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1 
Anexos  

 

1.1 Primeiro Nível de Avaliação - RASTREIO  

Autores: Anabela Correia Martins, Cristina Argel de Melo, Madalena Gomes da Silva, 
Monserrat Conde 

 
 

Em seguida, são apresentados em pormenor os vários testes para o RASTREIO - Primeiro 

Nível de Avaliação - Protocolo de Rastreio de Avaliação do Risco de Queda de forma 

detalhada: 

 
FORÇA MEMBROS INFERIORES - 30 Seconds sit-to-stand 

Apresentação: O declínio da força dos membros inferiores está relacionado com o 

envelhecimento e associa-se a uma deterioração do equilíbrio, da performance da marcha, da 

ação de levantar de uma cadeira ou subir escadas, o que aumenta o risco de queda. Assim, é 

importante medir a força dos membros inferiores para avaliar a capacidade funcional dos 

indivíduos e identificar os que estão em risco (Jones, Rikli & Beam, 1999). 

 

Objetivo: O teste 30 Seconds sit-to-stand tem como objetivo avaliar a força dos membros 

inferiores e o risco de queda (Rehabilitation Measures Database, 2010); e avaliar a resistência 

dos membros inferiores em indivíduos residentes na comunidade (McCarthy, Horvat, M. A., 

Holtsberg, P. A., & Wisenbaker, 2004). 

 

Descrição/implementação:  

Posicionamento 

 A cadeira deve ser encostada a uma parede, para impedir que se mova; 

 O indivíduo deve sentar-se na cadeira, a meio do assento, com as costas direitas; 

 Os pés do indivíduo devem estar no mesmo alinhamento dos ombros, com um pé 

ligeiramente à frente do outro para ajudar a manter o equilíbrio quando o indivíduo se 

levantar; 

 Os seus braços devem estar cruzados no peito (com as mãos apoiadas nos ombros); 
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 Durante a realização do exercício o indivíduo deve manter os pés bem assentes no 

chão, os braços cruzados no peito e as costas direitas; 

 O avaliador deve estar posicionado lateralmente ao indivíduo. 

 

Descrição 

 O indivíduo deve ser encorajado a completar tantas ações “levantar/sentar” quanto 

possível; O indivíduo é instruído a sentar completamente entre cada ação. 

 O calçado utilizado deve ser o calçado habitual do indivíduo. 

 O teste é realizado uma vez. 

(Jones, Rikli & Beam, 1999; Rehabilitation Measures Database, 2010) 

 

Avaliação/score: A contagem deve ser feita de forma silenciosa; a pontuação atribuída 

corresponde ao número de ações levantar/sentar realizadas nos 30 segundos, sendo que 

quando o indivíduo vai a mais de metade do levantamento quando se atinge os 30 segundos, 

este deve ser considerado como completo. Ações “levantar/sentar” realizadas de forma incorreta 

não serão contabilizadas. 

 

Pontos de Corte para Risco de Queda 

Os pontos de corte, por idade e género, apontados pelo CDC (s.d.) são os seguintes: 

Tabela 4 - Pontos de Corte para Risco de Queda 

Idade Homem Mulher 

60-64 <14 <12 

65-69 <12 <11 

70-74 <12 <10 

75-79 <11 <10 

80-84 <10 <9 

85-89 <8 <8 

90-94 <7 <4 

 

Pontuação abaixo da média indica um alto risco de quedas. 
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Valores normativos da população portuguesa 

Num estudo recente, foram identificados valores normativos para a população portuguesa, os 

quais poderão ser usados como referência, contudo, não foram relacionados com o risco de 

queda (Marques et al., 2014). 

Tabela 5 - Valores normativos da população portuguesa 

 

 65–69 70–74 75–79 80–84 

Mulheres 

População Americana 13.5 12.9 12.5 11.3 

População Portuguesa 15.2 14.9 12.5 9.8 

Homens 

População Americana 15.2 14.5 14.0 12.4 

População Portuguesa 16.4 14.8 12.9 11.3 

 

Características Psicométricas: 

● O teste 30 seconds sit-to-stand apresenta excelente fiabilidade teste-reteste (r = 0.89, 

95% CI 0.79-0.93), validade de critério excelente quando comparado com o teste Leg 

Press (r = 0.77, 95% CI = 0.64-0.85) numa amostra de 76 idosos a residir na 

comunidade e excelente fiabilidade inter-observador (r = 0.95, 95% CI = 0.84-0.97) 

numa subamostra de 15 indivíduos (Jones et al., 1999). 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 50 segundos. 

 

Materiais: Cronómetro; Cadeira standard, com um assento firme e uma altura entre 43 – 46 cm 

(Bohannon, 2006), sem braços (CDC, n.d.). 

