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RESUMO  

O aumento da longevidade da população, associado ao decréscimo das funções 

biopsicossociais dos idosos, está ligado com o desenvolvimento de alterações no estado geral 

de saúde, como o declínio das funções orgânicas, cognitivas e sensório-motoras, sendo 

diretamente relacionada ao risco de quedas e de incapacidade funcional. A partir disso, o 

presente estudo objetiva comparar a capacidade funcional e o risco de quedas entre idosas 

participantes de um grupo de socialização (GS), e idosas que residem em uma instituição de 

longa permanência (GI). Cada grupo de análise foi composto por dez integrantes. A Escala de 

Equilíbrio de Berg (EEB) e o teste Timed Up and Go (TUG) foram desenvolvidos para 

analisar a capacidade funcional e o risco de quedas, respectivamente. Diferenças significativas 

(p<0,05) foram obtidas em todos os quesitos do EEB aplicados: Sustentação (p=0,0001), 

Transferências (p=0,00019), Alcance Funcional (p=0,003), Rotacionais (p=0,0003) e Provas 

Estacionária (p=0,01). No, TUG, o valores médios obtidos foram de 9,44 ± 1,71 segundos e 

27,73 ± 13,90 segundos para GS e GI, respectivamente. Considerando que o GS possui um 

menor risco de quedas quando comparado ao GI (p=0,00018). Os resultados reforçam a 

importância da adesão de idosas à prática de atividade física por meio de grupos de 

socialização, garantindo um envelhecer ativo, pois possuem menores risco de quedas, melhor 

mobilidade funcional e equilíbrio quando comparados a idosas institucionalizadas. 

 

Palavras-chave: Escala de Equilíbrio de Berg; Grupos de Socialização; Timed Up And Go. 
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ABSTRACT 

The increase in the population longevity associated to the decrease in the elderly 

biopsychosocial functions is related with the development of alterations in the general health 

state, such as declining in the organic, cognitive and sensory-motor functions, being directly 

linked to the risk of falls and functional incapacity. Thus, the present study aims to compare 

functional capacity and risk of falls among elderly women from a socialized group (SG) and 

from a long-stay institution (IG), each group was compound by ten women. Two tests were 

applied: the Berg Balance Scale (BBS) and the Timed Up and Go (TUG) in order to analyze 

the functional capacity and the risk of falls. Significant differences (p <0.05) were found in all 

applied BBS requirements: Sustainability (p = 0.0001); Transfers (p = 0.00019); Functional 

Range (p = 0.003); Rotations (p = 0.0003) and Stationary Tests (p = 0.01). In the TUG test the 

mean score values were 9.44 ± 1.71 and 27.73 ± 13.90 seconds to SG and IG, respectively. 

The SG has a lower risk of falls when compared to GI (p = 0.00018). The results reinforce the 

importance of practicing physical activity to elderly people. Thus, socialization groups, 

guaranteeing an active aging because they presented lower risk of falls, better functional 

mobility and balance when compared to institutionalized ones. 

 

Key-Words: Berg Balance Scale; Socialization groups; Timed Up And Go; 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o envelhecimento da população tem provocado significativas mudanças 

demográficas. Conforme dados do IBGE (2011), a pirâmide etária vem alargando-se devido 

ao constante crescimento da população acima dos 60 anos, visto que no ano de 1991 os idosos 

representavam cerca de 5% da população brasileira e no ano de 2010 passou a ser de 7,4% 

(NETTO et al., 2005), estimando que em 2030 o contingente de idosos ultrapassará 30 

milhões de pessoas (BRAZ et al., 2015). 

O envelhecimento humano é um fenômeno do processo natural da vida, considerado 

idoso o indivíduo que possui idade superior ou igual a 60 anos. Ao envelhecer ocorrem 

alterações no estado geral de saúde, como o declínio das funções orgânicas, cognitivas e 

sensório-motoras, sendo a última diretamente relacionada ao risco de quedas e de 

incapacidade funcional de idosos, podendo acarretar em períodos de internação e até mesmo 

levar ao óbito (MAZO et al., 2007). 

