
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR UNICESUMAR  

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MEDO DE CAIR ESTÁ ASSOCIADO À CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS 

COM EXCESSO DE PESO? 
 

 

 

 

NATHALIA DA SILVA VALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 

Nathalia da Silva Vale 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MEDO DE CAIR ESTÁ ASSOCIADO À CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS 

COM EXCESSO DE PESO? 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Fisioterapia da Universidade Cesumar – 

UNICESUMAR como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel(a) em 

Fisioterapia, sob a orientação do Profa. Dra. 

Cynthia Gobbi Alves Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2020



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

NATHALIA DA SILVA VALE 

 

 

 

 

O MEDO DE CAIR ESTÁ ASSOCIADO À CAPACIDADE FUNCIONAL DE 

IDOSOS COM EXCESSO DE PESO? 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Cesumar – 

UNICESUMAR como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel(a) em 

Fisioterapia sob a orientação do Profa. Dra. Cynthia Gobbi Alves Araújo. 

 

 

Aprovado em: ____ de _________ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Cynthia Gobbi Alves Araújo - Unicesumar 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Me. Amanda Bespalhok Beloto - Unicesumar 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Me. Marcia Regina Benedeti - Unicesumar  

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha querida família, especialmente aos meus pais, Vanessa Campanholi e Nilson 

Campanholi, pela paciência, pelo apoio, pelo incentivo aos estudos e pelo compartilhar 

de cada conquista.  

 

À minha orientadora, Dra. Cynthia Gobbi Alves de Araújo, por todo conhecimento 

transmitido, toda orientação e toda dedicação durante esse período de crescimento. 

Obrigada por guiar-me até aqui e por sempre acreditar em meu potencial. Você é uma 

mulher inspiradora. 

 

À Prof. Me. Amanda Bespalhok Beloto e Profa. Me. Marcia Regina Benedeti, que 

aceitaram compor a banca examinadora e pela disponibilidade imediata em avaliar o 

meu trabalho.  

 

À Joyce Duarte, por oferecer espaços em sua vida para me ouvir, para me acolher e para 

me acalmar com a sua tranquilidade. Obrigada pelo amor, pela presença constante e 

pela dedicação. Com você a caminhada fica mais fácil.  

 

Aos meus amigos, Amanda Teixeira, Brenda Santos, Silvia Gravena e Pedro Pieroli, 

que me acompanharam durante essa fase e tornaram-na divertida. Vocês são presentes 

da faculdade para a vida.  

 

Agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O MEDO DE CAIR ESTÁ ASSOCIADO À CAPACIDADE FUNCIONAL DE 

IDOSOS COM EXCESSO DE PESO? 

 

 

Nathalia da Silva Vale 

 

 

RESUMO 

 

A fim de estimular a avaliação ampla da pessoa idosa, o presente estudo teve como 

objetivo verificar a associação entre a capacidade funcional e o medo de cair em idosos 

com excesso de peso ou de obesidade. Trata-se de um estudo transversal observacional, 

que contou com a participação de 78 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos 

com sobrepeso ou com obesidade. Os participantes foram submetidos à avaliação 

individual, iniciou-se com a triagem médica, seguida da análise da capacidade 

funcional, feita por meio do teste Timed up And Go (TUG) e do teste de sentar e 

levantar. A seguir, aplicou-se a escala Falls Efficacy Scale - International (FES-I-

Brasil), para avaliar o medo de cair. Foi realizada regressão linear e teste de correlação 

de Sperman. Os resultados evidenciaram que há correlação entre o medo de cair e a 

capacidade funcional, assim, podemos afirmar que o medo de cair tem influência sobre 

a má capacidade funcional. Conclui-se que os testes utilizados nessa pesquisa se 

mostraram eficientes, com baixo custo e com fácil aplicação, portanto, a sua aplicação 

oferece subsídio para o desenvolvimento de ações de promoção e de prevenção em 

saúde, buscando minimizar o número de quedas e de suas consequências.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Desempenho físico funcional. Acidentes por quedas.  

 

 

IS THE FEAR OF FALLING ASSOCIATED WITH THE FUNCTIONAL 

CAPACITY OF OVERWEIGHT ELDERLY PERSON? 

