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RESUMO
Introdução: a confiança no equilíbrio é definida como “a habilidade de um indivíduo de
manter o equilíbrio durante a realização das atividades de vida diária” e é afetada pelas
crenças pessoais. Portanto, um sujeito que relata uma baixa confiança no equilíbrio pode
apresentar pior desempenho do equilíbrio postural. Uma das ferramentas mais utilizadas
para quantificar a confiança no equilíbrio de indivíduos da comunidade é a escala
Activities-specific Balance Confidence (ABC), tanto na versão original (ABC-16) quanto na
versão curta (ABC-6). A escala ABC foi traduzida e adaptada para a população de idosos
brasileiros. Entretanto, o estudo de suas propriedades psicométricas ainda se faz
necessário, além da definição de pontos de corte capazes de diferenciar idosos com e sem
déficits no equilíbrio postural.
Objetivos: avaiar as propriedades psicométricas das escalas ABC-16 e ABC-6 e
determinar pontos de corte capazes de diferencias idosos comunitários com déficits no
equilíbrio postural.
Métodos: trata-se de um estudo metodológico que seguiu as recomendações do
Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments
(COSMIN) realizado de abril a novembro de 2017. O nível de confiança no equilíbrio foi
avaliado pela ABC-16 e ABC-6. Para mensurar a confiabilidade interobservador, duas
avaliações foram realizadas por avaliadores distintos com 30 minutos de intervalo entre
elas. Após uma semana, um dos avaliadores reaplicou a escala para verificar a
confiabilidade intraobservador. A ordem dos avaliadores foi determinada aleatoriamente.
Um terceiro avaliador aferiu o equilíbrio postural dos indivíduos por meio da Escala de
Equilíbrio de Berg (EEB), as quatro condições do modified Clinical Test of Sensory
Interaction and Balance (mCTSIB) e o teste de Apoio Unipodal (AU); o medo de cair por
meio da Falls Efficacy Scale-International (FES-I), e a mobilidade por meio do teste de
caminha de 4 metros (TC4m). O teste de correlação de Spearman foi utilizado para
determinar as validades de construto e critério das escalas ABC-16 e ABC-6. A
consistência interna das escalas foi avaliada por meio do coeficiente α de Cronbach,
enquanto que as confiabilidades das escalas ABC-16 e ABC-6 foram mensuradas pelo
Coeficiente de Correlação Intraclasse (CII). Uma análise de regressão linear foi utilizada
para identificar as possíveis variáveis preditoras da confiança no equilíbrio e o teste de
Mann-Whitney foi adotado para testar as diferenças entre os sexos e entre os idosos com
e sem queixas de tontura.
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Resultados: as escalas ABC-16 e ABC-6 mostraram uma correlação estatisticamente
significativa com a maioria das medidas de equilíbrio postural, com a FES-I e o TC4m. A
escala ABC-6 também apresentou correlação estatisticamente significativa com o padrão
ouro para confiança no equilíbrio, a escala ABC-16 (r=0.958, p<0,001). A consistência
interna pelo α de Cronbach da ABC-16 e da ABC-6 foi de 0.943 e 0.901, respectivamente.
Para a ABC-6, observou-se confiabilidades intra e interexaminador de ICC=0.956 e
ICC=0.946, respectivamente. Já para a escala ABC-16, encontramos confiabilidades intra
e interexaminador de 0.972 e 0.968, respectivamente. A curva Receiver Operating
Characteristics (ROC) indicou um valor de ≤67% como o melhor ponto de corte para
identificar idosos com déficits no equilíbrio na escala ABC-16 (sensibilidade: 81%;
especificidade: 77.4%), e ≤44% (sensibilidade: 87.5%; especificidade: 82.1%) na escala
ABC-6.
Conclusão: tanto a escala ABC-16 quanto a ABC-6 apresentam, no geral, uma boa
validade, e excelentes confiabilidades intra e interobservador e consistência interna.
Portanto, estas escalas são adequadas para a avaliação da confiança no equilíbrio de
idosos brasileiros residentes na comunidade. Além disso, os pontos de corte para as
escalas encontrados podem ser úteis no rastreio de idosos residentes na comunidade com
déficits no equilíbrio postural e maior risco de cair.
Palavras-chave: reprodutibilidade dos resultados, equilíbrio postural, idosos.
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ABSTRACT
Introduction: Balance confidence is described as “a person’s ability to maintain balance
while performing activities of daily living” and is affected by an individual’s beliefs.
Therefore, an individual who report a low confidence in balance may present lower postural
balance performances. One of the most used tools to quantify the balance confidence of
the community-dwelling individual is the Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale,
in its original (ABC-16) and short (ABC-6) versions. The ABC scale was translated and
adapted to the Brazilian older adults. However, the study of the psychometric properties is
still required and also cut-off points for both scales have not been provided yet.
Objectives: To investigate the psychometric properties of the ABC-16 and ABC-6, and to
determine cut-off points capable to identity community-dwelling older adults with deficits in
postural balance and higher risk of falling.
Methods: This is a psychometric study that followed the Consensus-based Standards for
the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN). This study took place from
April 2017 to November 2017. The level of balance confidence was assessed by the ABC16 and ABC-6. To assess the interrater reliability, two evaluations with a 30-minute interval
was performed by distinct evaluators. After one week, one of the evaluators re-applied the
ABC-16 to verify the intrarater reliability. The order of the evaluators was chosen randomly.
A third examiner assessed the postural balance of the individuals through the Berg Balance
Scale (BBS), the modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB) and
the Unilateral Stance (US), the fear of falling through the Falls Efficacy Scale-International
(FES-I), and mobility through the 4-m walk test (4MWT).
Results: The ABC-16 and ABC-6 showed a statistically significant correlation with most of
the measures of postural balance, FES-I and 4MWT. The ABC-6 also presented statistically
significant correlation with the gold standard, the ABC-16 (r=0.958, p<0,001). The internal
consistency analysis of the ABC-16 and ABC-6 yielded a Cronbach’s α value 0.943 and
0.901, respectively. Both ABC-16 and ABC-6 presented excellent intra and interrater
reliability. The Receiver Operating Characteristics (ROC) curve indicated a value of ≤67%
as the best cut-off point to identify older adults with balance impairments in the ABC-16
(sensitivity: 81%; specificity: 77.4%), and ≤44% (sensitivity: 87.5%; specificity: 82.1%) in the
ABC-6.
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Conclusion: Both ABC-16 and ABC-6 have an overall good validity, and excellent internal
consistency, and intra and inter-rater reliability. Therefore, these scales are suitable tools
for assessing balance confidence in the Brazilian community-dwelling elderly people.
Keywords: reproducibility of results, postural balance, elderly
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1. INTRODUÇÃO

1.1. O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SEUS DETERMINANTES
O envelhecimento populacional é considerado um fenômeno mundial, no qual a
população idosa apresenta um crescimento mais elevado em relação aos demais grupos
etários(1). No Brasil, esse aumento ocorre de forma acelerada, podendo ser semelhante à
atual estrutura etária de países desenvolvidos nos próximos anos(2). Projeções indicam
que o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos em 2020, com cerca de 30
milhões de pessoas neste grupo(1). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), os idosos com 65 anos ou mais totalizaram 7,9% em 2015 e
representarão 13,4% da população brasileira total em 2030(3).
Há uma diminuição progressiva na capacidade funcional com o envelhecimento,
resultando em redução de força dos membros inferiores e agilidade, acarretando em
desequilíbrio postural. Tais mudanças podem impactar o desempenho do indivíduo idoso
durante as Atividades da Vida Diária (AVD), como sentar e levantar de uma cadeira e
recuperar rapidamente o equilíbrio frente a desafios ambientais(4). A osteopenia e a
osteoporose, extremamente comuns entre os idosos, tornam essa população ainda mais
vulnerável a sofrer fraturas decorrentes de quedas, principalmente fratura de fêmur(5).
Mundialmente, a taxa de queda anual em pessoas com mais de 65 anos situa-se
entre os 29 e 35%, elevando-se para 32 a 42% em pessoas com mais de 70 anos(6). No
Brasil, cerca de 30% dos idosos sofrem quedas pelo menos uma vez ao ano(7–9), sendo
esse o evento considerado pelos idosos o principal acidente ocorrido nos últimos 12
meses(10). Segundo o Ministério de Saúde, 69,9% das 12.551 mortes provocadas por
quedas no Brasil em 2014 ocorreram em idosos(11). Além disso, além de representarem
grande transtorno devido às elevadas taxas de morbidade e mortalidade, os gastos com
tratamentos decorrentes deste tipo de lesão são crescentes(12), representando um
acréscimo de 17,6% nos gastos do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) de 2006 para
2009(5).
Consideradas o principal mecanismo de lesão na população geriátrica, onde 10%
dos idosos permanecem com lesões graves, as quedas representam um problema de
saúde com maior prevalência em mulheres e indivíduos com idade superior a 80 anos(10),
tendo em vista a frequência e as consequências das mesmas em relação à qualidade de
vida da população idosa(9,13).
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Definido como episódios de desequilíbrio que levam o idoso ao chão, o evento está
atribuído

a

fatores

predisponentes

e

precipitantes

tanto

intrínsecos

quanto

extrínsecos(14,15). Dentre os fatores intrínsecos, relacionados ao próprio sujeito,
destacam-se os necessários para manter ou recuperar o equilíbrio. O equilíbrio é garantido
por meio da interação harmônica dos sistemas vestibular, visual, somatossensorial e
musculoesquelético, os quais podem sofrer perdas funcionais decorrentes do processo de
senescência(16). Essas perdas dificultam o funcionamento e a execução da resposta
motora responsável pela manutenção do controle da postura e do equilíbrio corporal. Tais
limitações podem acarretar em prejuízos funcionais, uma vez que aumenta a chance de
ocorrer quedas no idoso(16,17). Além disso, os transtornos cognitivos e comportamentais
(como abuso de bebidas alcoólicas, uso de calçado inadequado e estilo de vida
sedentário)(18,19), doenças(20,21) e efeitos de fármacos(20,22,23) também são
considerados fatores intrínsecos que atuam como fatores de risco para quedas na
população idosa. Quanto aos fatores extrínsecos têm-se aqueles relacionados ao
ambiente, tais como iluminação fraca e superfícies instáveis(18,19,21).

1.2 MEDO DE CAIR
O medo de cair é definido como uma preocupação constante em relação a quedas
que leva um indivíduo a evitar determinadas atividades mesmo quando ele ainda é capaz
de realiza-la(24). Envolve três componentes: os fatores psicológicos (a reatividade
autonômica acelerada, por exemplo), os fatores biológicos (como, por exemplo, andar
muito lentamente para evitar quedas), e os fatores cognitivos (por exemplo, uma estimação
subjetiva do nível de perigo e da habilidade de prevenir quedas). Portanto, uma avaliação
destes três componentes poderia levar a uma estimativa mais acurada do risco de cair(25).
Considerado um fator de risco independente para incapacidade, diminuição da
qualidade de vida e diminuição da mobilidade(26), o medo de cair é relatado por mais da
metade população idosa que reside na comunidade, com prevalência geralmente variando
entre 21 a 85%(27). É percebido mesmo entre aqueles que não apresentam histórico de
quedas e em atividades que eles ainda são capazes de realizar(28). Quando extremo,
esse medo leva a perda de confiança para desempenhar diversas atividades, podendo
levar a um declínio funcional, maior risco de quedas e reclusão social, afetando a
qualidade de vida desses idosos(27,29,30). Além disso, o declínio da mobilidade leva a
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alterações no nível de atividade que podem acarretar em fraqueza muscular e danos no
equilíbrio postural(31,32).
Os fatores comumente associados ao medo de cair são: idosos do sexo feminino,
histórico de quedas, doenças associadas, maior presença de sintomas de ansiedade e
depressão e baixa autopercepção da saúde(33,34). Além do mais, estudos transversais e
longitudinais mostraram que o medo de cair está associado ao déficit no equilíbrio postural,
distúrbios da marcha e níveis de atividade física diminuídos(35,36).