 

Referências: 

 Jones C. J.,  Rikli R. E., Beam W.C. 1999. A 30-s Chair-Stand Test as a Measure of Lower 
Body Strength in Community-Residing Older Adults. Research Quarterly for Exercise and 
Sport  70, (2): 113-119 

 Marques EA, Baptista F, Santos R, Vale S, Santos DA, Silva AM, Mota J, Sardinha LB. 
2014. Normative functional fitness standards and trends of Portuguese older adults: cross-
cultural comparisons. J Aging Phys Act. 2014 Jan;22(1):126-37. doi: 10.1123/japa.2012-
0203.  

http://www.tandfonline.com/author/Jones%2C+C+Jessie
http://www.tandfonline.com/author/Rikli%2C+Roberta+E
http://www.tandfonline.com/author/Beam%2C+William+C
http://www.tandfonline.com/toc/urqe20/current
http://www.tandfonline.com/toc/urqe20/current
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marques%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baptista%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vale%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Santos%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mota%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sardinha%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23538513
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EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR - TUG / Timed Up and Go test 

Apresentação: O Timed Up and Go é um teste recomendado pela American Geriatric Society e 

pela British Geriatric Society (2011) como teste de rotina para avaliar o risco de queda. 

  

Objetivo: Avaliar a capacidade funcional, nomeadamente a força, a agilidade e o equilíbrio 

(Schoene et al., 2013); avaliar o equilíbrio dinâmico durante a marcha e as tarefas de 

transferência (Podsiadlo & Richardson, 1991). 

 

Descrição/implementação  

 

Posicionamento 

O indivíduo deve sentar-se na cadeira, com as costas apoiadas ao encosto da cadeira e pousar 

os braços no apoio de braços da cadeira; Caso o indivíduo utilize algum auxiliar de marcha, este 

devem permanecer perto da cadeira; 

 

Descrição 

 O indivíduo deve levantar-se da cadeira (sem usar os braços como auxiliar para se 

levantar), percorrer 3 metros em linha reta, a passo acelerado, sem correr, até à marca 

assinalada no chão; nessa marca deverá dar a volta para trás, caminhar em direção à 

cadeira e sentar-se. 

 O tempo é cronometrado desde que se dá a ordem para o indivíduo se levantar até 

voltar a sentar-se. 

 O teste é realizado uma vez. 

 O avaliador deve estar posicionado lateralmente ao indivíduo.  

 O calçado utilizado deve ser o calçado habitual do indivíduo. 

(Podsiadlo & Richardson, 1991) 

 

Avaliação/Score: O score é dado pelo tempo, em segundos, que o indivíduo demora a executar 

o teste, ou seja, desde que é dada a ordem de levantar até se voltar a sentar na cadeira. 
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Valores normativos: Serão disponibilizados valores normativos para a população portuguesa 

assim que possível. Encontram-se neste momento em fase de processamento de dados pela 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 

Enquanto não estão disponibilizados utilizam-se os valores normativos para a população 

americana, de acordo com a tabela em baixo (Steffen 2002): 

 

Idade 60-69 70-79 80-89 

Homens 8s 9s 10s 

Mulheres 8s 9s 11s 

 

 

Características Psicométricas: 

O TUG apresenta excelente fiabilidade teste-reteste (ICC=0.97) num grupo de idosos residentes 

na comunidade (Steffen et al., 2002) e excelente fiabilidade inter-observador, com uma diferença 

média entre observadores de 0.04 segundos (Siggeirsdottir et al., 2002) numa amostra de 31 

indivíduos residentes num lar na Islândia. Excelente validade de critério, confirmada pela 

correlação entre o TUG e o Berg Balance Test (r =-0.81), entre o TUG e a velocidade da marcha 

(r =-0.61), entre o TUG e o Índice de Barthel de ADL (r =-0.78), num estudo com 61 participantes 

com idade média de 79.5 anos que tinham sido referenciados para um hospital de dia geriátrico 

(Podsiadlo & Richardson, 1991). Noutro estudo (Wrisley & Kumar, 2010), confirmou-se a 

excelente validade pela correlação entre o TUG e a Functional Gait Assessment (r=-0.84).  

 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 40 segundos. O tempo de realização irá variar 

conforme a performance do indivíduo.  

 

Materiais: Cronómetro; Fita métrica; Fita-cola para assinalar a distância dos 3 metros; Cadeira 

com braços (que deve ter um assento firme e uma altura entre 44 e 47 cm) (Siggeirsdóttir, K., 

Jónsson, B. Y., Jónsson, H., & Iwarsson, 2002).  
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Referências: 

 

 Bhatt, T., Espy, D., et al. (2011). "Dynamic gait stability, clinical correlates, and prognosis of 
falls among community-dwelling older adults." Archives of physical medicine and 
rehabilitation 92(5): 799-805 

 Podsiadlo, D. and Richardson, S. (1991). "The timed "Up & Go": a test of basic functional 
mobility for frail elderly persons." J Am Geriatr Soc 39(2): 142-148. 

 Rockwood, K., Awalt, E., et al. (2000). "Feasibility and measurement properties of the 
functional reach and the timed up and go tests in the Canadian study of health and aging." 
Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences 55(2): M70-73 

 Siggeirsdottir, K., Jonsson, B. Y., et al. (2002). "The timed 'Up & Go' is dependent on chair 
type." Clinical Rehabilitation 16(6): 609-616 

 Steffen, T. M., Hacker, T. A., et al. (2002). "Age- and gender-related test performance in 
community-dwelling elderly people: Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & 
Go Test, and gait speeds." Physical Therapy 82(2): 128-137 

 Wrisley, D. M. and Kumar, N. A. (2010). "Functional gait assessment: concurrent, 
discriminative, and predictive validity in community-dwelling older adults." Physical Therapy 
90(5): 761-773 
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EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR - 4 Stage Balance “Modified” 

 

Apresentação: O 4 Stage Balance “Modified” é uma medida de equilíbrio estático e trata-se de 

um instrumento de aplicação rápida e execução simples (Thomas et al., 2014). O teste original 

encontra-se modificado uma vez que as 3 primeiras posições do teste são realizadas de olhos 

abertos e posteriormente de olhos fechados. 