 

ABSTRACT 

 

In order to stimulate a broad evaluation of the elderly person, this study intends to verify 

the association between the functional capacity and the fear of falling in overweight or 

obese elderly person. This is a cross sectional observational study, in which 78 overweight 

or obese individuals aged of 60 years older participated. The participants were submitted to 

individual evaluation, that began with medical screening, followed by the analysis of 

functional capacity, done through the Timed up Ang Go (TUG) test and the sit and stand 

test. Next, the Falls Efficacy Scale – International (FES-I-Brazil) was applied to assess the 

fear of falling. Linear regression and Sperman’s test were performed. The result of this 

research shows that there is a correlation between the fear of falling and functional 

capacity, just as we can affirm that the fear of falling has an influence on bad functional 

capacity. It is concluded that the tests used in this researched were efficient, low cost and 



 

easy to apply. Therefore, its applications offer subsides for the development of actions of 

promotion and prevention in health, seeking to minimize the numbers of falls and their 

consequences. 

Keywords: Obesity. Physical functional performance. Accidental falls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   7 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento é um processo natural que engloba modificações em funções 

fisiológicas do organismo de maneira gradual. Frequentemente, está relacionado às 

comorbidades que podem levar ao declínio da capacidade funcional e da qualidade de 

vida dos idosos (GHOSH et al., 2019). O aumento progressivo da longevidade da 

população exige preocupação contínua com o aumento de doenças crônicas, como as 

diabetes mellitus tipo 2, como as doenças cardiovasculares, como a obesidade e as 

disfunções musculoesqueléticas (SALVESTRINI et al., 2019).   

Dentre as comorbidades associadas ao envelhecimento, a obesidade apresenta 

um impacto importante no declínio funcional e potencializa o processo de 

envelhecimento tecidual. A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de gordura 

corporal, sendo a doença que vem emergindo como a grande pandemia do século XXI. 

Sua prevalência tem crescido em todas as idades, contudo os estudos apontam um 

aumento significativo no número de idosos com sobrepeso e com obesidade, o que 

representa um grande problema de saúde pública (JURA e KOZAK, 2016; GHOSH et 

al., 2019). 

Atualmente, existe uma associação entre sobrepeso ou obesidade e a propensão 

às quedas nos idosos, como também ao medo de cair. Isto ocorre devido ao aumento do 

peso corporal agravar os fatores de riscos as quedas já presentes no processo de 

envelhecimento, como: alterações no equilíbrio, estado de saúde física, diminuição da 

força muscular e da função cognitiva (ERCAN et al., 2020; NERI et al., 2019). 

Na literatura essas problemáticas são discutidas de forma isolada, sendo que 

possuem uma relação estreita. O estudo de Silva et al. (2018) buscou avaliar a 

correlação de mobilidade funcional, força de membros inferiores, medo de cair, estilo e 

qualidade de vida em idosos sedentários e praticantes de caminhada, concluindo que os 

idosos praticantes de atividade física regular obtiveram melhores resultados que os 

sedentários em todos os aspectos avaliados. No entanto, o estudo não levou em 

consideração a composição corporal dos indivíduos. Já o estudo de Ercan et al. (2020), 

relacionou transtornos de equilíbrio, risco e medo de queda em indivíduos obesos e 

observou que estes apresentam comprometimento postural, quedas frequentes e as 

mulheres obesas apresentaram medo de cair elevado. A amostra do estudo foi composta 
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por uma faixa etária limitada, abrangendo indivíduos adultos com idades entre 40 e 60 

anos. Portanto, há a necessidade de estudos que englobem fatores de risco para quedas 

em idosos como a obesidade, o medo de quedas e a capacidade funcional. 

Esses condicionantes devem ser considerados no atendimento à população nos 

sistemas de saúde. Logo, a avaliação e a associação dos fatores de risco às quedas: 

incapacidade funcional e medo de cair em indivíduos idosos com sobrepeso ou 

obesidade subsidia a criação de estratégias de prevenção à ocorrência de quedas nessa 

população, reduzindo a taxa de mortalidade, as complicações graves advindas do 

acidente e os gastos do sistema de saúde para o tratamento (VALDUGA et al., 2016; 

ABREU et al., 2018).  