1.3 AUTOEFICÁCIA
A hipótese da teoria social cognitiva sugere que as mudanças e a manutenção de
comportamento são funções das expectativas acerca da habilidade de um indivíduo de
realizar determinado comportamento(37). Baseada nesta teoria, a autoeficácia é definida
como a convicção individual acerca da sua capacidade de produzir níveis de desempenho
que exercem influência sobre os eventos que afetam sua vida. Tais convicções
determinam como as pessoas sentem-se, pensam, motivam-se e comportam-se, efeitos
produzidos por meio de quatro processos maiores: os cognitivos, os motivacionais, os
afetivos e os de seleção (25,37,38).
A autoeficácia é composta por dois componentes: expectativa de eficácia (EE) e
expectativa de resultado (ER). A EE refere-se à percepção de um indivíduo em relação à
sua capacidade de realizar uma ação necessária para atingir um determinado desempenho
(por exemplo, não cair). Essa expectativa se desenvolve por meio de desempenho e
experiências vivenciadas, persuasão verbal, excitações emocionais e físicas, e feedback,
os quais influenciam as escolhas e as motivações, a partir do qual a ação específica da
atividade emerge(39).

Já a ER remete à percepção de um indivíduo de que certo

comportamento resultará em um resultado específico, ou seja, considera as convicções
sobre as consequências antecipadas das quedas, como, por exemplo, o constrangimento
social(40).
A autoeficácia está relacionada ao declínio funcional à medida em que pessoas com
baixa autoeficácia percebida em relação a uma atividade tendem a evitar aquela
atividade(41). O principal ponto da autoeficácia é, portanto, que quanto mais forte for a
convicção de um indivíduo acerca da sua habilidade de realizar uma série de ações, maior
será a chance que ele tem de iniciar e persistir em uma dada atividade. Em contrapartida,
aqueles

que apresentam

baixa

autoeficácia

podem dedicar menos esforço e,
17

consequentemente, apresentam uma maior tendência de desistir de suas tentativas de
atingir determinado comportamento(42).

1.4 AUTOEFICÁCIA RELACIONADA A QUEDAS E CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO
A autoeficácia relacionada às quedas refere-se a confiança de um indivíduo acerca
de sua capacidade de realizar AVD sem cair(41) e, apesar de estar relacionada ao medo
de cair, mensura um construto diferente (25). É considerada um fator adaptativo que pode
influenciar o nível de medo de cair vivenciado diante de uma ameaça (por exemplo, “eu
estou muito confiante que não irei cair, então eu não tenho medo de cair”)(25).
A confiança no equilíbrio possui conceito similar à da autoeficácia relacionada às
quedas. Definida como “a habilidade de um indivíduo de manter o equilíbrio durante a
realização das AVD”, a confiança no equilíbrio é considerada uma maneira especifica de
autoeficácia específica de uma situação que se relaciona com a capacidade percebida de
equilíbrio postural(43). A confiança no equilíbrio pode, inclusive, afetar o desempenho em
testes que avaliam o equilíbrio postural em idosos, além de ser considerada o melhor
preditor de quedas nessa população(44,45).
A baixa confiança no equilíbrio pode resultar de uma ampla variedade de fatores,
tais como histórico de quedas, déficits no equilíbrio postural e conhecer pessoas que
sofreram quedas, além de ser exacerbada por determinantes psicológicos como a
depressão(25). Indivíduos com baixa confiança no equilíbrio estão, ainda, mais
predispostos a reduzirem seus níveis de atividades física e social, o que prediz o
surgimento de incapacidade na população idosa(36).
Um dos principais instrumentos utilizados no meio acadêmico e clínico para avaliar a
autoeficácia em relação às quedas em idosos é a Falls Efficacy Scale (FES)(41).
Entretanto, a FES se limitava a mensurar este construto apenas em atividades
consideradas simples, falhando em promover informações quanto às limitações
encontradas ao desempenhar atividades funcionais mais complexas(43). Além disso, a
escala tende a mostrar um “efeito teto” em pessoas com alto nível funcional que residem
na comunidade(43). Pensando nisto, uma nova medida de avaliação deste construto
tornou-se necessária no intuito de incluir Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD)
mais complexas.
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1.5

ABC-16 E ABC-6

Uma vez que os idosos tendem a apresentar menor confiança para desempenhar
atividades geralmente realizadas fora de casa(29), fez-se necessário o uso de uma escala
que avaliasse a autopercepção do equilíbrio também nessas condições. Descrita
originalmente com 16 questões(43), a escala Activities-specific Balance Confidence (ABC16) foi desenvolvida para quantificar o nível de confiança (de 0 a 100%) do indivíduo que
reside na comunidade ao realizar atividades específicas sem perder o equilíbrio(43). Ainda,
escores na ABC-16 acima de 80% representam altos níveis funcionais, enquanto que
escores entre 50 e 80% representam função física moderada e pontuações abaixo de 50%
indicam baixo nível funcional(46). Além disso, valores abaixo de 67% são considerados
valores preditores de quedas futuras na população idosa(46).
A ABC-16 é amplamente utilizada no meio clínico e acadêmico em diversas culturas
e populações e escala apresenta melhor resposta do que a FES-I em idosos residentes na
comunidade entre 65 e 95 anos(47), além de conseguir predizer quedas futuras na
população idosa residente na comunidade.(48). Foi traduzida e adaptada culturalmente
para a população brasileira e mostrou boa ou excelente reprodutibilidade intraexaminador
(ICC=0.94) e interexaminador (ICC=0.80)(49) em idosos entre 60 e 88 anos. Encontra-se
ainda adaptada e com validade e confiabilidade bem estabelecidas para a populações de
idosos da China(50), da Índia(51), do Canadá(52) e da Alemanha(53), entre outros.
Uma versão curta com 6 das 16 questões da ABC-16 que representavam menor
confiança

(ABC-6)

israelenses(54).

relatada

pelos

idosos

foi

desenvolvida

por

pesquisadores

A ABC-6 foi ainda validada em países como os Estados Unidos da

América(55) e a Alemanha(56), onde ambos apresentaram fortes correlações entre as
versões com 16 e 6 questões. Além disso, a ABC-6 mostrou-se ser favorável para avaliar o
medo de quedas em idosos, podendo ter, portanto, utilidade na avaliação e cuidado do
paciente em clínicas com alta demanda de pacientes e em pesquisas(54).
O estudo das propriedades psicométricas das escalas ABC-16 e ABC-6, entretanto,
ainda é necessário para que a escala passe a ser utilizada no Brasil. Além disso, é
necessário que pontos de corte para a população brasileira sejam definidos a fim de
conseguir rastrear indivíduos idosos com possíveis déficits no equilíbrio postural.
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2. Justificativa
A realização deste estudo justifica-se pelo impacto negativo das quedas na
população idosa e pela necessidade de direcionar maior atenção aos idosos brasileiros.
Como um fator de risco importante, o medo de cair é considerado tanto uma consequência
quanto uma causa do aumento desse evento na população idosa. Pacientes idosos podem
ter receio às quedas mesmo sem ter sofrido esse evento previamente, fazendo com que
passem a limitar suas atividades. A mensuração do medo de cair entre os idosos é de
interesse para os profissionais da área da saúde, uma vez que é possível direcionar o
tratamento a fim de atender as necessidades desses indivíduos e a ajudá-los a aumentar a
confiança para desempenhar atividades rotineiras sem auxílio.
A validação de um instrumento que avalia a autopercepção do equilíbrio de idosos
residentes na comunidade torna-se importante devido ao número crescente dessa
população. Até o momento, não há instrumentos validados no Brasil que tenham como
objetivo avaliar o nível de confiança dos idosos ao desempenharem atividades fora do
ambiente domiciliar e consideradas mais complexas, tais como em atividades com
alterações de superfície com estímulos visuovestibulares conflitantes. As escalas ABC-16
e ABC-6 mostram ser ferramentas uteis para guiar iniciativas preventivas e facilitar o
desenvolvimento de programas de reabilitação que objetivam melhorar a confiança no
equilíbrio e diminuir o impacto desta na função de idosos. Pode ser, portanto, instrumentos
importantes para avaliar a autopercepção do equilíbrio em idosos por ser considerado de
aplicação fácil e rápida, podendo ser inserida no meio clínico das áreas que tratam esses
pacientes.
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3. OBJETIVOS

3.1.

Geral

Determinar a validade e confiabilidade das escalas ABC-16 e ABC-6 como medidas
de confiança no equilíbrio em idosos brasileiros residentes na comunidade de Natal/RN,
Brasil.

3.2.
▪

Específicos
Caracterizar a amostra quanto aos aspectos sociodemográficos, clínicos e

funcionais;
▪

Avaliar a validade de construto das escalas ABC-16 e ABC-6;

▪

Avaliar a validade de critério da escala ABC-6.

▪

Analisar a relação entre as mensurações clínicas do equilíbrio e da

mobilidade e a autopercepção da confiança no equilíbrio;
▪

Correlacionar o medo de cair à autopercepção da confiança no equilíbrio;

▪

Definir pontos de corte que reflitam maior déficit no equilíbrio em idosos

brasileiros residentes na comunidade
▪

Determinar a autopercepção do nível de confiança no equilíbrio pela

população estudada;
▪

Identificar as possíveis variáveis preditoras da confiança no equilíbrio.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1.

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo metodológico para a avaliação das propriedades
psicométricas das escalas ABC-16 e ABC-6. Esta pesquisa seguiu as recomendações
estabelecidas pelo Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement
Instruments (COSMIN), uma iniciativa cujo objetivo é o de melhorar a qualidade
metodológica de instrumentos de avaliação no âmbito da saúde(57,58).
De acordo com o COSMIN, a validade é definida como “o quanto um instrumento de
avaliação da saúde mensura o construto a que ele se propõe”. É composto por: validade
de conteúdo (o quanto o conteúdo de um instrumento é um reflexo adequado do construto
a ser medido); validade de construto, referente ao nível de consistência entre os escores
de um instrumento e a hipótese a ser testada baseado na hipótese de que o instrumento
verdadeiramente avalia o construto a ser mensurado; e a validade de critério, a qual se
refere ao quanto um instrumento é o reflexo adequado do seu padrão ouro (ou do
instrumento mais utilizado para mensurar determinado construto)(58).
Já a confiabilidade é definida como “a medida na qual os escores dos pacientes são
os mesmo em medidas repetidas sob diversas condições”. É composta por medidas de
consistência interna (o grau de inter-relação entre os itens de determinado instrumento);
confiabilidade (a proporção da variância total nas mensurações que são decorrentes das
“verdadeiras” diferenças entre os pacientes”; e erros de medição, os quais se referem aos
erros sistemático e aleatório dos escores de um paciente que não está atribuído a
verdadeiras mudanças no construto a ser medido.

4.2.

Local do estudo

A pesquisa foi conduzida em grupos de idosos da cidade de Natal/RN e nos bairros
Soledade II, Rocas e Nossa Senhora de Nazaré, os quais estão incluídos nos estudos do
International Mobility in Aging Study (IMIAS).

4.3.

Período do estudo

Esta pesquisa foi realizada de abril a novembro de 2017.
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4.4.

População do estudo

O estudo foi composto por indivíduos com 65 anos ou mais residentes na
comunidade da cidade de Natal/RN.

4.5.

Amostragem e alocação dos participantes

O processo de amostragem foi do tipo não probabilístico por conveniência, onde
idosos oriundos dos grupos de idosos regulamentados pela Prefeitura de Natal e das
comunidades amparadas pelo IMIAS foram avaliados. Objetivou-se obter ao final deste
estudo uma amostra mínima de cem idosos a fim de seguir as recomendações do
COSMIN. Doze idosos foram incluídos no estudo piloto para a calibração dos instrumentos
e treinamento dos entrevistadores, os quais não foram incluídos na amostra final do
estudo.

4.6.

4.6.1.

Critérios de elegibilidade

Critérios de inclusão

Participaram desta pesquisa os voluntários que atenderam aos seguintes critérios: (1)
ter 65 anos ou mais; (2) obter pontuações ≥22 pontos na Prova Cognitiva de Leganés (PCL
- ANEXO 01), o que indica boa capacidade cognitiva; (3) ser capaz de permanecer de pé
sem auxílio; (4) não ter participado de algum programa de reabilitação do equilíbrio
postural; (5) ausência de doenças neurológicas; (6) ausência de doenças sistêmicas sem
controle medicamentoso; e (7) aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).