Objetivo: Avaliação do equilíbrio estático e da performance relacionada com o equilíbrio 

(Thomas et al., 2014). 

 

Descrição/Implementação:  

 As posições de teste, indicadas na Figura 10, são realizados com os olhos abertos e 

olhos fechados, numa superfície rígida, durante 10 segundos cada uma; para cada uma 

das posições a executar, o indivíduo opta por colocar os pés direito ou esquerdo à 

frente, conforme se sinta mais confortável. O indivíduo não pode utilizar auxiliar de 

marcha.  

 De forma a manter equilíbrio, o indivíduo pode levantar os braços ou mexer o corpo, 

mas não pode movimentar os pés que devem estar descalços.  

 O avaliador deverá descrever e demonstrar as sete posições de teste.  

 Ao iniciar o teste, assim que o indivíduo se encontra estável, o avaliador afasta-se. No 

entanto, encontra-se preparado para o ajudar, em caso de desequilíbrio. 

 O teste termina quando o indivíduo movimenta o pé de apoio, o membro inferior elevado 

toca no chão ou contacta com o membro inferior de apoio (o indivíduo deverá ser 

previamente informado, das referidas condições de teste)  

(Rossiter-Fornoff et al., 1995). 
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Figura 10 – Representação das sete posições de teste 

 

Avaliação/Score: Número de posições que o individuo consegue realizar.  

NOTA: Por ser um teste adaptado do 4Stage Balance Test, não existem, ainda, características 

psicométricas ou pontos de corte. Alcançar estes dados e validá-los para a população 

portuguesa são objetivos do estudo em desenvolvimento no âmbito do projeto FallSensing. 

Quando forem conhecidos, serão divulgados, sendo incluídos neste documento.  

 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 90 segundos. 

 

Materiais: Cronómetro. 

 

Referências: 

 Thomas, J. C., Odonkor, C., Griffith, L., Holt, N., Percac-Lima, S., Leveille, S & Bean, J. F. 
(2014). Reconceptualizing balance: attributes associated with balance. Experimental 
Gerontology, 57, 218-223. Doi: 10.1016/j.exger.2014.06.012. 

 Rossiter-Fornoff, J. E., Wolf, S. L., Wolfson, L. I., & Buchner, D. M. (1995). A cross-sectional 
validation study of the FICSIT common data base static balance measures. The Journals of 
Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 50(6), M291-M297.  
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EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR - STEP TEST 

Apresentação: 

O step test avalia o equilíbrio dinâmico (Grimmer-Somers, Hillier, Young, Sutton & Lizarondo, 

2009), refletindo a coordenação e o controlo motor dos membros inferiores (Mercer, Freburger, 

Chang & Purser, 2009). 

 

Objetivo: Avaliar a capacidade do indivíduo em subir/descer repetidamente um degrau com 7,5 

cm de altura, durante 15 segundos (Grimmer-Somers et al., 2009).  

 

Descrição/implementação:  

 Antes de iniciar o exercício, o indivíduo deve escolher qual o pé de apoio, visto que o 

exercício apenas é realizado com um dos pés.  

 O degrau deve ser colocado junto a uma parede, para que não se mova durante a 

execução do teste (Accident Compensation Corporation, 2012). 

 Para iniciar o exercício, o indivíduo deve assumir a posição ortostática, com os braços 

ao longo do corpo; durante a execução da prova, o pé de apoio não pode ser 

movimentado; a pessoa deve olhar em frente. 

 

Avaliação/score: Número de repetições efetuadas no período de 15 segundos (Accident 

Compensation Corporation, 2012). 

Caso o indivíduo não consiga realizar passos sem ajuda tem pontuação 0 (Scrivener, Schurr & 

Sherrington, 2014). Se movimentar o pé de apoio ou se apoiar durante o teste, este termina e é 

registado o número de passos contabilizados até a esse momento. 

 

Características Psicométricas: 

 

NOTA: Por existirem apenas estudos em que os participantes apresentam sequelas de 

AVC/AVE, não existem, ainda, características psicométricas para outras populações, 

nomeadamente, adultos mais velhos a residir na comunidade. Alcançar estes dados e validá-los 

para a população portuguesa são objetivos do estudo em desenvolvimento no âmbito do projeto 

FallSensing. Quando forem conhecidos, serão divulgados, podendo ser incluídos neste 
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documento. Um estudo piloto, permitiu alcançar o ponto de corte <10 repetições como indicador 

de maior risco de queda (Martins et al., 2016). Contudo, o estudo está em progresso, prevendo-

se dentro de pouco tempo obter dados de uma amostra mais robusta, representativa da 

população portuguesa. 

 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 35 segundos. 