O presente estudo tem como objetivo conhecer a associação entre a capacidade 

funcional com o medo de cair em idosos com excesso de peso ou obesidade, 

participantes de um programa de atendimento interdisciplinar com enfoque na melhoria 

de aspectos biopsicossociais. O resultado pode contribuir na elaboração de estratégias 

de prevenção às quedas, como também proporcionar aos profissionais de saúde 

conhecimento da importância de uma avaliação que associe diferentes fatores de risco 

para um grande problema: as quedas e as suas complicações para a saúde do idoso. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa local, sob o 

parecer número: 063060/2019. Trata-se de um estudo transversal observacional e para a 

sua realização foram recrutados idosos que aceitaram participar do programa 

interdisciplinar de tratamento da obesidade. Foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão: (I) apresentar excesso de peso ou obesidade; (II) ter idade igual ou superior a 

60 anos; (III) apresentar liberação médica para a prática de exercícios físicos; (IV) ter 

disponibilidade para realizar as avaliações. Foram excluídos os idosos: (I) que 

apresentaram patologias limitantes (doenças neurológicas, cognitivas e/ou 

osteomusculares); (II) que apresentaram comorbidades que impeçam a prática de 

exercícios físicos (infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais recentes); (III) 

que utilizam dispositivo auxiliar de marcha.  

A fim de recrutar os participantes, foi realizada a divulgação do programa por 

meio de redes sociais durante 30 dias. Subsequentemente, uma reunião foi agendada 
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para a explicação de todos os procedimentos do estudo. Os idosos foram convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), isto posto, a avaliação 

da composição corporal foi agendada e foram aplicados os testes que avaliam a 

capacidade funcional dos idosos.  

A avaliação funcional foi realizada com intervalo de 10 minutos entre cada teste, 

sendo eles: levantar e sentar e teste timed up and go (TUG). O instrumento utilizado 

para a avaliação do medo de cair relacionada foi o Falls Efficacy Scale - International 

(FES-I-Brasil).  

 

2.1 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

  

 O teste sentar e levantar consiste em levantar e sentar na cadeira, o qual é 

utilizado para a avaliação da resistência muscular dos membros inferiores. O teste tem 

duração total de 30 segundos, ao fim, é coletado o número máximo de repetições que o 

voluntário conseguir realizar. Para a familiarização com o teste, o voluntário realizou 

duas tentativas, com a finalidade de aprender o movimento (ARAÚJO, 1999).  

 O segundo teste, o Timed up and go (TUG) foi utilizado para avaliar a 

mobilidade funcional e o equilíbrio dinâmico, o TUG foi aplicado de acordo os 

parâmetros validados para a população Brasileira por Dutra et al. (2016). Sobre a 

execução, o voluntário inicia o teste sentado em uma cadeira e ao sinal do avaliador, o 

voluntário caminha em um ritmo confortável (como no seu dia a dia), até o cone 

posicionado a 3 metros de distância, contorna o cone e retorna à posição inicial. O 

tempo para realizar o teste é cronometrado e para a familiarização e o aprendizado do 

teste, o voluntário fez uma repetição do movimento antes. Embora não haja consenso na 

literatura, sugere-se o ponto de corte de 12 segundos para a realização da tarefa, onde 

pessoas idosas com tempos mais longos são consideradas propensas a quedas.  

 O terceiro teste Falls Efficacy Scale - International (FES-I-Brasil) avalia a 

preocupação dos idosos com as quedas em determinadas atividades, escala a FES-I 

apresenta itens relacionados à possibilidade de queda ao realizar 16 tarefas, com 

diferentes graus de dificuldade. A pontuação total varia de 16 (sem preocupação) a 64 

(preocupação extrema) (CAMARGO et al., 2010). 

 

2.2 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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 Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS 20.0® (IBM, Inc., Estados 

Unidos da América). Os dados descritivos foram expressos em média e desvio padrão. 

Foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, considerando P > 0,05. 

Uma vez que os dados se mostraram não-paramétricos, foi realizada a correlação de 

Spearman. Em seguida, foi realizado o teste de regressão linear considerando o medo de 

cair (FES-I) como variável dependente e a capacidade funcional (TUG) como variável 

independente. 

 

 

3 RESULTADOS  

 

Foram avaliados 78 indivíduos, sendo 61 (78,2%) do sexo feminino e 17 

(21,8%) do sexo masculino. Os dados descritivos da amostra estão descritos na Tabela 

1. Em seguida, na Tabela 2, estão os dados de frequência do questionário Falls Efficacy 

Scale sobre o medo de cair.  