4.6.2.

Critérios de exclusão

Foram excluídos da pesquisa os idosos que sofreram quedas após o início do
processo de coleta dos dados.

4.7.

Aspectos éticos

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos da
UFRN sob o parecer de número 1.959.808. Foi respeitado e garantido o anonimato dos
participantes, assegurando a privacidade dos mesmos quanto aos dados coletados
durante a pesquisa como rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
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(CNS). Todos participantes assinaram o TCLE em caso de aceite em participar da
pesquisa e aqueles que desejaram sair do estudo puderam fazê-lo a qualquer momento.

4.8.

Instrumentos da coleta

Foram utilizados os seguintes instrumentos:

4.8.1. Ficha de avaliação e identificação:
Uma ficha de avaliação e identificação (APÊNDICE B) foi elaborada pelos
pesquisadores e teve como objetivo caracterizar a amostra. A ficha conteve dados
sociodemográficos (idade, estado civil, escolaridade e situação conjugal), dados
antropométricos (peso, altura e Índice de Massa Corporal – IMC), dados clínicos
(antecedentes clínicos e medicamentos), hábitos de vida, uso de dispositivo auxiliar para a
marcha, medo de cair, presença de desequilíbrio (autorrelato e avaliação clínica) e
histórico de quedas nos últimos 12 meses.

4.8.2. Avaliação da capacidade cognitiva:
o Prova Cognitiva de Leganés
A PCL foi originalmente desenvolvida por pesquisadores da Espanha e validada para a
população brasileira(59) como um instrumento confiável para o rastreio cognitivo adaptado
à população com baixo nível de escolaridade(60). A escala avalia habilidades cognitivas
básicas, é de fácil administração, não é influenciada pelo nível educacional da população e
possui forte confiabilidade intraexaminador (ICC=0.81)(59).
O teste consiste em: orientação temporal (data, dia da semana, hora), orientação
espacial (lugar e endereço), informações pessoais (idade, data de nascimento, o nome do
meio da mãe), teste de nomeação (capacidade de nomear objetos comuns apresentados
em seis imagens), memória imediata (memorizar os seis objetos apresentados nas
imagens), memória tardia (recordar as seis imagens cinco minutos após o teste de
nomeação), e memória lógica (memória imediata de uma história curta)(59,60).
O escore total da PCL pode variar de 0 a 32 e pontuações maiores estavam associadas
a desempenhos melhores no teste. Foi utilizado o ponto de corte igual ou menor que 22
pontos para identificar redução da capacidade cognitiva do idoso(59).
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4.8.3. Avaliação da confiança no equilíbrio
o Escala Activities-specific Balance Confidence
A autopercepção da confiança no equilíbrio foi mensurada por meio das escalas ABC16 e ABC-6 (ANEXOS 02 E 03). Ambas foram desenvolvidas para quantificar
numericamente o nível de confiança na realização de atividades específicas sem perder o
equilíbrio(43,49).
A ABC-16 é comporta por 16 questões e encontra-se traduzida e adaptada para a
população brasileira, apresentando boa confiabilidade intra e interexaminador quando
aplicada por avaliadores treinados(49). Já a ABC-6 possui propriedades psicométricas
similares à ABC-16, porém possui maior relação com as quedas em idosos que residem na
comunidade(54,55). As 6 questões que compõem a ABC-6 são consideradas de moderada
a alta complexidade, exigindo do paciente maior confiança no equilíbrio postural. Da escala
completa, as questões 5 (“Ficar na ponta dos pés para pegar algum objeto acima cabeça”),
6 (“Subir numa cadeira para pegar algo”), 13 (“Esbarrarem em você em um lugar
movimentado, cheio de gente”), 14 (“Pegar ou sair de uma escada rolante segurando no
corrimão”), 15 (“Pegar ou sair de uma escada rolante carregando pacotes e sacolas que o
(a) impossibilitem de segurar o corrimão”) e 16 (“Andar em calçada molhada ou
escorregadia”) foram escolhidas por Peretz et al. (2006)(54) para compor a ABC-6.

.

O avaliador questionou os participantes sobre a confiança no equilíbrio para
desempenhar as atividades das questões em uma escala ordinal que varia entre “sem
confiança” (0%) a “confiança total” (100%)(43,49,54). A pontuação total das escalas foi
gerada por meio de uma média aritmética, na qual os escores dos itens foram somados e
divididos pelo número total de questões da escala. Como as questões da escala ABC-6
derivam da ABC-16, a qual foi traduzida e adaptada culturalmente para a população
brasileira(49), não foi necessário repetir esse processo para avaliar a amostra neste
estudo.
A principal idealizadora da ABC-6, a Profa. Dra. Chava Peretz (Tev Aviv University,
Israel), aprovou a avaliação das propriedades psicométricas da escala pelos autores deste
estudo e uma autorização por escrito foi fornecida por seu então orientador e um dos
coautores do seu estudo, o Prof. Dr. Nil Giladi (APÊNDICE C).
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4.8.4. Avaliação do medo de cair:
o Falls Efficacy Scale – International
O medo de cair foi avaliado pela Falls Efficacy Scale – International (FES-I)(61),
modificação da versão original proposta por Tinetti et al. (1990)(41). A escala foi criada
para quantificar o nível de preocupação em relação às quedas em idosos ao
desempenharem 16 atividades físicas e sociais tanto no domicílio quando fora dele(62).
Promove, portanto, uma avaliação mais apropriada do medo de cair em idosos residentes
na comunidade que a FES original(61).
A FES-I foi traduzida e adaptada para a população brasileira e apresentou
consistência interna considerada adequada (α=0.93)(63). Possui boa confiabilidade
intraexaminador (ICC=0.84) e excelente confiabilidade interexaminador (ICC=0.91)(63).
Escores acima de 31 apresentam associação com quedas recorrentes (100% de
sensibilidade e 87% de especificidade) e o valores iguais ou maiores que 23 diferenciam
os idosos caidores dos não caidores (47% de sensibilidade e 66% de especificidade)(63).
A FES-I é composta por 16 itens em que os idosos indicam o nível de preocupação
em relação às quedas para as questões: “limpando a casa”, “vestindo ou tirando a roupa”,
“preparando refeições simples”, “tomando banho”, “indo às compras”, “sentando ou
levantando de uma cadeira”, “subindo ou descendo escadas”, “caminhando pela
vizinhança”, “pegando algo acima de sua cabeça ou do chão”, “indo atender ao telefone
antes que pare de tocar”, “andando sobre superfície escorregadia”, “visitando um amigo ou
parente”, “andando em lugares cheios de gente”, “caminhando sobre superfície irregular”,
“subindo ou descendo uma ladeira” e “indo a uma atividade social” (ANEXO 04)(63). O
nível de preocupação em cair foi mensurado por uma escala de Likert de 4 pontos (1=nem
um pouco preocupado a 4=extremamente preocupado)(61), podendo obter escore total de
16 a 64. Pontuações mais altas indicaram maior medo de cair(63).

4.8.5. Avaliação clínica do equilíbrio postural:
o Escala de Equilíbrio de Berg
A Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) foi utilizada a fim de identificar os idosos com
déficit no equilíbrio e observar se há correlação (positiva ou negativa) entre esta e a
autopercepção de confiança no equilíbrio por intermédio da escala ABC-6. O teste é
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considerado simples, de fácil aplicação e seguro para a avaliação de pacientes idosos e
avalia o desempenho do equilíbrio funcional baseado em 14 itens comuns à vida diária
(ANEXO 05). A pontuação máxima é de 56 pontos, onde cada item contém uma escala
ordinal de cinco alternativas variando de 0 a 4 pontos(64,65). Foi considerada a pontuação
total do teste, utilizado ponto de corte de <45 para identificar os idosos com déficit no
equilíbrio(64).
o Teste Clínico de Interação Sensorial e Equilíbrio modificado
O modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) foi
desenvolvido com objetivo de avaliar a contribuição dos três principais sistemas sensoriais
envolvidos no equilíbrio: visual, vestibular e somatossensorial(66). O equilíbrio estático do
sujeito foi avaliado em 4 condições sensoriais: olhos abertos sobre superfície firme, olhos
fechados sobre superfície firme, olhos abertos em superfície instável (sobre espuma
AIREX®) e olhos fechados em superfície instável(67). O sujeito permaneceu por até 30
segundos em pé, com braços estendidos ao lado do corpo e com os pés juntos e
descalços.

Tempos maiores em cada condição significam que os sistemas sensoriais

responsáveis

pela

manutenção

do

equilíbrio

postural

estão

sendo

utilizados

adequadamente. O tempo de cada condição foi utilizado para observar possíveis
correlações com os escores das escalas ABC-16 e ABC-6.
o Apoio Unipodal
O teste de Apoio Unipodal (AU) foi utilizado para quantificar o tempo em que o
sujeito foi capaz de permanecer em equilíbrio sobre uma perna. O participante foi
questionado sobre qual seria o seu membro inferior dominante por meio da pergunta: “Se
você fosse chutar uma bola, com qual perna chutaria?”. O sujeito foi então solicitado a
permanecer em AU sobre a perna dominante com os braços ao lado do corpo por até 30
segundos tanto com olhos abertos quanto com olhos fechados. O tempo começou a ser
medido quando o indivíduo levantou o pé do chão e foi interrompido quando o participante
levou o pé novamente ao chão ou quando segurou em algo para apoio. Pontuações mais
altas neste teste indicam melhor estabilidade postural e melhor função e aqueles idosos
que não conseguem permanecer em AU por pelo menos 5 segundos com olhos abertos
apresentam risco elevado de cair(68).
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4.8.6. Avaliação da mobilidade:
o Teste de Caminhada de 4 metros
A mobilidade dos participantes foi avaliada por meio do Teste de Caminhada de 4
metros (TC4M), o qual mensura a velocidade média da marcha do idoso. Neste teste, o
idoso foi orientado a caminhar por uma distância de 4 metros em seu ritmo de marcha
habitual. Para a realização do TC4M fez-se necessário delimitar uma distância de 6m a
serem percorridos. O metro inicial e o metro final não tiveram os tempos cronometrados,
servindo apenas como zona de aceleração e desaceleração, respectivamente. O tempo
começou a ser cronometrado quando uma das pernas cruzou a linha de início da distância
de 4 metros e terminou quando ambas as pernas ultrapassaram a linha final dos 4 metros
(Figura 1)(69).

4.8.7. Avaliação da sintomatologia depressiva:
o

Geriatric Depression Scale

A Geriatric Depressive Scale (GDS) (ANEXO 06) é um dos instrumentos mais
utilizados mundialmente para o rastreio de depressão em idosos. É composta por
perguntas de fácil compreensão, tem pequena variação nas possibilidades de respostas e
pode ser autoaplicada ou aplicada por um entrevistador treinado. A versão composta com
15 questões (GDS-15) foi validade para a população brasileira tanto em ambulatório
psiquiátrico quando em ambulatórios não especializados (70,71). Pontuações de 4/5 são
adotadas para o rastreio de depressão em ambulatórios não especializados(71). Neste
estudo, os idosos foi orientado a responder “sim” ou “não” para cada pergunta realizada a
respeito de como ele(a) se sentia em relação à sua vida. A cada resposta positiva para a
sintomatologia depressiva, um ponto foi contabilizado.
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Figura 1. Figura adaptada do estudo de Peters et al. (2013)(72).

4.9.

