
E-mail para contato: ancnogueira@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es) Andréa da Nóbrega Cirino Nogueira; Keliane Melo Júlio Felix; Ismênia de Carvalho Brasileiro; Denilson Cerdeira Queiroz; 
Vasco Pinheiro Diógenes Bastos

Palavra(s) Chave(s): Idoso. Equilíbrio. Fisioterapia.

Título: CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ASSISTIDOS EM UM PROJETO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

Com o envelhecimento humano, ocorrem muitas perdas, em especial as funcionais e musculoesqueléticas. O estudo teve como objetivo avaliar a 
capacidade funcional, equilíbrio estático e dinâmico e locomoção entre os idosos assistidos em um projeto de responsabilidade social de uma 
instituição de ensino superior por meio da Medida de Independência Funcional (MIF), Escala de Equilíbrio Berg e o teste Timed Up and Go. Estudo 
do tipo transversal, exploratório com abordagem quantitativa. Realizado no período de setembro a novembro de 2015, após aprovação prévia 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará sob parecer de número 1.240.180. A amostra deste estudo foi 
formada por idosos provenientes do Projeto de Responsabilidade Social – Instituto Sênior do Centro Universitário Estácio do Ceará que foi 
inaugurado em maio de 2006 com o propósito de promover atividades interdisciplinares culturais, educacionais, esportivas e sociais, 
desenvolvidas pelos professores e alunos, disponibilizando um ambiente potencializado de saúde, educação e qualidade de vida para a terceira 
idade. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com abordagem das características sócio demográficas (gênero, idade, ocupação, 
escolaridade, renda familiar, estado civil) e clínicas (pressão arterial e peso). Para avaliação foram utilizadas a Medida de Independência Funcional 
(MIF), Escala de Equilíbrio Berg e o teste Timed Up and Go. A amostra do estudo foi composta por 20 idosos, sendo a maioria do gênero feminino 
(90%), com a média de idade de 66,7 anos. Observou-se que a maioria dos idosos era de aposentados (60%), com predominância do nível de 
escolaridade do ensino superior (45%) e com renda familiar variando entre três, cinco ou mais salários mínimos (40%). Com relação ao perfil 
clínico dos idosos estudados, foi possível observar a média da pressão arterial sistólica e diastólica, a qual se apresentava dentro dos níveis de 
normalidade. O peso da amostra variou entre 51 e 80 kg com média de 64,6 kg. A pontuação total (MIFt) variou de 117 a 126, com a média de 
123,00  (± 2,4). Verificou-se (123 ± 2,4) que os idosos apresentaram grau de funcionalidade característica de independência. A pontuação obtida 
na Escala de Equilíbrio de Berg variou entre o mínimo de 41 e o máximo de 56, com média (53,1 ± 3,8) caracterizando baixo risco de quedas. Ao 
verificar a correlação existente entre a Medida de Independência Funcional e o Timed Up and Go encontrou-se uma correlação negativa 
significante no nível 0,05 (r = -0,78). A análise da correlação entre a Escala de Equilíbrio de Berg e o Timed Up and Go evidenciou uma correlação 
negativa significante (r = -565). A capacidade funcional da população do presente estudo apresentou grau de funcionalidade característica de 
independência. Os participantes apresentaram baixo comprometimento funcional, em relação ao equilíbrio estático e dinâmico, levando à 
compreensão de que na amostra há uma diminuição na possibilidade de queda. Verificou-se uma possível correlação existente entre o teste 
Timed Up and Go, a Medida de Independência Funcional  e a Escala de Equilíbrio de Berg.
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