O aumento da longevidade da população associado ao decréscimo das funções 

biopsicossociais dos idosos, torna as quedas um sério problema de saúde pública 

(CARVALHO & COUTINHO, 2002). Recentemente, alguns autores apontam elevado 

número de internações hospitalares de idosos em consequência de quedas (MASCARENHAS 

& BARROS, 2015). Portanto, a busca por métodos e recursos não farmacológicos que possam 

auxiliar na manutenção da capacidade funcional de idosos e na redução do risco de quedas se 

tornam de extrema importância.  

Idosos que vivem em instituições de longa permanência quando comparados com 

idosos não institucionalizados têm maior probabilidade de sofrer quedas, pois possuem 

menores níveis de aptidão física, de funções cognitivas e motoras (FREITAS & 

SCHEICHER, 2010), acarretando em incapacidade funcional para a realização de atividades 

de vida diária (ALMEIDA et al., 2012; CAMPOS et al., 2013), aumentando a predisposição 

para eventuais quedas (REBELATTO et al., 2007). Assim, programas de atividades físicas 

orientadas, através de Grupos de Socialização para a terceira idade estão se propagando pelo 

Brasil, dispondo de atividades como: danças, alongamentos, rodas de conversa, entre outras 

atividades físicas (BARBOZA et al,. 2014). Diversos estudos demonstram que os grupos de 

socialização promovem uma integração interpessoal, diminuindo o isolamento social e a 

depressão, atuando na melhora da qualidade de vida, na autoestima e nas funções cognitivas e, 

consequentemente, prevenindo quedas e melhorando a capacidade funcional dos idosos, 

favorecendo o bem-estar biopsicossocial (ALMEIDA et al., 2010; BRAZ et al., 2015).  
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Diante o exposto, este estudo objetiva comparar a capacidade funcional e o risco de 

quedas entre idosas participantes de um grupo de socialização, e idosas que residem em uma 

instituição de longa permanência. O presente estudo é o primeiro a desenvolver tal 

investigação com relação à população idosa do município de São Luiz Gonzaga – Rio Grande 

do Sul, sendo componente indispensável para obtenção de dados para a elaboração de 

estratégias multidisciplinares que contribuam para a prevenção de quedas, diminuição do 

número de internações hospitalares e para a melhora das características funcionais de idosos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os métodos de trabalho aplicados no presente estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

– URI, campus de Santiago/RS, em conformidade com a Resolução N° 466/2012, número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 43389015.0:00005353. 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo transversal, onde foram avaliadas 20 idosas 

residentes no município de São Luiz Gonzaga, sendo 10 participantes de um Grupo de 

Socialização (GS) e 10 idosas institucionalizadas em uma casa de longa permanência e 

acolhimento, as quais correspondem ao Grupo Institucionalizadas (GI).  

A capacidade funcional e o risco de quedas foram analisados, respectivamente, pela 

Escala de Equilíbrio de Berg (MIYAMOTO et al., 2004) (EEB) e pelo teste Timed Up and Go 

(TUG) (PODSIADLO & RICHARDSON, 1991). No entanto, na EEB, que avalia tópicos 

relacionados a atividades de vida diária, foram identificadas questões que objetivavam ações 

cinético-funcionais similares, as quais foram agrupadas em quesitos para a melhor 

caracterização do estudo, como segue: questões 12, 13 e 14 foram agrupadas no quesito 

Sustentação; questões 1, 4 e 5 constituíram o quesito Transferências; questão 8 refere-se ao 

quesito Alcance Funcional; questões 9, 10 e 11 quesito Rotacional; e as questões 2, 3, 6, 7 

referentes ao quesito Provas Estacionárias. Para interpretação dos resultados, quanto maior a 

pontuação obtida em cada quesito, maior a independência funcional do indivíduo, sendo o 

Escore Máximo 56 pontos (Tabela 1).  
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Tabela 1: Quesitos propostos a partir do agrupamento de questões da Escala de 

Equilíbrio de Berg (EEB), com indicação da pontuação máxima possível para cada quesito.  