Procedimentos da coleta

Os coordenadores dos grupos de idosos da cidade de Natal/RN reconhecidos pela
Prefeitura de Natal foram contatados a fim de solicitar a permissão para a realização das
avaliações dos idosos participantes em suas instalações. Foi ainda realizada uma seleção
dos indivíduos residentes nas comunidades amparadas pelo grupo IMIAS, os quais foram
avaliados em espaços em seus próprios bairros.
Após triagem, leitura e assinatura do TCLE os participantes foram avaliados em uma
sala reservada nas dependências do local de admissão, onde as informações do formulário
de avaliação inicial e das avaliações clínica do equilíbrio foram coletadas. Primeiramente, o
idoso recebeu explicações sobre a pesquisa, seus riscos e objetivos e, em caso de
concordância em participar da pesquisa, o participante foi submetido a uma avaliação
individual.
No primeiro encontro (dia 1) foram coletadas as informações contidas na ficha de
avaliação (dados sociodemográficos, dados clínicos e antropométricos e hábitos de vida).
Após, foi observado o nível de capacidade cognitiva dos participantes por meio da PCL.
Aqueles que atingiram pontuações abaixo ou igual a 22 não foram incluídos nas próximas
etapas da pesquisa. Ainda no dia 1, a avaliação da confiança no equilíbrio em
porcentagem foi realizada por intermédio da aplicação da escala ABC-16. Além disso, foi
observado se havia ou não presença de sintomatologia depressiva na população estudada
por meio da escala GDS-15. Após 30 minutos, outro pesquisador reaplicou a escala ABC16 no intuito de avaliar a confiabilidade interexaminador. A ordem dos avaliadores para
realização da entrevista foi realizada por meio de sorteio.
Após uma semana (dia 2), um dos examinadores aplicou a escala ABC-16
novamente para verificar a confiabilidade intraexaminador e um terceiro avaliador realizou
a avaliação do medo de cair e das medidas clínicas do equilíbrio por meio da EEB, do teste
mCTSIB e do teste de AU. O TC4M foi ainda empregado para mensurar a mobilidade dos
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participantes. Como a escala ABC-16 contém as questões da escala ABC-6, não foi
necessário questionar as 6 questões separadamente.
Ao fim do dia 2, foi ministrada uma palestra ao idoso sobre a importância da
manutenção do equilíbrio postural em sua faixa etária, bem como distribuição de uma
cartilha autoexplicativa com direcionamentos para prevenção do risco de quedas. Ademais,
foi realizada uma palestra quanto à conservação de energia e proteção articular durante a
realização de AVD.
Um esquema simplificado está disposto na Figura 2 para facilitar o entendimento do
processo de coleta de dados.
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Leitura e assinatura
do TCLE

1) Dados
sociodemográficos;
2) Dados clínicos e
antropométricos;
3) Hábitos de vida.

Ficha de avaliação
Dia 1

PCL >22
Capacidade
cognitiva
ABC 30min ABC
Confiança no
equilíbrio

Confiabilidade interexaminador

GDS-15
Sintomatologia
depressiva
Histórico de quedas
nos últimos 12 meses

ABC
Confiança no
equilíbrio

Confiabilidade intraexaminador

1) Autorrelato (SIM/NÃO);
2) FES-I
Dia 2

Medo de cair

Avaliação clínica do
equilíbrio

1) mCTSIB;
2) AU;
3) EEB.

TC4M
Mobilidade
TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; PCL: Prova Cognitiva de Leganés;
ABC: escala Activities-specific Balance Confidence; GDS: Geriatric Depressive Scale; FES-I:
Falls Efficacy Scale – International; mCTSIB: modified Clinical Test of Sensoty Interaction and
Balance; AU: Apoio Unipodal; EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TC4M: teste de caminhada
dos 4 metros..

Figura 2. Esquema simplificado do processo de coleta dos dados da pesquisa.
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4.10. Análise dos dados
A versão 23.0 do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) será
utilizada para análise estatística. A normalidade dos dados obtidos será avaliada por meio
do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis quantitativas (idade, IMC, número de
medicamentos e de doenças associadas, frequência de queda nos últimos 12 meses e
escores da escala ABC-6, da EEB e da avaliação objetiva do equilíbrio postural serão
apresentadas por medidas de tendência central e de dispersão, enquanto as categóricas
(sexo, escolaridade, situação conjugal, hábitos de vida, medo de quedas, sensação de
perda de equilíbrio e uso de dispositivo auxiliar) serão apresentadas em frequências
absolutas e relativas.
O coeficiente de correlação de postos de Spearman foi utilizado para determinar as
validades de construto das escalas ABC-16 e ABC-6 e os escores da EEB e da FES-I. O
mesmo teste foi utilizado para avaliar a validade de critério ao examinar a correlação entre
a escala ABC-6 e a ABC-16. Valores de referência utilizados foi: 0 – 0.19: correlação muito
fraca; 0.2 – 0.39: correlação fracas; 0.4 – 0.59: correlação moderada; 0.69 – 0.79:
correlação forte; e 0.80 – 1.0: correlação muito forte.
O Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) foi utilizado para verificar a
confiabilidade intra e interexaminador das escalas ABC-16 e ABC-6. Valores menores que
0.5 indicaram baixa confiabilidade, valores entre 0.5 e 0.75 indicaram confiabilidade
moderada, valores entre 0.75 e 0.90 indicaram boa confiabilidade, e valores acima de 0.90
indicaram confiabilidade excelente(73). Já o coeficiente alfa de Cronbach (α) foi
empregado para avaliar a consistência interna das escalas ABC-16 e ABC-6, tendo sido
considerado excelente quando o valor de α foi maior ou igual a 0.80(74).
Os pontos de corte das escalas ABC-16 e ABC-6 para diferenciar idosos com danos
no equilíbrio postural dos idosos sem danos no equilíbrio postural foram determinados por
meio da curva Receiver Operating Characteristics (ROC), utilizando a EEB como
referência. A área sob a curva da curva ROC foi utilizada para determinar a acurácia das
versões brasileiras da ABC-16 e da ABC-6. Uma regressão linear foi utilizada para
identificar as possíveis variáveis preditoras da confiança no equilíbrio, e o teste de MannWhitney foi adotado para observar as diferenças entre sexos e queixa de tontura.
Foi estabelecida uma significância estatística de 5% para todas as análises.
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5. ARTIGO PRODUZIDO

Os resultados e discussão desta dissertação serão apresentados a partir do artigo
intitulado “Validity and reliability of the Brazilian Activities-specific Balance
Confidence scale in community-dwelling older adults”, a ser submetido no periódico
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
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ABSTRACT
Objective: To investigate the psychometric properties of the ABC-16 and ABC-6, and to
determine cut-off points capable to identity community-dwelling older adults with deficits in
postural balance and higher risk of falling.
Design: This is a psychometric study.
Setting: Community based.
Participants: Community-dwelling older adults (n=158).
Interventions: Not applicable.
Main outcomes: The level of balance confidence was assessed by the ABC-16 and ABC6, while the fear of falling was assessed by the Brazilian version of the Falls Efficacy ScaleInternational (FES-I). Postural balance was measured by the Brazilian version of the Berg
Balance Scale (BBS), the modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance
(mCTSIB) and the Unilateral Stance (US), and mobility was measured by the 4-m walk test
(4MWT).
Results: The ABC-16 and ABC-6 showed a statistically significant correlation with most of
the measures of postural balance, FES-I and gait speed. The ABC-6 also presented
statistically significant correlation with the gold standard, the ABC-16 (r=0.958, p<0,001).
The internal consistency analysis of the ABC-16 and ABC-6 yielded a Cronbach’s α value
0.943 and 0.901, respectively. Both ABC-16 and ABC-6 presented excellent intra and
interrater reliability. ROC curve indicated a value of ≤67% as the best cut-off point to
identify older adults with balance impairments in the ABC-16 (sensitivity: 81%; specificity:
77.4%), and ≤44% (sensitivity: 87.5%; specificity: 82.1%) in the ABC-6.
Conclusions: Both ABC-16 and ABC-6 have an overall good validity, and excellent internal
consistency, and intra/interrater reliability. Therefore, these scales are suitable tools for
assessing balance confidence in the Brazilian community-dwelling elderly people.
Key words: reproducibility of results, elderly, postural balance.
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INTRODUCTION
The progressive reduction on functional capacity related to the aging process
contributes to lower limb strength impairments and deficits in postural balance, which may
lead to the presence of falls among the elderly population [1]. Falls is an increasing concern
among geriatric and gerontology professionals, as it is considered one of the main causes
of death among this population and represent extremely high costs to healthcare systems
[2]. Moreover, 10% of older adults remain with severe injuries after falling and the quality of
life of this population is strongly negatively affected when this event occurs [3].
Self-efficacy is often used to predict human behavior and is associated to physical
and functional aspects related to falls among the older population. It refers to an individual’s
perceived capability within a specific domain of activities [4]. This concept influences the
definition of balance confidence (or falls-related self-efficacy), which is described as “a
person’s ability to maintain balance while performing activities of daily living” [5]. Selfefficacy is affected by an individual’s beliefs [6] and may be linked to functional decline, as
persons with low perceived self-efficacy for one activity tend to avoid that activity [7]. In
other words, an individual who reports a low confidence in balance may present lower
postural balance performance. Accordingly, balance confidence is more predictive of fall
risk in older adults than clinical measures, such as their history of falls or the presence of a
pathology [8].
One of the most used tools to quantify the balance confidence of community-dwelling
individuals is the Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale. The original version is
composed of 16 questions (ABC-16) related to outdoor and complex activities of daily living
(ADL) [5]. The ABC-16 is currently adapted for older populations, including for Chinese [9],
Indians [10], French-Canadians [11] and Germans [12]. In order to provide a quick
quantitative assessment tool, a shorter version of the ABC-16 was developed with 6
questions (ABC-6) that older adults reported less balance confidence on [13], and has been
adopted in research in Israel [13], the United States [14] and Germany [15].
The ABC-16 was translated and adapted for Brazilian older adults [16]. However,
validity is not currently reported for this population. Moreover, the study of the psychometric
properties of ABC-6 is still required, and also cut-off points for both scales have not been
provided yet. Valid and effective assessment tools that aim to identify risk factors to the
health status of the Brazilian older population are warranted due to the increase in this
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population. Therefore, the aims of this study were to investigate the psychometric
properties of the Brazilian ABC-16 and ABC-6, and to determine cut-off points capable of
identifying community-dwelling older adults with deficits in postural balance and therefore
those with higher risks of falling.

METHODS
Setting and participants
This is a psychometric study to assess the validity and reliability of the ABC-16 and
ABC-6 for community-dwelling Brazilian older adults. The Consensus-based Standards for
the Selection of Health Measurement Instruments (COSMIN) [17] was used to address the
methodological quality of this study. Validity is defined by the COSMIN consensus as the
degree to which a health related instrument measures the construct it purports to measure.
The construct validity is the degree to which the scores of an instrument are consistent with
hypotheses based on the assumption that the instrument validly measures the construct to
be measured. It was defined as the extent to which scores for patients who have not
changed are the same for repeated measures under several conditions, and reliability was
determined through the intra and interrater reliability and the internal consistency [18]. This
research was approved by the committee in research from the Federal University of Rio
Grande do Norte under protocol number 1.959.808.
Participants were included if they were 65 years or older, community-dwelling, were
able to understand simple verbal commands, were without cognitive impairment (Leganés
Cognitive Test <23 points) [19], were able to stand without support, did not participate in
any postural balance rehabilitation program and did not present neurological diseases
and/or uncontrolled systemic diseases. All participants gave clear and informed signed
consent. The exclusion criteria were: to decide to withdraw from the study at any time and
to present falls between the follow-up assessments.