 

Materiais: Cronómetro; degrau estável e firme com 7,5 cm de altura.  

 

Referências: 

 Accident Compensation Corporation, ACC. (2012). Exercise to prevent falls - A guide to 
setting up an effective Strength and Balance programme within your community. ACC: New 
Zeland. 

 Grimmer-Somers, K., Hillier, S., Young, A., Sutton, M. & Lizarondo, L. (2009). CAHE 
Neurological Outcomes Calculator User’s Manual, 22-23. 

 Martins, A.C., Silva, J., Santos, A., Madureira, J., Alcobia, C., Ferreira, L., Mendes, P., 
Tonelo, C., Silva, C., Baltazar, D., & Sousa, I. (2016). Case-Based Study of Metrics Derived 
from Instrumented Fall Risk Assessment Tests. The 10th World Conference on 
Gerontechnology, 28-30 September, Nice 

 Mercer, V. S., Freburger, J. K., Chang, S. H. & Purser, J. L. (2009). Step test scores are 
related to measures of activity and participation in the first 6 months after stroke. Physical 
therapy, 89 (10), 1061-1071. 

 Scrivener, K., Schurr, K., & Sherrington, C. (2014). Responsiveness of the ten-metre walk 
test, Step Test and Motor Assessment Scale in inpatient care after stroke. BMC neurology, 
14(1), 1. 
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VELOCIDADE DE MARCHA - 10 metros velocidade de marcha 

Apresentação: A velocidade de marcha em adultos mais velhos é importante tanto devido às 

suas implicações na comunidade como devido à sua relação com variáveis consequentes, tais 

como a realização de atividades de vida diária de forma independente e a história da queda 

(Bohannon, Andrews & Thomas, 1996). 

 

Objetivo: Determinar a velocidade de marcha, em metros por segundos, utilizando o teste de 

marcha de 10 metros (m) (Bohannon, Andrews & Thomas, 1996). 

 

Descrição/implementação:  

 Este teste requer um percurso de 20 m em linha reta: 5 m iniciais reservados à 

aceleração, 10 m para andar em velocidade acelerada, e os 5 m finais para 

desaceleração.  

 Utiliza-se um cronómetro para determinar quanto tempo leva o participante a percorrer 

os 10 m centrais do percurso (Fritz & Lusardi, 2009; Peters et al., 2013).  

 Posteriormente realiza-se a conversão para velocidade em metros por segundo.  

 O indivíduo deve utilizar calçado confortável, de forma a minimizar o risco de lesão e a 

melhorar a performance do teste (Bohannon, Andrews & Thomas, 1996).  

 O indivíduo realiza marcha individual, à sua velocidade máxima (fastest gait speed), com 

ou sem tecnologia de apoio (Novaes, Miranda & Dourado, 2011).  

 Deve ser realizada uma demonstração do teste.  

 

Avaliação/score: Velocidade da marcha em m/s.  

 

Pontos de Corte/Valores Normativos: 

Segundo Fritz e Lusardi (2009), pontos de corte para a população americana são os seguintes: 
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Tabela 6 - Pontos de corte para a população americana. 

 

>25 seg  (menos de 0,4 m/s) Probabilidade de necessitar de auxiliar de marcha em casa 

12,6 - 25 seg (entre 0,4 e 0,8 m/s) Probabilidade de mobilidade limitada na comunidade 

8 – 12,5 seg (entre 0,8 e 1,25 m/s) Deambulação na comunidade com alguns riscos 

>10 seg  (menos de 1 m/s)* Deveria iniciar um programa para reduzir risco de queda 

≤ 7 seg (Mais de 1,42 m/s ) Travessia segura de ruas. 

*Deverá ser este o ponto de corte considerado no âmbito deste programa de prevenção de quedas. 

 

Valores normativos para a população portuguesa serão disponibilizados brevemente. 

Encontram-se neste momento em fase de processamento de dados pela Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra, no âmbito do projeto FallSensing. 

Características Psicométricas: O teste 10 metros velocidade de marcha apresenta excelente 

fiabilidade teste-reteste (ICC = 0.93-0.91) tanto em velocidade confortável como rápida, em 

adultos saudáveis (Bohannon, 1997) e excelente fiabilidade inter-observador (ICC = 0.98), 

também em adultos saudáveis (Wolf et al. 1999). Neste último estudo, confirmou-se, ainda, 

validade de construção (convergente/discriminante) uma correlação moderada com o Functional 

Reach Test (r = 0.307) 

Tempo de Aplicação: Aproximadamente 30 segundos. 

 

Materiais: Cronómetro; Fita métrica para marcar o percurso; Fita adesiva para efetuar as 

marcações. 

Referências: 

 

 Bohannon, R. W. (1997). "Comfortable and maximum walking speed of adults aged 20-79 
years: reference values and determinants." Age Ageing 26(1): 15-19 

 Fritz, S., & Lusardi, M. (2009). White paper: “walking speed: the sixth vital sign”. Journal of 
geriatric physical therapy, 32(2), 2-5. 

 Peters, D. M., Fritz, S. L., & Krotish, D. E. (2013). Assessing the reliability and validity of a 
shorter walk test compared with the 10-Meter Walk Test for measurements of gait speed in 
healthy, older adults. Journal of Geriatric Physical Therapy, 36(1), 24–30.  