Quesitos 

Questões 

Agrupadas 

Pontuação 

Máxima 

Sustentação 12, 13, 14 12 Pontos 

Transferências 1, 4, 5 12 Pontos 

Alcance Funcional 8 4 Pontos 

Rotacionais 9, 10, 11 12 Pontos 

Provas Estacionárias 2, 3, 6, 7 16 Pontos 

TOTAL  56 Pontos 

 

O TUG consiste na realização de manobras funcionais de levantar e sentar em uma 

cadeira, caminhar por 3 metros em linha reta. A interpretação do TUG se dá pela análise dos 

tempos cronometrados, sendo de até dez segundos para caracterizar idoso sem alteração de 

equilíbrio e com baixo risco de quedas; entre 11 e 20 segundos: idoso sem alteração 

importante de equilíbrio, mas apresentando fragilidade e médio risco de quedas; entre 21 e 30 

segundos: idoso com necessidade de intervenção; mais do que 30 segundos: idoso com alto 

risco de quedas e  dependente de ajuda para a realização de atividades cotidianas e com 

mobilidade alterada (ALMEIDA et al., 2012). 

A análise estatística descritiva foi usada para obter dados como média e desvio padrão. 

A estatística inferencial foi realizada através dos testes específicos de acordo com a 

normalidade dos dados. Na EEB, o teste t foi empregado em análises com dados 

paramétricos: Idade e quesito Sustentação, enquanto que o teste de Mann-Whitney foi 

empregado para dados não paramétricos: quesitos Transferências, Alcance Funcional, 

Rotacionais, Provas Estacionárias e Escore Total. Preconizamos o valor de significância de 

p<0,05. As análises estatísticas foram desenvolvidas no software Past versão 3.14 

(HAMMER et al., 2001).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os grupos não diferem estatisticamente quanto a idade das participantes do estudo 

(p>0,60). As médias e desvio padrão encontrados foram de 74,6±5,52 e de 76,4±9,21 anos 

para GS e GI, respectivamente. Na soma de todos os quesitos, os grupos foram 

estatisticamente diferentes (p<0,001) (Tabela 2), GS apresentou pontuação de 53±2,70 e 

possui de 6 a 8% de risco de quedas, contrastando com GI, que apresentou pontuação de 

39,5±15,17, apresentando 100% de chances de quedas.  
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A melhor condição cinético-funcional e preservação do sistema sensório-motor foi 

obtida pelo GS, nos dois testes aplicados. Este resultado está em concordância com Pimentel 

& Scheicher (2009), que indicou alto nível de incapacidade funcional e risco de quedas 15 

vezes maior para idosos sedentários. 

Quando os quesitos da Escala de Equilíbrio de Berg foram avaliados individualmente, 

diferenças estatisticamente significativas foram obtidas na comparação entre GS e GI (Tabela 

2). Corroborando com o estudo de Gazzola et al. (2004), que ao avaliar 93 idosos, 

identificaram os quesitos Sustentação e Alcance Funcional como preditores de quedas, sendo 

percebida uma incidência maior de quedas nos indivíduos que obtiveram menor pontuação 

nesses quesitos. 
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Tabela 2: Idade dos participantes do estudo e escores obtidos em cada quesito proposto através da aplicação da Escala de Equilíbrio de 

Berg (EEB), e o Escore Total gerado pela soma de todos os quesitos. *: p=0,05; **: p=0,01; ***: p=0,001; DP: Desvio Padrão.  