Instruments
The level of balance confidence was assessed by the ABC-16 [5,16] and ABC-6 [13],
while the fear of falling was assessed by the Brazilian version of the Falls Efficacy ScaleInternational (FES-I) [20]. Postural balance was measured by the Brazilian version of the
Berg Balance Scale (BBS) [21], the modified Clinical Test of Sensory Interaction on
Balance (mCTSIB) and Unilateral Stance (US). Mobility was measured by the 4-m walk test
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(4MWT) and depressive symptomatology through the Brazilian version of the Geriatric
Depression Scale (GDS) [22].
Balance confidence
The original version of the ABC scale is composed of 16 questions that evaluate the
self-perceived postural balance of individuals [5,16]. It is currently translated and adapted
for the Brazilian elderly population [16]. The participants were asked to report how balance
confidence they had from 0% (not confident) to 100% (totally confident) for each item of the
scale. Finally, the mean of all items were calculated and higher scores indicated better
confidence in balance. A shorter version of the ABC-16 was created by Peretz et al. (2006)
[13], with the most difficult items considered by the sample of their study (questions 5, 6,
13, 14, 15 and 16). The questions of the ABC-6 are considered from moderate to high
complexity and demands higher confidence in balance. They also presented a higher
relationship with falls in the community-dwelling elderly population [13,14]. The total score
of the ABC-6 was found by calculating the mean of the 6 items.
Fear of falling
The older adults were asked to grade the level of concern regarding falls while
performing physical and social activities in and outside home environment through the FESI [23]. The scale is composed of 16 items and each question was graded from 1 (not at all
concerned) to 4 (extremely concerned). Total scores ranging from 16 to 64 points could be
obtained and higher scores indicated higher fear of falling [20].
Postural balance performance
The BBS is considered a simple and safe instrument to the assessment postural
balance in older adults and is composed of 14 items based on daily living activities [21].
The score could range from 0 to 56 points, and higher scores showed better postural
balance performance [21]. A cut-off point of <45 was used to identify elderly subjects with
deficits in postural balance [24].
The mCTSIB was developed to evaluate the contribution of the three main sensory
systems involved in maintaining postural balance: visual, vestibular and somatossensorial
[25]. The standing balance of the older adults were assessed in four conditions: with their
eyes open and closed, and on a firm or foam surface (foam AIREX®) [26]. The individuals
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were tested once for up to 30 seconds in each condition with their arms crossed on their
chests.
The US test was used to quantify how long in seconds each elderly subject was
capable of remaining standing on one-leg. Each participant was asked to answer the
question: “If you had to kick a ball, with each leg would you do it with?” in order to identify
the dominant leg. Then, the individuals were asked to raise the leg they would not kick the
ball with, cross their arms on their body and remain for up to 30 seconds with both eyes
open and closed. The chronometer was active when the participant raised their feet from
the floor and was stopped if the participant stepped back on the floor or held something or
someone for support. Longer times indicated better postural alignment and better function.
Mobility
Mobility was assessed by the mean gait speed in meters per seconds through the
4MWT. In this test, the elderly individuals were instructed to walk 4 meters at their usual
gait speed. The chronometer was activated as the first foot entered the 4-m mark and was
stopped when both feet stepped over the end mark [27]. One meter pre and post 4-m was
provided in order to exclude the time of the acceleration and deceleration phases.
Depressive Symptomatology
GDS is one of the most used instruments aiming to track depressive symptoms
among the elderly population. It is composed of 15 questions with easy understanding,
presents a small variability in answers and may be self-applied or applied by a trained
interviewer [22,28]. The elderly were instructed to answer “yes” or “no” for each question
regarding how they felt about their lives. Each positive answer for depression scored one
point. In this study, a cut-off point of 4/5 proposed for the investigation of depression in nonspecialized ambulatory was adopted [22].

Procedures

This study took place from April 2017 to November 2017. The participants were
invited and those who met the inclusion criteria were enrolled in the study. The data
collection took place during three moments. On the first evaluation (EV1), data regarding
sociodemographic (age, marital status and schooling), anthropometric (BMI) and clinical
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aspects (number of diseases and drugs taken and depressive symptomatology), lifestyle
data, and the ABC-16 were collected. The ABC-16 was applied again after a 30-minute
interval by a different evaluator in order to assess the interrater reliability (EV2). The order
of the evaluators was randomly chosen.
After one week, one of the evaluators re-applied the ABC-16 to verify the intrarater
reliability (EV3). A third examiner assessed the postural balance of the individuals through
the BBS, mCTSIB and US, the fear of falling through the FES-I, and mobility through the
4MWT. The self-perceived presence of imbalance (yes or no), fear of falling (yes or no) and
the number of falls in the previous year were also asked to the participants.
Analysis
The Kolmogorov-Smirnov test was applied to test data normality. The SPPS 23.0
statistical package (SPSS Inc., Chicago, IL) was used for data management and analysis.
The quantitative variables were described using median (minimum-maximum), and
absolute and relative frequencies were used to describe the categorical variables. Linear
regression was used to identify the variables that predicted the balance confidence. We
used the Mann-Whitney test to analyze the ABC-16 and ABC-6 differences between men,
women and elderly people with and without dizziness complaint. Statistical significance was
set at p<0.05.
The Spearman’s rank correlation coefficient was used to determine the construct
validity of the ABC-16 and ABC-6 and the scores of BBS and FES-I. The same test was
used to assess the criterion validity, which is defined as the degree to which an instrument
is an adequate reflection of a gold standard, by examining the correlations between the
ABC-6 and ABC-16. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) was used to verify the intra and
interrater reliability. Cronbach’s α coefficient was used to assess the internal consistency of
the scale and values ≥0.80 were considered excellent [29]. The cut-off points to distinguish
older adults with balance impairments from those without balance impairments for both
ABC-16 and ABC-6 were identified through the Receiver Operating Characteristics
(ROC) curve. The area under the curve (AUC) was used to determine accuracy of the
Brazilian ABC-16 and ABC-6.
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RESULTS
One hundred fifty-eight (158) older adults were evaluated at EV1 and EV2. Fiftythree (53) individuals did not undergo the EV3 evaluation (33.5%). The sociodemographic
data of the total sample is presented in Table 1. Table 2 presents the clinical and functional
characteristics of the EV3 sample (n=105). The number of older adults that reported
suffering from fear of falling were more than three times higher than the number of elderly
that do not fear this event (Table 2). An imbalance sensation was also reported for most of
the sample (58.1%).
The median values of the ABC-16 were 85.0 (18.7 – 97.5) for men and 74.4 (11.9 –
100) for women, while men and women showed median values of 76.7 (8.3 – 95.0) and
61.7 (0 – 100), respectively, for the ABC-6. The median score of the ABC-16 and ABC-6
was 62.5 (18.1 – 91.9) and 50.0 (0 – 88.3), respectively, for the older adults who reported
suffering from dizziness, and 79.1 (11.9 – 100) and 68.3 (0 – 100), respectively, for those
who did not have dizziness complaint. There was a statistically significant difference in the
median values of the balance confidence between men and women (p=.035 and p=.032, for
ABC-16 and ABC-6, respectively) and between presence an absence of dizziness (p=.012
and p=.008, for ABC-16 and ABC-6, respectively). In the validity analysis (Table 3), the
ABC-16 and ABC-6 scores showed a statistically significant correlation with all measures of
postural balance, except for the first condition of mCTSIB, FES-I, GDS, and gait speed
(p<0.05). The ABC-6 also presented statistically significant correlation with the gold
standard, the ABC-16 (r=0.958, p<0,001).
The internal consistency analysis of the ABC-16 and ABC-6 yielded Cronbach’s α
values of 0.943 and 0.901, respectively. Item analysis of both showed that the Cronbach’s α
coefficient value did not differ when any of the items were deleted (Table 4). Both ABC-16
and ABC-6 presented excellent intra and interrater reliability (Table 5).
Analysis of the ROC curve indicated a value of ≤67% as the best cut-off point to
identify older adults with balance impairments in the ABC-16, with a sensitivity of 81% and
specificity of 77.4%. The Area Under the Curve (AUC) was 0.894. Regarding the ABC-6, a
cut-point of ≤44% (sensitivity: 87.5%; specificity: 82.1%; AUC: 0.874) was considered the
best value to distinguish older adults with balance impairments from those without balance
impairments.
Linear regression showed that the main predictors of balance confidence were
physical inactivity (β: -7,234; p:.039; CI95%: -13.28 to - 2.9), the absence of fear of falling
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(β: 8.953; p: .044; CI95%: .23 to 17.68), the lack of imbalance sensation (β: 10.238; p: .007;
CI95%: 2.80 to 17.67), and number of falls in the previous year (β: -8.165; p:.001; CI95%: 12.86 to -3.47). Our model presented an adjusted R2 of .49.

DISCUSSION
This study aimed to evaluate the psychometric properties of the Brazilian version of
the ABC-16 and ABC-6. Both scales provided feasible construct and criterion validity and
reliability, therefore being useful to measure balance confidence in Brazilian older adults. It
was observed that both ABC-16 and ABC-6 were related to postural balance and mobility
performance, and also to falls-efficacy self-confidence through the FES-I. Moreover, this
study showed that some aspects are predictive of balance confidence among this
population such as self-reported fear of falling, imbalance, number of falls and practice of
physical activity.
A strong relationship between the ABC-16 and ABC-6 and the postural balance
through the BBS and the mobility performance were observed, providing support that both
scales are valid measures to assess balance confidence among the older population.
These results corroborate similar studies that showed positive correlations between
postural balance and balance confidence [30,31]. Poor balance confidence leads to
avoidance behaviors that may contribute to postural balance impairments [32], which is
considered the second most frequent reason for falling [33]. The US test presented a higher
correlation with the ABC-16 and ABC-6 than the mCTSIB due to its ability to better reflect
the challenges imposed by the ABC scale than the mCTSIB, as it is considered more
difficult to perform [34].
Falls-related self-efficacy was related to diminished mobility due to activity restriction
among the older adults included in this study. Slower gait speed has been associated to
lower balance confidence among older adults [35]. A sedentary lifestyle may lead to
physical deconditioning and frailty [36], resulting in faster deterioration of musculoskeletal
and sensory systems [6]. This deconditioning may lead to higher risk of falling and social
isolation, negatively affecting the health-related quality of life of these individuals [37,38].
A strong correlation was found between the balance confidence measures and the
fear of falling through the FES-I, which corroborates a previous study [10]. Despite the FESI being well known in literature as a tool for the fear of falling assessment, a discussion has
arisen that the scale only assesses the cognitive component of this construct. This theory
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claims that FES-I assesses the same construct of the ABC scale, the falls-related selfefficacy (or balance confidence), which refers to one’s own beliefs about their ability [6].
Thus, it could possibly explain the correlation found between the FES-I and the ABC-16 and
ABC-6, which may not have been larger due to the higher complexity of the ABC scale’s
items and the lower possibility of presenting ceiling effects in relatively healthy older people
[5].
The internal consistency of the ABC-16 and ABC-6 was considered excellent. Similar
results were found in previous studies [10,13,15,39,40]. This means that the questions of
both scales correlate to each other and produce similar scores, and they measured a single
unidimensional construct. Questions 1 and 4 from ABC-16 (walk around the house and
reach for a small can off a shelf at eye level) and question 3 (be bumped into by people as
you walk through a crowded place) from ABC-6 presented the lowest item correlation.
Despite this, the internal consistency remained excellent; thus, it is not necessary to
eliminate these questions from the scales. Intra and interrater reliability of the ABC-6 was
also considered excellent. A study performed with Brazilian community-dwelling individuals
of 60 to 88 years old also found excellent intra-rater reliability (ICC=0.94) for the ABC-16.
However, interrater reliability was considered good (ICC=0.80), which may be due to the
smaller sample size included (n=40) [16]. According to COSMIN, a sample of at least 100
individuals is required to be judged as adequate, and a sample composed of 40 individuals
is considered moderate [41].
To our knowledge, there are no established cut-off points to help clinicians identify
community-dwelling elderly with balance impairments. We suggest that an ABC-16 total
score of ≤67% may be useful to identify individuals with deficits in postural balance. This
cut-off score meets the value proposed previously to predict future falls among the older
population [42]. Even if different constructs were used to establish these cut-off points,
similar scores for both conditions was expected since the reference values adopted in this
study to identify postural balance impairments represent those older adults with higher risk
of falling. A lower cut-off point for the Brazilian ABC-6 was expected (≤44%), since the
scale tasks are considered more complex and so the individual would present lower scores
for its items.
The non-practice of physical activity and the number of falls in the previous year
negatively contributed to balance confidence. A sedentary lifestyle is a very common
condition among the elderly population [43], and it may result in functional decline,
restriction of social participation, gait and balance abnormalities [44]. The decreased
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mobility and the consequent muscle atrophy lead to accidental falls; an event closely
related to an increased fear of falling and thus lower balance confidence [45]. Balance
confidence was also considered the best predictor of falls and is linked to a recurrence of
falls among the older population [8,46].
The ABC-16 decreased approximately 2.2 points for each drug taken by the
subjects. The number of medications taken are reported as an important risk factor for falls
in the elderly population, since some of them may contribute to impaired postural balance
and coordination [47]. Moreover, it was found that depressive symptomatology also
contributed to reduced balance confidence in this study. Depression is also considered an
independent risk factor for falls and is associated to the anxiety related to fear of falling
among the elderly [48].
The median value for BMI found in this study represents an obese population.
Moreover, higher BMI was predictive of lower balance confidence in the regression
analysis. Obesity has been associated with an increased risk of falls in approximately 25%
of older people. This condition leads to several associated diseases including diabetes,
which is also related to lower balance confidence among this population [49,50]. Age was
also a negative predictor of balance confidence in this study. This result was expected,
since the probability to develop lower balance confidence increases with age [31].
Sex was not a predictive variable of balance confidence in the current study.
However, we observed that women present lower balance confidence than men in the
bivariate analysis, which corroborates with a previous study [51]. Women present a
continuous decline of muscle strength and are more likely to live with lower functional status
for longer periods of time. This status leads them to become more willing to suffer from
difficulties to perform ADL and to fall [51]. Similarly, those older adults with the presence of
dizziness complaints showed less balance confidence. This lack of confidence may be due
to the fear of falling and to avoidance of movement among the population who suffers from
dizziness, as they have limited capacity to perform essential ADL such as walking alone
and shopping [52].
A limitation of this study includes an absence of assessing the dynamic postural
balance of the participants, since older adults report less balance confidence during outdoor
activities. However, we used an assessment of functional balance in order to minimize this.
The number of falls in the previous year was collected through questions in the interview
and may lead to recall bias of the participants. Despite this, a self-report of falls history is
largely implemented and accepted in epidemiological studies. A small sample size included
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in this study may have contributed to an absence of predictive significance of some results,
mainly with the variable of dizziness. However, the fact that we used a checklist to improve
the methodological quality of this study can be considered a strength of this work, as well
as the definitions of cut-off points to favor the scales’ clinical use.
In conclusion, this study demonstrated that both ABC-16 and ABC-6 have an overall
good construct and criterion validity, excellent internal consistency, as well as intra and
interrater reliability. Thus, these scales are suitable tools for assessing balance confidence
in Brazilian community-dwelling elderly people and could be useful to guide health
professionals to establish preventive strategies in order to avoid the complications of low
balance confidence. Further studies with larger sample sizes and that present a factor
analysis are warranted to verify if the questions of the ABC-6 are in fact more
representative of postural balance for the Brazilian older population.
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Table 1 Sociodemographic data of the participants (n=158).
Median (min – max)
Age

