para determinar os efeitos da dupla tarefa. 

1) TUG: Comece com o paciente sentado com as costas apoiadas na cadeira. Marque o tempo a partir de 
quando você disser “vá” até ele voltar e sentar na cadeira. Pare de cronometrar quando as nádegas do 
indivíduo tocarem o assento da cadeira. A cadeira deve ser firme com braços para ele se empurrar se 
necessário. 2) TUG com dupla tarefa: Enquanto sentado, determine quão rápido e precisamente o paciente 
pode contar regressivamente de 3 em 3, a partir de um número entre 90 e 100. Então, peça a ele que 
conte a partir de um número diferente e, depois de alguns números, diga “vá”. Cronometre a partir do 
momento que disser “vá” até que ele volte para a posição sentada.  

Paciente:  

1) TUG: Quando eu disser “vá”, levante da cadeira, ande na sua velocidade 
normal através da fita no chão, gire e volte para sentar-se na cadeira.  

2) TUG com dupla tarefa: Conte regressivamente de 3 em 3, começando em 
___. Quando eu disser “vá”, levante da cadeira, ande na sua velocidade 
normal através da fita no chão, gire e volte para sentar na cadeira. Continue 
contando regressivamente o tempo todo.  
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ANEXO V 

Valores dos Coeficientes de Correlação (Levin, 1987) 

 

QUADRO 1 - VALORES DOS COEFICIENTES DE 
CORRELAÇÃO, DE ACORDO COM LEVIN (1987) 

 

- 1,00  correlação negativa 
perfeita 

:   

- 0,95  correlação negativa forte 

:   

- 0,50  correlação negativa 
moderada 

:   

- 0,10  correlação negativa 
fraca 

:   

- 0,00  ausência de correlação 

:   

+ 0,10  correlação positiva fraca 

:   

+ 0,50  correlação positiva 
moderada 

:   

+ 0,95  correlação positiva forte 

:   

+ 1,00  correlação positiva 
perfeita 
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ANEXO VI 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN 
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