ESCALA DE EQUILÍBRIO DE BERG 

 

      QUESITOS AVALIADOS     

Indivíduo Idade Sustentação*** Transferências*** 

Alcance 

Funcional*** 

 

Rotacionais*** 

Provas 

Estacionária** 

Escore 

Total*** 

  GS  GI GS  GI GS  GI GS  GI GS  GI GS  GI GS  GI 

1 65 87 12 7 12 9 4 3 12 10 16 14 56 43 

2 75 85 10 2 10 1 3 0 11 3 16 10 50 16 

3 80 93 12 6 12 9 4 2 12 10 16 14 56 41 

4 78 75 12 11 12 9 4 2 12 11 16 16 56 49 

5 78 85 9 1 12 2 4 0 11 2 16 3 52 8 

6 72 76 11 1 12 5 3 1 12 2 16 6 54 15 

7 68 70 12 6 12 10 3 3 12 9 16 14 55 42 

8 76 65 10 6 12 9 3 4 12 6 14 16 51 41 

9 73 65 10 1 12 3 3 1 10 2 14 9 49 16 

10 73 66 10 3 11 11 4 2 11 7 15 15 51 38 

                              

Média 74 75,5 10,5 4,5 12 9 3,5 2 12 6,5 16 14 53 39,5 

DP 4,661 10,252 1,135 3,339 0,674 3,675 0,527 1,316 0,707 3,705 0,849 4,498 2,708 15,176 
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Dias et al. (2010), em consonância a nossa pesquisa, identificou que, em relação a 

Sustentação, os valores são diminuídos em idosos institucionalizados devido ao processo do 

envelhecimento e sedentarismo que desencadeia alterações no controle postural, gerando 

respostas lentas aos estímulos sensórios-motores, acarretando em instabilidade de sustentação 

e locomoção. Sugerindo que a prática de atividade física possivelmente é benéfica para idosos 

institucionalizados, devido aos bons resultados obtidos no quesito Sustentação pelos 

indivíduos que praticam atividade física regularmente.  

 No teste TUG, oito idosas do GS apresentaram um tempo de até 10 segundos, 

indicando baixo risco de quedas e mobilidade funcional inalterada. Diferentemente, no GI os 

tempos oscilaram entre 14,01 e 48,74 segundos (Tabela 3), assim, cinco idosas foram 

classificadas como frágeis e, as outras cinco, apresentaram grande risco de quedas e 

diminuição da função motora, acarretando em uma diferença estatística significativa de 

p<0,001 com relação ao GS. Resultados similares foram obtidos alguns autores 

(GUIMARÃES et al., 2004; FERRANTIN et al., 2007; SOUZA et al., 2013), reforçando a 

importância de evitar hábitos sedentários na terceira idade, visando a preservação da 

mobilidade e aptidão física dos idosos.  

 

Tabela 3: Dados referentes a idade e ao tempo obtido no teste Timed Up and Go (TUG) pelas 

idosas, com respectivos valores de média e desvio padrão para os grupos GS e GI. ***: 

P<0,001; Seg: Segundos. 

TIMED UP ANG GO (TUG) 

Indivíduos Idade 

Tempo 

(Seg)*** 

 

GS GI GS GI 

1 65 87 8,43 29,29 

2 75 85 9,62 30,33 

3 80 93 7,07 14,01 

4 78 75 9,82 17,36 

5 78 85 9,75 46,46 

6 72 76 9,30 43,00 

7 68 70 7,13 17,02 

8 76 65 12,70 15,10 

9 73 65 11,30 48,74 

10 73 66 9,30 16,02 

Média 74 75,5 9,44 27,73 

Desvio Padrão 4,661902 10,25291 1,71 13,90 
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CONCLUSÃO 

As idosas que participam regularmente de grupos de socialização (GS), envolvidas 

com diversas atividades de recreação, apresentaram scores otimizados nos testes EEB e TUG, 

em comparação com as idosas institucionalizadas (GI). Essas informações reforçam a 

importância de envolvimento de idosos em atividades recreativas oferecidas por grupos de 

socialização para a terceira idade, ou por meio de outras ações de combate à inatividade física, 

as quais otimizam a saúde na terceira idade e atuam de modo preventivo, reduzindo as 

despesas com danos à saúde causados por doenças relacionadas ao sedentarismo, assim como, 

despesas em decorrência de lesões causadas por quedas, como investigado no presente estudo.  
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