72 (65 – 89)

BMI

27.7 (19.5 – 46.5)

Number of associated
diseases
Number of drugs taken

2 (0 – 6)

Practice of physical activity
(days per week)
Depressive symptoms (GDS15)

0 (0 – 7)

2 (0 – 8)

3 (0 – 13)
n (%)

Sex
Female
Male
Marital status
Single
Stable union/married
Widower/widow
Divorced
Smoking
Yes
No
Alcoholism
Yes
No
Practice of physical activity
Yes
No
Dizziness
Yes
No

91 (57.6%)
67 (42.4%)
10 (6.3%)
90 (57.0%)
37 (23.4%)
21 (13.3%)
7 (4.4%)
114 (72.6%)
27 (17.1%)
131 (82.9%)
66 (41.8%)
92 (58.2%)
21 (13.3%)
137 (86.7%)

BMI: Body Mass Index; GDS: Geriatric Depressive Scale; min: minimum; max: maximum.
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Table 2 Physical and functional characteristics of the participants (n=105).
n (%)
Fear of falling
Yes

83 (70.0%)

No

22 (21.0%)

Imbalance sensation
Yes

61 (58.1%)

No

44 (41.9%)
Median (min – max)

mCTSIB – condition 1 (s)

30 (20 – 30)

mCTSIB – condition 2 (s)

30 (5 – 30)

mCTSIB – condition 3 (s)

30 (0 – 30)

mCTSIB – condition 4 (s)

28 (0 – 30)

Unilateral Stance EO (s)

4.7 (0 – 30)

Unilateral Stance EC (s)

1.8 (0 – 25.9)

BBS

51 (25 – 56)

FES-I

27 (16 – 61)

Gait speed (m/s)

.8 (.3 – 2.0)

ABC-16: original version of the Activities-specific Balance Confidence scale; ABC-6: short version of the
Activities-specific Balance Confidence scale; mCTSIB: modified Clinical Test of Sensory Interaction and
Balance; EO: Eyes Open; OC: Eyes Closed; FES-I: Falls Efficacy Scale – International; min: minimum;
max: maximum.
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Table 3 Correlation analysis between the ABC-16 and ABC-6 and the functional
performances.
Variable

ABC-16

ABC-16

ABC-6
.958*

ABC-6

.958*

BBS

.649*

.630*

FES-I

-.779*

-.736*

mCTSIB 01

-.139

-.123

mCTSIB 02

.240**

.220**

mCTSIB 03

.321*

.313**

mCTSIB 04

.346*

.278**

US EO

.488*

.435*

US EC

.460*

.384*

Gait speed

.688*

.650*

ABC-16: original version of the Activities-specific Balance Confidence scale; ABC-6: short version of the
Activities-specific Balance Confidence scale; BBS: Berg Balance Scale; FES-I: Falls Efficacy Scale –
International; mCTSIB 01: modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance – condition 01; mCTSIB
02: modified Clinical Test of Sensory Interaction and Balance – condition 02; mCTSIB 03: modified Clinical
Test of Sensory Interaction and Balance – condition 03; mCTSIB 04: modified Clinical Test of Sensory
Interaction and Balance – condition 04; US EO: Unilateral Stance – Eyes Open; US EC: Unilateral Stance
Eyes Closed.
* p<.001
** p<.05
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Table 4 Reliability analysis of the ABC-16 item.
ABC-16

Mean (SD)

Median (min –

Corrected item

Cronbach’s α if

max)

correlation

item is deleted

0.554

0.943

0.716

0.939

0.605

0.941

0.478

0.944

0.852

0.936

0.802

0.937

0.601

0.942

ABC1

89.3 (19.3)

100 (0 – 100)

ABC2

68.7 (32.2)

80 (0 – 100)

ABC3

75.7 (27.5)

90 (0 – 100)

ABC4

90.0 (21.5)

100 (0 – 100)

ABC5

65.0 (34.7)

80 (0 – 100)

ABC6

55.6 (35.2)

70 (0 – 100)

ABC7

89.8 (20.8)

100 (0 – 100)

ABC8

85.2 (25.9)

100 (0 – 100)

0.741

0.939

ABC9

81.4 (24.2)

90 (0 – 100)

0.735

0.939

ABC10

71.8 (31.0)

80 (0 – 100)

0.831

0.936

ABC11

68.8 (32.4)

80 (0 – 100)

0.774

0.938

ABC12

67.9 (31.2)

80 (0 – 100)

0.726

0.939

ABC13

54.9 (32.9)

60 (0 – 100)

0.671

0.940

ABC14

67.7 (38.0)

80 (0 – 100)

0.717

0.939

ABC15

46.4 (36.6)

50 (0 – 100)

0.693

0.940

ABC16

42.8 (33.7)

50 (0 – 100)

0.941

Mean (SD)

Median (min –

0.637
Corrected item

Cronbach’s α if

max)

correlation

item is deleted

0.792

0.882

0.806

0.880

0.660

0.901

0.734

0.891

0.764

0.886

0.694

0.896

ABC-06

ABC1

63.2 (34.5)

70 (0 – 100)

ABC2

57.2 (35.3)

70 (0 – 100)

ABC3

60.8 (33.0)

70 (0 – 100)

ABC4

71.6 (36.2)

90 (0 – 100)

ABC5

50.5 (38.2)

60 (0 – 100)

ABC6

46.5 (33.7)

50 (0 – 100)
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Table 5 Descriptive and reliability analysis of the ABC-16 and ABC-6 for community-dwelling older adults.

ABC-16

ABC-6

Median

Mean

Mean

Internal

Inter-rater reliability

Intrarater reliability

(min – max)

(min – max)

(min – max)

consistency

(n=158)

(n=105)

EV1

EV2

EV3

(n=158)

75.6

75.6

76.9

α=.943

ICC=.968

ICC=.972

(11.3 – 100)

(6.3 – 100)

(11.9 – 100)

(CI=.952 – .978)

(CI= .957 – .982)

66.7

68.3

61.7

ICC=.946

ICC=.956

(0 – 100)

(0 – 100)

(.0 – 100)

(CI=.920 – .963)

(CI=.934 – .971)

α=.906

ABC-16: original version of the Activities-specific Balance Confidence scale; ABC-6: short version of the Activities-specific Balance Confidence scale; α:
Cronbach’s alpha; ICC: Intraclass Correlation Coefficient; min: minimum; max: maximum; CI: confidence interval; EV1: first evaluation; EV2: second
evaluation; EV3: third evaluation.
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Table 6 Relationship between the balance confidence and the demographic and clinical characteristics.
Variables

Intercept
Sex
Female
Male

β value

Standard
error

p value

95% CI
Lower

Upper

88.07

5.23

<.001

77.68

98.46

Reference
-1.85

3.77

.626

-9.34

5.64

Age*

-.645

.307

.039

-1.25

-.034

BMI*

-.910

.375

.017

-1.65

-.17

Dizziness
No
Yes

Reference
-5.19

4.07

.206

-13.28

2.90

Physical activity
Yes
No

Reference
-7.23

3.45

.039

-14.10

-.376

Fear of falling
Yes
No

Reference
8.95

4.39

.044

.229

17.68

Imbalance sensation
Yes
No

Reference
10.24

3.74

.007

2.80

17.67

-2.21
-1.43
-8.16

.985
.682
2.36

.027
.039
.001

-4.16
-2.78
-12.86

-.255
-.076
-3.47

Drugs taken
Depressive symptomatology
Falls in the previous year

* Age and BMI were centered by the mean values; BMI: Body Mass Index; CI: confidence interval.
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6. CONCLUSÕES
As escalas ABC-16 e ABC-6 demonstraram ser adequadas para a avaliação da
confiança no equilíbrio nos idosos brasileiros residentes na comunidade. Pelo fato das
medidas de autoeficácia refletirem as habilidades funcionais dos indivíduos, as escalas
ABC-16 e ABC-6 podem ser utilizadas de forma rápida como um rastreio de déficits no
equilíbrio postural dos idosos residentes na comunidade. Elas podem, portanto, ser úteis
na elaboração de estratégias de saúde para a prevenção das complicações da baixa
confiança no equilíbrio.
Observamos a necessidade da realização de estudos com amostras maiores e que
apresentem uma análise fatorial para verificar se as questões da ABC-6 são realmente
mais representativas do equilíbrio postural na população de idosos brasileiros. Além disso,
sugerimos um estudo prospectivo para determinar pontos de corte para as escalas ABC-6
e ABC-16 capazes de predizer a incidência de quedas e a alteração no desempenho do
equilíbrio postural dos idosos brasileiros residentes na comunidade.
Devido à variação do nível de escolaridade da população brasileira, recomendamos
a elaboração de uma ferramenta para facilitar o entendimento dos idosos acerca da
graduação do nível de confiança no equilíbrio.
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7. COMENTÁRIOS FINAIS
Por ser uma medida que se correlaciona com o desempenho do equilíbrio postural, o
uso das escalas ABC-16 e ABC-6 poderia identificar de forma precoce aqueles idosos que
necessitam de maior atenção nesse aspecto. Com isso, seria possível promover medidas
de prevenção de déficits, melhorar a qualidade de vida e prevenir as consequências
decorrentes de episódios de quedas nessa população. Diante das avaliações do equilíbrio
postural, observamos a necessidade de encaminhar esses pacientes à terapia de
reabilitação do equilíbrio postural, porém nenhum dos idosos entrevistados haviam sido
submetidos a programas de reabilitação do equilíbrio postural. Entretanto, a carência de
serviços de saúde para a melhora do equilíbrio postural é predominante na nossa cidade,
principalmente realizadas no âmbito do SUS.
Por fim, gostaria de expressar alguns das minhas percepções sobre o estado cognitivo
dos participantes do estudo. Apesar de serem ativos e engajados em atividades propostas
pelos grupos, muitos apresentaram déficit cognitivo expressivo de acordo com as
pontuações extremamente baixas na PCL. O baixo nível de escolaridade, presença de
sintomatologia depressiva, e talvez deficiências nutricionais relacionada aos níveis
adequados de vitaminas do complexo B (ácido fólico e cianocobalamina) podem estar
relacionados ao baixo desempenho cognitivo apresentado. As interfaces entre o controle
postural, medo de cair e auto eficácia com o desempenho cognitivo merece ser estudadas
de forma mais aprofundada.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Mestranda: Raysa Vanessa de Medeiros Freitas
Orientador: Ricardo Oliveira Guerra

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

ESCLARECIMENTOS:
“PROPRIEDADES

Este

é

um

PSICOMÉTRICAS

convite
DA

para

VERSÃO

você

participar

CURTA

DA

da

pesquisa

ESCALA

DE

CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE (ABC6)”.
Sua participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer momento, retirando
seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.
▪

Objetivos do estudo: Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a validade e
confiabilidade da escala de confiança no equilíbrio Activities-specific Balance
Confidence (ABC-16) e a relação do escore desta com o desempenho no teste clínico
de equilíbrio.