 Wolf, S. L., Catlin, P. A., et al. (1999). "Establishing the reliability and validity of 
measurements of walking time using the Emory Functional Ambulation Profile." Phys Ther 
79(12): 1122-1133 
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1.2. Segundo Nível de Avaliação 

Autores: Anabela Correia Martins, Cristina Argel de Melo, Madalena Gomes da Silva, 
Monserrat Conde 

 
 

Em seguida, são apresentados os vários testes de avaliação de parâmetros específicos - 
Segundo Nível de Avaliação - Outros Domínios Relevantes de forma detalhada: 
 

MEDO DE CAIR - Falls Efficacy Scale-international (FES-I) 

Apresentação: A FES-I é um questionário que avalia o nível de preocupação da pessoa idosa 

em sofrer uma queda durante a realização de atividades sociais e físicas, em casa ou no exterior 

(Yardely et al,2005). Este instrumento de 16-itens é de fácil administração, medindo o nível de 

preocupação na realização de cada atividade descrita com recurso a uma escala de Likert de 4 

pontos (1=Nem um pouco preocupado a 4= Extremamente preocupado) (Yardley et al,2005). 

 

A FES-I foi desenvolvida pela Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE) e foi traduzida para 

português europeu (Escala de Eficácia nas Quedas – Internacional (FES-I(P)). A versão 

portuguesa demonstrou excelente consistência interna,  validade e fiabilidade, pelo que pode ser 

aplicada em contexto clínico ou de investigação (Figueiredo e Santos, 2017) . A tese de 

Mestrado que contribuiu para este processo de validação e adaptação cultural versão pode ser 

acedida em :https://ria.ua.pt/handle/10773/14588. 

 

A FES original foi culturalmente validada e adaptada para a realidade portuguesa (versão 

portuguesa da Falls Efficacy Scale) (Melo, 2011), pelo que também constitui uma alternativa 

válida. No entanto, as atividades sociais não são contempladas neste instrumento. 

 

Objetivo: A FES-I foi desenvolvida com o intuito de expandir a Falls Efficacy Scale (FES) (Tinetti 

et al,1994; Hauer et al,2010) através da inclusão de atividades sociais que podem ser 

consideradas mais desafiantes por pessoas idosas mais ativas, desencadeando 

consequentemente mais medo de cair do que as atividades básicas avaliadas no instrumento 

original. Os itens 11-16 da FES-I correspondem a estas atividades adicionais. 
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Descrição/implementação:  

 É um questionário de autoadministração, ainda que possa também ser aplicado pelo 

Fisioterapeuta.  

 O processo de validação da FES-I(P)  recorreu a heteroadminstração (Figueiredo e 

Santos, 2017), pelo que se recomenda que seja aplicada pelo Fisioterapeuta.  

 Para cada um dos 16 itens, o respondente deverá selecionar uma de quatro opções de 

resposta (1= “Nada preocupado”, 2= “Um pouco preocupado”,3 = “Moderadamente 

preocupado”, 4= “Muito preocupado”).  

 As pessoas idosas deverão responder aos itens considerando como habitualmente 

fazem as atividades descritas, por exemplo, se caminham com auxiliar de marcha, 

deverão responder aos itens sobre marcha considerando o quão preocupados estão em 

cair quando caminham com o seu auxiliar de marcha. 

Esteve instrumento deverá ser aplicado sempre que necessário, ou como rastreio anual. 

 

 

Figura 11 – Escala de Eficácia nas Quedas- Internacional (FES-I(P)) 
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Avaliação/Score: A pontuação total é de 64 pontos. Um ponto de corte de › 23 pontos 

representa um elevado medo de cair (Delbaere et al,2010). 

 

Características Psicométricas: A FES-I foi desenvolvida com análise factorial e demonstrou 

ser tao fidedigna quanto a FES (Tinetti et al,1994; Hauer et al,2010). Apresenta uma excelente 

consistência interna (α Cronbach’s=0.96) e fiabilidade teste-reteste (ICC=0.96) quando aplicada 

a pessoas idosas residentes na comunidade (Yardley et al,2005). É, inclusive, um pouco mais 

sensível a deteção de diferenças entre grupos que o instrumento original (Hauer et al,2010). 

A versão portuguesa apresenta uma adequada consistência interna (α de Cronbach=0,978), 

assim como uma elevada fiabilidade teste-reteste de 0.999 (95% [CI] 0.998–0.999) (Figueiredo e 

Santos, 2017). 

 

Tempo de aplicação: 5 minutos 

 

Materiais: Formulário impresso do instrumento (1 página) e caneta. 

 

Direitos de autor: Em contexto clínico e educacional, a FES-I pode ser utilizada, reproduzida e 

distribuído, sem autorização prévia dos seus autores.(http://www.profane.eu.org/fesi.html 

consultado a 23/05/2017 pelas 20:30). O sítio da internet da ProFaNE encontra-se 

desatualizado, sendo que não inclui a versão portuguesa FES-I(P) no seu repositório online.  

Aconselha-se o pedido de autorização prévia da sua utilização em contexto de investigação e, 

obviamente para fins comerciais.  