 

3.1 ELEMENTOS DE APOIO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 

 

Os elementos de apoio para a análise são expostos por meio de duas tabelas. A 

primeira demonstra as variáveis da amostra, isto é, a média de idade, estatura, peso, 

IMC, TUG, sentar e levantar e FES. Por outro lado a Tabela 2 expõe os resultados sobre 

o medo de cair, associações com quedas esporádicas e associações com quedas 

recorrentes. 

 

3.1.1 Tabelas 

 

Tabela 1- Variáveis da amostra 



   11 
 

Características Média (± DP)

Idade (anos) 67,4   (± 5,3)

Estatura (cm) 159,8 (± 8,7)

Peso (kg) 77,6   (± 18,9)

IMC (kg/m²) 30,2   (± 1,8)

TUG (seg) 7,2     (± 1,8)

Sentar e levantar 17,2   (± 5,1)

FES 26,0   (± 9,5)

 

Fonte: Autoria própria com base nos resultados dos testes. 

 

Tabela 2- Classificação do Falls Efficacy Scale - International (FES-I-Brasil) 

Classificação N %

Medo de cair 43 55,1

Associação com quedas esporádicas 13 16,7

Associação com quedas recorrentes 22 28,2

Total 78 100

 

Fonte: Autoria própria com base nos resultados dos testes. 

 

 Na análise de correlação, os resultados evidenciaram que houve correlação 

positiva entre o TUG e FES-I (p=0,000; r=0,41) e TUG e IMC (p=0,01; r=0,29). Já 

entre o TUG e o teste de sentar e levantar houve correlação negativa (p=0,000; r=-0,64). 

Na regressão linear foi possível observar que o medo de cair tem influência sobre a 

capacidade funcional [F (1,76) = 25,51, p <0,001; R ao quadrado = 0,25]. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo buscou conhecer a correlação entre o medo de cair e a 

capacidade funcional em idosos com excesso de peso ou obesidade. Durante a coleta de 

dados referente à queda, o escore total obtido pela escala FES-I evidenciou que a 

maioria dos idosos (55,1%) não possui medo de cair. Entretanto, todos os participantes 

relataram preocupação em pelo menos uma das atividades propostas, e 28,2% 

apresentam medo de cair com risco de quedas recorrentes. Esse resultado foi de 

encontro aos obtidos no estudo de Silva et al. (2018), em que idosos com excesso de 
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peso, da mesma faixa etária foram classificados com medo de cair associado com risco 

de queda esporádica; demonstrando a heterogeneidade desse fator na população idosa.   

  Referente ao tempo médio de realização do TUG (7,2s ± 1,8) e o número de 

repetições do teste de sentar e levantar (17,2 ± 5,1), os participantes foram classificados 

com desempenho normal e capacidade funcional preservada. Os resultados corroboram 

com o estudo de Santos et al. (2019), no que diz respeito ao tempo do teste TUG, em 

que encontraram 10,96 ± 5,37s ao avaliar 98 participantes, com idade média de 74,0 

anos. 

 Verificou-se durante a análise dos dados que o nível da capacidade funcional é 

inversamente proporcional ao medo de cair, e esse está diretamente relacionado ao risco 

de queda. Segundo Cruz et al. (2017), os idosos com incapacidade funcional 

permanecem em um ciclo de efeitos adversos: a incapacidade funcional leva ao aumento 

do medo de cair, que por sua vez resulta em restrição as atividades, isolamento, 

comprometimento motor e estes culminam em agravamento da incapacidade funcional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Observa-se, a partir das análises realizadas, uma relação entre o medo de cair e a 

capacidade funcional, sendo inversamente proporcionais, onde o medo de cair 

influencia na capacidade funcional de idosos com sobrepeso e obesidade. Os testes 

utilizados para essa análise são de fáceis aplicações, sendo possível utilizar na prática 

clínica na tentativa de prevenir a ocorrência de quedas e suas consequências.  

 Espera-se que os resultados dessa pesquisa contribuam para a 

importância de uma avaliação multifatorial da pessoa idosa, bem como poderá servir de 

subsidio para criação desde intervenções simples, com intuito preventivo, por exemplo, 

educação em saúde, estímulo à atividade física contínua, alimentação adequada e 

criação de ambientes seguros, até a capacitação dos profissionais de saúde para 

identificação dos indivíduos com fatores de risco. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados foi o Questionário Falls Efficacy Scale - International 

(FES-I-Brasil) veja abaixo. 

 

 

Fonte: QuestionárioFalls Efficacy Scale - International(FES-I-Brasil). 