Procedimentos: Caso decida aceitar o convite, você passará por uma avaliação acerca
dos dados sociodemográficos, antecedentes clínicos e funcionais contidos numa ficha de
identificação. A escala ABC-16 (autorrelato) será aplicada em três momentos: na avaliação
inicial e após 30 minutos e 1 semana desta por examinadores escolhidos aletoriamente por
meio de sorteio. Você tem o direito de se recusar a responder qualquer pergunta ou
realizar qualquer ação que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. Uma semana
após a avaliação inicial, você será solicitado a comparecer ao Departamento de
Fisioterapia da UFRN, onde será submetido a uma avaliação objetiva de alto padrão do
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seu equilíbrio postural por meio de um equipamento pouco encontrado em nosso estado, o
Balance Master System, uma avaliação clínica por meio da Escala de Equilíbrio de Berg
(EEB).
Riscos: Os riscos serão mínimos, visto que será exigida pouca demanda cognitiva e física
com instrumentos já utilizados em âmbito clínico. Porém, caso haja intercorrências, serão
imediatamente levados a atendimento médico.
Indenização e ressarcimento: Em caso de dano ao participante, comprovado ser
decorrente deste estudo, o mesmo será indenizado pelos pesquisadores responsáveis.
Caso você tenha alguma despesa comprovada e decorrente deste estudo, você será
ressarcida pelos pesquisadores responsáveis.
Benefícios: Após a análise desta pesquisa, será avaliada a utilidade da escala de
autopercepção da confiança no equilíbrio, a qual pode estar relacionada com o
desempenho física de pacientes idosos, podendo, assim, guiar os profissionais da área da
reabilitação em um tratamento adequado para o tratamento dessa população. Além disso,
você passará a conhecer seu nível de função física e será orientado quanto a exercícios
para melhora sua performance em atividades cotidianas.
Confidencialidade da pesquisa: Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu
nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local
seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.
Você ficará com uma cópia deste Termo (caso queira) e em caso de dúvidas a
respeito desta pesquisa ou necessidade de entrar em contato com os pesquisadores,
poderá entrar em contato através dos endereços e telefones a seguir:

Prof Dr Ricardo Oliveira Guerra, Departamento de Fisioterapia – UFRN - Campus
Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN. Fone: 3342 2006
Raysa Vanessa de Medeiros Freitas, Departamento de Fisioterapia – UFRN - Campus
Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN. Fone: 99607 6886
Mestranda Laiane Santos Eufrásio, Departamento de Fisioterapia – UFRN - Campus
Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN. Fone: 3342 2001
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Mestranda Laiane Santos Eufrásio, Departamento de Fisioterapia – UFRN - Campus
Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1524 - CEP: 59072-970 - Natal-RN. Fone: 3342 2001

Caso haja dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa o contato poderá ser feito
através do seguinte endereço:

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970.
Natal/RN. Telefone/Fax (84) 3215-3135

______________________________________________________________
Pesquisador Responsável

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro estar ciente e informada sobre os objetivos desta pesquisa e como ela será
realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da
pesquisa “Validade e confiabilidade da versão curta da escala Activities-specific Balance
Confidence”.

Assinatura: _______________________________________________
Data: ___/___/____
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APÊNDICE B - FICHAS DE AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

FICHA DE AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
DIA 1
DATA:

/

/

ENTREVISTADOR:

LOCAL:

A) DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS
NOME:
IDADE:
NATURALIDADE:

DATA DE NASCIMENTO:

/

/

OCUPAÇÃO:

ENDEREÇO:
CONTATO:

ESCOLARIDADE:
( ) Sem estudo
( ) Ens. Fundamental
( ) Ens. Médio
( ) Ens. Superior
( ) Pós-Graduação

( ) Completo
( ) Incompleto

SITUAÇÃO CONJUGAL:
( ) Solteiro (a)
( ) Casado (a)/relação estável
( ) Viúvo (a)
( ) Divorciado (a)/Separado (a)
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B) DADOS CLÍNICOS E ANTROPOMÉTRICOS
PESO:

ALTURA:

IMC:

ANTECEDENTES PESSOAIS:

MEDICAMENTOS:

HÁBITOS DE VIDA
FUMA?
( ) SIM
BEBE?
( ) SIM

( ) NÃO
( ) NÃO

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA:
( ) Sedentário (a)
( ) Atividade recreativa eventual
( ) Atividade física regular:____vezes/semana
Qual?_____________________________Tempo: Há ______ ( ) semanas ( ) meses ( )
anos

USA DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA MARCHA?
( ) Não
( ) Bengala
( ) Andador
( ) Muleta canadense
( ) Muleta auxiliar
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA
FICHA DE AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO
DIA 2

DATA:
LOCAL:
NOME:

/

/

ENTREVISTADOR:

EVENTOS QUE INCLUENCIA NO EQUILÍBRIO NA ÚLTIMA SEMANA?

TEM MEDO DE CAIR?
( ) SIM
( ) NÃO
TEM SENSAÇÃO DE PERDA DE EQUILÍBRIO?
FREQUÊNCIA DE QUEDAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES:

( ) SIM

( ) NÃO

CAMINHADA DE 4 METROS – “Você irá caminhar confortavelmente sem alterar o seu
passo habitual”
1ª tentativa: _______s
2ª tentativa: _______s
3ª tentativa: _______s

CTSIB MODIFICADO:
Superfície firme com olhos abertos: ________s
Superfície firme com olhos fechados: ________s
Superfície instável com olhos abertos: ________s
Superfície instável com olhos fechados: ________s

APOIO UNIPODAL:
Com a perna dominante (“Se fosse chutar uma bola, com qual perna chutaria?”)
Olhos abertos: ________s
Olhos fechados: ________s
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO PROFO DRO NIL GILADI, DA TEV
AVIV UNIVERSITY, ISRAEL.
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10. ANEXOS
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ANEXO 01 – PROVA COGNITIVA DE LEGANÉS

Prova Cognitiva de Leganés

Nome:
Data:

/

/

Local:

Avaliador:

Às vezes, as pessoas se queixam de problemas de memória, o que fazer para ter uma boa
memória. Nós vamos fazer um teste e vamos compor uma série de questões que vai nos
ajudar a detectar os problemas de memória. Se você está de acordo pode responder
algumas perguntas?
( ) Sim( ) Não

Você deve responder essas perguntas sozinhas sem ajuda de outra pessoa.

Qual é a data de hoje?

( ) Correto

( ) Incorreto

Que horas são?

( ) Correto

( ) Incorreto

Que dia da semana estamos?

( ) Correto

( ) Incorreto

Qual é o seu endereço completo?

( ) Correto

( ) Incorreto

Em que bairro nos estamos?

( ) Correto

( ) Incorreto

Que idade você tem?

( ) Correto

( ) Incorreto

Qual é sua data de nascimento?

( ) Correto

( ) Incorreto

( ) Correto

( ) Incorreto

(+ / - 2 horas)

Qual é a idade e o nome do(a) filho (a) mais novo
da sua mãe?

“Nesse momento vou mostrar algumas imagens e vou lhe perguntar o que elas
representam para você.”
Mostre as imagens ao participante e marque se a resposta é correta ou não.
Vaca
( ) Correto
( ) Incorreto
Barco
( ) Correto
( ) Incorreto
Colher
( ) Correto
( )Incorreto
Avião
( ) Correto
( ) Incorreto
Garrafa
( ) Correto
( ) Incorreto
Caminhão
( ) Correto
( ) Incorreto
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Agora vou repetir todos os objetos para você olhar. “Você pode me dizer os objetos
que você viu, por favor? ”
Vaca
Barco
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão

(
(
(
(
(
(

) Correto
) Correto
) Correto
) Correto
) Correto
) Correto

( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto

“Vou lhe contar uma história. Você vai ficar atenta, porque só vou contar uma vez.
Quando eu terminar depois de alguns segundos vou lhe perguntar e quero que você
repita o que aprendeu. A história é (ler lentamente):”
“Três crianças estavam sozinhas em casa quando começou a incendiar. Um bravo
bombeiro chegou a tempo entrou pela janela, chegou dentro de casa e levou as crianças
para um lugar seguro. Salvo alguns cortes e arranhões as crianças ficaram sãs e salvas.”
Depois de dois minutos peça ao participante para dizer o que ele entendeu da história.
Três crianças

( ) Correto

( ) Incorreto

Incendio
Bombeiro que entrou
Crianças foram socorridas
Cortes e arranhões
Sans e salvas

(
(
(
(
(

( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto

) Correto
) Correto
) Correto
) Correto
) Correto

5 minutos depois de mostrar as imagens (durante esse tempo, você pode medir a pressão
arterial do participante).
“Você pode repetir os objetos que você viu a poucos minutos? ”

Vaca
Barco
Colher
Avião
Garrafa
Caminhão

(
(
(
(
(
(

) Correto
) Correto
) Correto
) Correto
) Correto
) Correto

( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( ) Incorreto
( Incorreto
( ) Incorreto
ESCORE TOTAL: ______

Caldas VV, Zunzunegui MV, Freire Ado N, Guerra RO. Translation, cultural adaptation and
psychometric evaluation of the Leganes cognitive test in a low educated elderly Brazilian
population. Arq Neuropsiquiatr. 2012;70(1):22-7.
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ANEXO 02 – VERSÃO ORIGINAL DA ESCALA ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE
CONFIDENCE

Marques AP, Mendes YC, Taddei U, Pereira CAB, Assumpção A. Brazilian-Portuguese
translation and cross cultural adaptation of the activities-specific balance confidence (ABC)
scale. Braz J Phys Ther, 2013. 17(2):170-8.
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ANEXO 03 – VERSÃO CURTA NA ESCALA ACTIVITIES-SPECIFIC BALANCE
CONFIDENCE

VERSÃO CURTA NA ESCALA ABC-6
Nome:
Data de Avaliação:

1.

/

/

Avaliador:

Ficar na ponta dos pés para pegar algum objeto acima da cabeça
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

2.

Subir numa cadeira para pegar algo
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

3.

Esbarrarem em você em um lugar movimentado, cheio de gente
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

4.

Pegar ou sair de uma escada rolante segurando um corrimão
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

5.

Pegar ou sair de uma escala rolando carregando pacotes e sacolas que o (a) impedem de segurar o corrimão
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

6.

Andar em calçada molhada ou escorregadia
Sem confiança
Confiança total
0
100
|-------------------------------------------------------------------------------|

Pontuação total: (1+2+3+4+5+6)/6=

Versão curta da escala ABC-6 derivada da versão original traduzida e adaptada
culturalmente para a população brasileira.
Marques AP, Mendes YC, Taddei U, Pereira CAB, Assumpção A. Brazilian-Portuguese
translation and cross cultural adaptation of the activities-specific balance confidence (ABC)
scale. Braz J Phys Ther, 2013. 17(2):170-8; Peretz C, Herman T, Hausdorff JM, Giladi, N.
Assessing fear of falling: Can a short version of the Activities-Specific Balance Confidence
Scale be useful? Movement disorders, 2006. 21(12):2101-5.