 
Referências: 
 

 Delbaere K, Close JCT, Mikolaizak S, Sachdev PS, Brodaty H, Lord SR. The Falls Efficacy 
Scale International (FES-I). A comprehensive longitudinal validation study. Age and Ageing 
2010; 39: 210–216.  

 de Melo CA. Adaptacao cultural e validacao da escala “Falls Efficacy Scale” de 
Tinetti.ifisionline 2011;1(2):33-43 

 Figueiredo, & Santos. (2017). Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale-
International (FES-I) in Portuguese community-dwelling older adults. Archives of 
Gerontology and Geriatrics, 68, 168-173. 

 Hauer K, Yardley L, Beyer N, Kempen G, Dias N, Campbell M, Becker C, Todd C. Validation 
of the Falls Efficacy Scale and Falls Efficacy Scale International in geriatric patients with and 

http://www.profane.eu.org/fesi.html%20consultado%20a%2023/05/2017%20pelas%2020:30
http://www.profane.eu.org/fesi.html%20consultado%20a%2023/05/2017%20pelas%2020:30
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without cognitive impairment: results of self-report and interview-based questionnaires. 
Gerontology. 2010;56(2):190-9. 

 Tinetti ME, Mendes de Leon CF, Doucette JT, Baker DI. Fear of falling and fall-related 
efficacy in relationship to functioning among community-living elders. J Gerontol. 
1994;49(3):M140-7. 

 Yardley L , Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initial 
validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I) .Age Ageing. 2005; 34 (6): 614-
619.  
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ESTADO COGNITIVO - Montreal Cognitive Assessment (MoCA)   
 
Nota: existem diferentes testes de avaliação da função cognitiva. O MoCA deve ser aplicado em 

indivíduos com escolaridade mínima obrigatória e dá especial atenção à avaliação da função executiva, 

razão pela qual foi incluído nesta selecção. No entanto, perante uma comunidade com baixo grau de 

literacia, ou inclusive casos de analfabetismo deve-se optar por outras opções como o Mini- Mental State 

Examination (MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975; Guerreiro, 1998) . 

 

Apresentação: A presença de défice cognitivo está associada a risco de quedas (Muir, 

Montero,Odasso,2012), como tal o seu rastreio deverá ser contemplado no âmbito da avaliação 

em Fisioterapia.   

O Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine et al, 2005) é um instrumento de rastreio 

cognitivo de rápida, fácil e prática aplicação. Possibilita uma eficaz diferenciação entre os 

desempenhos de pessoas idosas com envelhecimento cognitivo normal e pessoas idosas com 

défice cognitivo (Défice Cognitivo Ligeiro e Doença de Alzheimer ligeira e moderada). É um 

instrumento mais sensível que o Mini- Mental State Examination (MMSE; Folstein, Folstein & 

McHugh, 1975; Guerreiro, 1998), sendo que avalia mais funções cognitivas e com um maior 

nível de complexidade (Nasreddine et al, 2005; Freitas et al,2011). Enfatiza-se a inclusão da 

avaliação de tarefas de avaliação das funções executivas no MoCA (Nasreddine et al, 2005; 

Freitas et al,2010), uma vez que compromisso destas funções está consistentemente associado 

a um risco acrescido de queda [OR = 1.44 (1.20, 1.73)] (Muir, Montero, Odasso,2012). Pessoas 

idosas que apresentem um estadio cognitivo global dentro dos parâmetros normativos poderá ter 

concomitantemente um compromisso ligeiro da função executiva, pelo que a avaliação deste 

domínio cognitivo deverá ser incluída na avaliação do risco de queda (Muir, Montero, 

Odasso,2012).  

 

Objetivo: O MoCA é um instrumento de rastreio cognitivo útil na detecção precoce do declínio 

cognitivo, em particular do Défice Cognitivo Ligeiro (DCL) que evolui frequentemente para 

Demência (Freitas et al, 2011). 
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Descrição/implementação:  

 O MoCA é um instrumento de heteroadministração, constituído por um protocolo de uma 

página e por um manual de as instruções para a administração das provas (Freitas et al, 

2011).  

 Avalia oito domínios cognitivos através de diversas tarefas, como representado na 

tabela.  

 

 

Fonte: Nasreddine et al, 2005 retirado de Freitas et al, 2010 

 

Figura 12 – Estrutura do Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
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O formulário final do instrumento tem a seguinte configuração: 

 

Figura 13 – Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
 

A reabilitação cognitiva não é do foro da Fisioterapia pelo que o resultado deste despiste 

cognitivo deverá ser utilizado primordialmente como elemento de suporte ao encaminhamento 

da pessoa para outro profissional de saúde especializado, e paralelamente contribuir para a 

adaptação e parametrização do plano de intervenção em Fisioterapia.  

 

Avaliação/Score: A pontuação máxima possível e de 30 pontos, sendo obtida pela soma das 

pontuações parciais de cada item. Cada item tem descrito o sistema de pontuação, de acordo 

com as respostas corretas. Deverá ser atribuído 1 ponto adicional a pontuação final, se a pessoa 

idosa tiver uma escolaridade inferior ao 12 ano.  
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Os pontos de corte da versão original são os seguintes (consultado em 

http://www.mocatest.org/normative-data/ a 23/05/2017 pelas 21:18): 

 

 Sem défice cognitivo ≥ 26 pontos 

 Défice Cognitivo Ligeiro ou Doença de Alzheimer ≤ 26 pontos 

 

O despiste de défice cognitivo deverá, também, considerar os valores normativos para a 

população portuguesa, consoante o grupo etário e o nível de escolaridade (Freitas, Simões, 

Alves, Santana, 2011). É de realçar que o estudo não incluiu participantes iletrados, à 

semelhança da versão original canadiana (Freitas Simões, Alves e Santana, 2011).  

 

Valores normativos 

Adultos portugueses com idade igual ou superior a 50 anos (adaptado de Freitas, Simões, Alves 

e Santana, 2011). 

 

Tabela 8 – Valores normativos adultos portugueses 
 

Nível de escolaridade 

Grupo Etário 
Ensino primário 

(1-4 anos) 

Ensino médio 

(5-9 anos) 

Ensino secundário 

(10-12 anos) 

Educação 

Superior (› 12 

anos) 

50-64 anos 21.78 (2.86) 15.58(2.25) 26.61(2.28) 27.51(2.13) 

≥ 65 anos 21.27(3.37) 24.60 (2.87) 25.11(1.94) 26.35(1.87) 

 

Características Psicométricas: A versão original do MoCA apresenta uma boa consistência 

interna (α Cronbach = 0,83), elevada fiabilidade teste-reteste (r =0,92, p<.001, ± 26 dias), bem 

como aplicabilidade em contexto hospitalar, comunitário e de investigação (Nasreddine et al, 

2005). Apresenta também uma correlação elevada com a pontuação do MMSE (r = 0,87, 

p<.001). Sendo também mais sensível que o MMSE na diferenciação entre pessoas idosas 

saudáveis, portadoras de Défice Cognitivo Ligeiro ou Doença de Alzheimer (F(2,274)=232.91, 

EPM=12.84, p<.001) (Nasreddine et al, 2005).  A versão portuguesa do MoCA possui uma boa 

consistência interna (α Cronbach=0,92), assim como validade discriminativa dos desempenhos 
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com envelhecimento normativo dos quadros clínicos de DCL ou DA ligeira e moderada 

[(F(3,208) = 45,619, p ≤ .001) (Freitas et al, 2011). 

 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 10 minutos. 

 

Materiais: Formulário impresso do instrumento (1 página) e caneta. 

 

Direitos de autor: Em contexto clínico e educacional, o MoCA© pode ser utilizado, reproduzido 

e distribuído sem autorização prévia dos seus autores. E necessária autorização prévia dos 

autores no caso de estudos de investigação e fins comerciais, sendo a sua aplicação gratuita. 

(Fonte: http://www.mocatest.org/permission consultado a 23/05/2017 pelas 20:36)   

 

Nota: Em caso de analfabetismo recomenda-se a utilização do mini mental state examination 

test (MMSE). A versão portuguesa encontrar-se-á disponível na Plataforma Move.te. 

 
Referências: 
 

 Freitas S, Simões M, Alves L, Santana I.. Montreal Cognitive Assessment (MoCA): 
normative study for the Portuguese population.J Clin Exp Neuropsychol. 2011 
Nov;33(9):989-96.  

 Freitas S, Simões M, Alves L, Santana I. Montreal Cognitive Assessment (MOCA):Validation 
study for Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s disease. Alzheimer Disease and 
Associated Disorders.2013 Jan-Mar;27(1):37-43  

 Muir S1, Gopaul K, Montero Odasso MM.The role of cognitive impairment in fall risk among 
older adults: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2012 May;41(3):299-308. 
Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings 
JL, Chertkow H.The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild 
cognitive impairment.J Am Geriatr Soc. 2005 Apr;53(4):695-9.  

 

 
 

http://www.mocatest.org/permission
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasreddine%20ZS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A9dirian%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charbonneau%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whitehead%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cummings%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cummings%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chertkow%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15817019
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15817019
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ESTADO COGNITIVO – 6-itens Teste de Diminuição Cognitiva (6CIT) 
 

Apresentação: 

Este teste pode ser aplicado perante suspeita de uma diminuição cognitiva significativa ou pode 

não ser aplicado se o examinador sentir que tal poderá constituir uma ofensa para a pessoa 

idosa. 

Tabela 9 – 6-itens Teste de Diminuição Cognitiva (6CIT) 
 

Item 
Erro 

máximo 
Pontuação 

Total 
 

1. Em que ano estamos? 1 
0-4 

Correto = 0 
1 erro = 4 

 

2. Em que mês estamos? 1 
0-3 

Correto = 0 
1 erro = 3 

 

Frase de memória  
Repita esta frase depois de eu a dizer: Sr. João Silva, Rua das Flores, 42, Santarém 

3. Que horas são? (sem olhar para o relógio, tolera-se 
uma margem de uma hora) 

1 
0-3 

Correto = 0 
1 erro = 4 

 

4. Conte na ordem inversa de 20 para 1 2 

0-4 
Correto = 0 

1 erro = 2 pontos 
+ 1 erro = 4 

 

5. Diga os meses na ordem inversa 2 

0-4 
Correto = 0 

1 erro = 2 pontos 
+ 1 erro = 4 

 

6. Repita a frase de memória 5 

0-10 
Correto = 0 
1 erro = 2 
2 erros = 4 
3 erros = 6 
4 erros = 8 

Tudo errado = 10 

 

Score Total - 0-28 /28 

 

 

Objetivo: Despistar diminuição cognitiva / demência, particularmente em Cuidados de Saúde 

Primários. 
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Descrição/implementação:  

 O 6CIT é constituído por um total de seis itens foi desenvolvido em 1983 (Brooke & 

Bullock, 1999).  