78

ANEXO 04 – FALLS EFFICACY SCALE – INTERNATIONAL BRASIL (FES-I)
Falls Efficacy Scale - International - Brasil (FES-I)
Agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre qual é sua preocupação a respeito da
possibilidade de cair. Por favor, responda imaginando como você normalmente faz a atividade. Se
você atualmente não faz a atividade (por ex. alguém vai às compras para você), responda de
maneira a mostrar como você se sentiria em relação a quedas se você tivesse que fazer essa
atividade. Para cada uma das seguintes atividades, por favor, marque o quadradinho que mais se
aproxima de sua opinião sobre quão preocupado você fica com a possibilidade de cair, se você
fizesse essa atividade.
Nem
um Um pouco Muito
Extremamente
pouco
preocupado preocupado preocupado
preocupado
1. Limpando a casa (ex.: passar pano, 1
2
3
4
aspirar ou tirar a poeira
2. Vestindo ou tirando a roupa
1
2
3
4
3. Preparando refeições simples

1

2

3

4

4. Tomando banho

1

2

3

4

5. Indo à compras

1

2

3

4

6. Sentando ou levantando de uma 1
cadeira
7. Subindo ou descendo escadas
1

2

3

4

2

3

4

8. Caminhando pela vizinhança

1

2

3

4

9. Pegando algo acima de sua cabeça ou
do chão
10. Indo atender o telefone antes que ele
pare de tocar
11.
Andando
sobre
superfície
escorregadia (ex.: chão molhado)
12. Visitando um amigo ou parente

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

13. Andando em lugares cheios de gente

1

2

3

4

14.
Caminhando
sobre
superfície 1
irregular (com pedras, esburacada)
15. Subindo ou descendo uma ladeira
1

2

3

4

2

3

4

16. Indo a uma atividade social (ex.: ato 1
2
3
4
religioso, reunião de família ou encontro
no clube)
Camargos FF, Dias RC, Dias JM, Freire MT. Cross-cultural adaptation and evaluation of
the psychometric properties of the Falls Efficacy Scale-International Among Elderly
Brazilians (FES-I-BRAZIL). Rev Bras Fisioter. 2010;14(3):237-43.
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ANEXO 05 – VERSÃO BRASILEIRA DA ESCALA DE EQUILÍBRIO FUNCIONAL DE
BERG
Nome:
Data:

/

/

Local:

Avaliador:

Descrição do item ESCORE (0-4)

1 . Posição sentada para posição em pé _____
2 . Permanecer em pé sem apoio _____
3 . Permanecer sentado sem apoio _____
4 . Posição em pé para posição sentada _____
5 . Transferências _____
6 . Permanecer em pé com os olhos fechados _____
7 . Permanecer em pé com os pés juntos _____
8 . Alcançar a frente com os braços estendidos _____
9 . Pegar um objeto do chão _____
1 0 . Virar-se para olhar para trás _____
1 1 . Girar 360 graus _____
1 2 . Posicionar os pés alternadamente no degrau _____
1 3 . Permanecer em pé com um pé à frente _____
1 4 . Permanecer em pé sobre um pé _____
Total _____
INSTRUÇÕES GERAIS
Por favor, demonstrar cada tarefa e/ou dar as instruções como estão descritas. Ao pontuar,
registrar a categoria de resposta mais baixa, que se aplica a cada item. Na maioria dos
itens, pede-se ao paciente para manter uma determinada posição durante um tempo
específico. Progressivamente mais pontos são deduzidos, se o tempo ou a distância não
forem atingidos, se o paciente precisar de supervisão (o examinador necessita ficar bem
próximo do paciente) ou fizer uso de apoio externo ou receber ajuda do examinador. Os
pacientes devem entender que eles precisam manter o equilíbrio enquanto realizam as
tarefas. As escolhas sobre qual perna ficar em pé ou qual distância alcançar ficarão a
critério do paciente. Um julgamento pobre irá influenciar adversamente o desempenho e o
escore do paciente. Os equipamentos necessários para realizar os testes são um
cronômetro ou um relógio com ponteiro de segundos e uma régua ou outro indicador de: 5,
12,5 e 25 cm. As cadeiras utilizadas para o teste devem ter uma altura adequada. Um
banquinho ou uma escada (com degraus de altura padrão) podem ser usados para o item
12.
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1. Posição sentada para posição em pé
Instruções: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos para se apoiar.
(
(
(
(
(

) 4 capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se independentemente
) 3 capaz de levantar-se independentemente utilizando as mãos
) 2 capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas tentativas
) 1 necessita de ajuda mínima para levantar-se ou estabilizar-se
) 0 necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se

2. Permanecer em pé sem apoio
Instruções: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se apoiar.
( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos
( ) 3 capaz de permanecer em pé por 2 minutos com supervisão
( ) 2 capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio
( ) 1 necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 30 segundos sem apoio
( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio
Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, dê o número total
de pontos para o item nº 3. Continue com o item nº 4.

3. Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os pés apoiados no chão ou num
banquinho
Instruções: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas com os braços cruzados por 2
minutos.
(
(
(
(
(

) 4 capaz de permanecer sentado com segurança e com firmeza por 2 minutos
) 3 capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob supervisão
) 2 capaz de permanecer sentado por 30 segundos
) 1 capaz de permanecer sentado por 10 segundos
) 0 incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 segundos

4. Posição em pé para posição sentada
Instruções: Por favor, sente-se.
(
(
(
(
(

) 4 senta-se com segurança com uso mínimo das mãos
) 3 controla a descida utilizando as mãos
) 2 utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para controlar a descida
) 1 senta-se independentemente, mas tem descida sem controle
) 0 necessita de ajuda para sentar-se
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5. Transferências
Instruções: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma de frente para a outra para
uma transferência em pivô. Peça ao paciente para transferir-se de uma cadeira com apoio
de braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. Você poderá utilizar duas
cadeiras (uma com e outra sem apoio de braço) ou uma cama e uma cadeira.
( ) 4 capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo das mãos
( ) 3 capaz de transferir-se com segurança com o uso das mãos
( ) 2 capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou supervisão
( ) 1 necessita de uma pessoa para ajudar
( ) 0 necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar para realizar a tarefa com
segurança

6. Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados
Instruções: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 segundos.
( ) 4 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com segurança
( ) 3 capaz de permanecer em pé por 10 segundos com supervisão
( ) 2 capaz de permanecer em pé por 3 segundos
( ) 1 incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 segundos, mas mantém-se
em pé
( ) 0 necessita de ajuda para não cair

7. Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos
Instruções: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar.
( ) 4 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto
com segurança
( ) 3 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 1 minuto
com supervisão
(
) 2 capaz de posicionar os pés juntos independentemente e permanecer por 30
segundos
( ) 1 necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de permanecer com os pés
juntos durante 15
segundos
( ) 0 necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de permanecer nessa posição por
15 segundos
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8. Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé
Instruções: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente alcançar a frente o mais longe
possível. (O examinador posiciona a régua no fim da ponta dos dedos quando o braço
estiver a 90º. Ao serem esticados para frente, os dedos não devem tocar a régua. A
medida a ser registrada é a distância que os dedos conseguem alcançar quando o
paciente se inclina para frente o máximo que ele consegue. Quando possível, peça ao
paciente para usar ambos os braços para evitar rotação do tronco).
(
(
(
(
(

) 4 pode avançar à frente mais que 25 cm com segurança
) 3 pode avançar à frente mais que 12,5 cm com segurança
) 2 pode avançar à frente mais que 5 cm com segurança
) 1 pode avançar à frente, mas necessita de supervisão
) 0 perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio externo

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé
Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos seus pés.
( ) 4 capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança
( ) 3 capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão
( ) 2 incapaz de pegá-lo, mas se estica até ficar a 2-5 cm do chinelo e mantém o equilíbrio
independentemente
( ) 1 incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto está tentando
( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair

10. Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e esquerdo enquanto permanece
em pé
Instruções: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por cima do seu ombro esquerdo
sem tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima do ombro direito. (O examinador poderá
pegar um objeto e posicioná-lo diretamente atrás do paciente para estimular o movimento).
( ) 4 olha para trás de ambos os lados com uma boa distribuição do peso
( ) 3 olha para trás somente de um lado, o lado contrário demonstra menor distribuição do
peso
( ) 2 vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio
( ) 1 necessita de supervisão para virar
( ) 0 necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair
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11. Girar 360 graus
Instruções: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. Pausa. Gire-se completamente
ao redor de si mesmo em sentido contrário.
( ) 4 capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos
( ) 3 capaz de girar 360 graus com segurança somente para um lado em 4 segundos ou
menos
( ) 2 capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente
( ) 1 necessita de supervisão próxima ou orientações verbais
( ) 0 necessita de ajuda enquanto gira

12. Posicionar os pés alternadamente no degrau ou banquinho enquanto permanece em
pé sem apoio
Instruções: Toque cada pé alternadamente no degrau/banquinho. Continue até que cada
pé tenha tocado o degrau/banquinho quatro vezes.
( ) 4 capaz de permanecer em pé independentemente e com segurança, completando 8
movimentos em 20 segundos
( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente e completar 8 movimentos em mais
que 20 segundos
( ) 2 capaz de completar 4 movimentos sem ajuda
( ) 1 capaz de completar mais que 2 movimentos com o mínimo de ajuda
( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair

13. Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente
Instruções: (demonstre para o paciente) Coloque um pé diretamente à frente do outro na
mesma linha; se você achar que não irá conseguir, coloque o pé um pouco mais à frente
do outro pé e levemente para o lado.
( ) 4 capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, independentemente, e
permanecer por 30 segundos
( ) 3 capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro e levemente para o lado,
independentemente, e permanecer por 30 segundos
(
) 2 capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e permanecer por 30
segundos
( ) 1 necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece por 15 segundos
( ) 0 perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé
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14. Permanecer em pé sobre uma perna
Instruções: Fique em pé sobre uma perna o máximo que você puder sem se segurar.
( ) 4 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 10
segundos
( ) 3 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por 5-10 segundos
( ) 2 capaz de levantar uma perna independentemente e permanecer por mais que 3
segundos
( ) 1 tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer por 3 segundos, embora
permaneça em pé independentemente
( ) 0 incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair

( ) Escore total (Máximo = 56)

Miyamoto ST, Junior IL, Berg KO, Ramos LR, Natour J. Brazilian Version of the Berg
Balance Scale. Braz J Med Biol Res, 2004. 37(9):1415-1421.
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ANEXO 06 – GERIATRIC DEPRESSION SCALE
1. Você está basicamente satisfeito com
sua vida?
2. Você deixou muitos de seus interesses e
atividades de lado?
3. Você sente que sua vida está vazia?

( ) SIM ( ) NÃO

4. Você se aborrece com frequência?

( ) SIM ( ) NÃO

5. Você se sente de bom humor a maior
parte do tempo?
6. Você tem medo que algum mal vá lhe
acontecer?
7. Você se sente feliz a maior parte do
tempo?
8. Você sente que sua situação não tem
saúde?
9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer
coisas novas?
10. Você se sente com mais problemas de
memória do que a maioria?
11. Você acha maravilhoso estar vivo?

( ) SIM ( ) NÃO

12. Você se sente um inútil nas atuais
circunstâncias?
13. Você se sente cheio de energia?

( ) SIM ( ) NÃO

14. Você acha que sua situação é sem
esperança?
15. Você sente que a maioria das pessoas
está melhor que você?

( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO
( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO

( ) SIM ( ) NÃO

Almeida OP, Almeida SA. Short versions of the geriatric depression scale: a study of their
validity for the diagnosis of a major depressive episode according to ICD-10 and DSM-IV.
Int J Geriatr Psychiatry. 1999;14(10):858-65
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