 Faz parte do instrumento Easycare©: European Assessment Tool.  

 Permite averiguar se o sujeito está contextualizado no tempo e no espaço, se consegue 

memorizar uma frase simples e efetuar algum raciocínio lógico.  

 

Avaliação/Score: O teste tem alta sensibilidade, sem comprometer a especificidade, mesmo na 

demência moderada. A principal desvantagem é na cotação, que gera alguma confusão e 

dúvida; contudo, simplificada numa versão eletrónica. 

 

Valores normativos:  

0 – 7: indica normalidade  

8 – 28: indica alterações significativas (Brooke & Bullock, 1999). 

 

Características Psicométricas: Ponto de corte aos 7/8: sensibilidade = 90% e especificidade = 
100%; na demência moderada, sensibilidade = 78% e especificidade = 100%.  
 

Tempo de aplicação: Aproximadamete 3-4 minutos. 

 

Materiais: Formulário impresso do instrumento (1 pagina) e caneta. 

 

Referências: 

 Brooke P, Bullock R; Validation of a 6 item cognitive impairment test with a view to primary 
care usage. Int J Geriatr Psychiatry. 1999 Nov;14(11):936.  
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AUTOEFICÁCIA – Escala de Autoeficácia para o Exercício 

Apresentação: 

O Questionário de Autoeficácia para o Exercício foi desenvolvido por Schwarzer & Renner 

(2000). Foi traduzido e está em fase de validação para a população portuguesa no âmbito do 

Projeto FallSensing. 

 

 

Figura 14 – Escala de Autoeficácia para o Exercício 
 

Objetivo: Avaliar a predisposição para realizar exercício físico por parte dos indivíduos. 

 

Descrição/implementação: Este é um questionário simples e de rápido preenchimento, 

composto por apenas cinco itens, com as seguintes afirmações: 1- «Eu consigo realizar 

exercício físico mesmo quando tenho preocupações e problemas»; 2- «Eu consigo realizar 

exercício físico mesmo quando me sinto deprimido(a)»; 3- «Eu consigo realizar exercício físico 
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mesmo quando me sinto tenso(a)»; 4- «Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando estou 

cansado(a)»; 5- «Eu consigo realizar exercício físico mesmo quando estou ocupado(a)». 

 

Avaliação/Score: Para cada uma das afirmações, o indivíduo classifica numa escala de um a 

quatro, a que de melhor forma exprime a sua opinião, sendo que cada número corresponde a: 1- 

«De modo nenhum é verdade», 2- «Dificilmente é verdade», 3- «Provavelmente é verdade», 4- 

«Exatamente verdade». O resultado final obtido varia entre 5 e 20, no qual, quanto mais elevado 

for o valor maior a sua autoeficácia para o exercício. 

 

Valores normativos: Em estudo. 

 

Características Psicométricas: Em estudo. 

 

Tempo de aplicação: Aproximadamente 2 minutos. 

 

Materiais: Formulário impresso do instrumento (1 página) e caneta. 

 

Referências: 

 

 Martins, AC. Programas de Exercício e Prevenção de Quedas: Um estudo piloto para 
identificar necessidades dos idosos a residir na comunidade. Revista Ibero-americana de 
Gerontologia, 1, 27-46, 2013. 

 Martins, AC. Programas de Exercício e Prevenção de Quedas - Um estudo piloto para 
identificar necessidades dos idosos a residir na comunidade. Simpósio 2 - Prevenção de 
quedas e fraturas ósseas. Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra: 2º Congresso 
Regional do Envelhecimento Ativo e Saudável (Consórcio Ageing@Coimbra), 7-8 março, 
2014. 
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ATIVIDADES E PARTICIPAÇÃO - Perfil de Atividades e Participação relacionado com a Mobilidade 

(APPM) 

 
Objetivo: Avaliar o grau de dificuldade que os indivíduos apresentam aquando a realização de 

18 atividades da vida quotidiana.  

 

Descrição/implementação:  

 O questionário foi criado tendo em conta a existência de atividades que podem ser 

condicionadas pela mobilidade e que se relacionam com as interações e relações 

sociais, a educação, o emprego, a gestão do dinheiro e a vida comunitária social, 

podendo influenciar a participação ativa de qualquer pessoa como membro pleno da 

sociedade.  

 É constituído por 18 itens, com uma lista de atividades, sendo que através delas se 

pretende perceber qual a dificuldade que o indivíduo sente para concretizar 

determinadas tarefas no seu dia-a-dia, no seu ambiente natural. 

 

Avaliação/Score: Existem 5 opções de respostas possíveis, numa escala que varia entre 0 e 4, 

sendo que: 0 – “Sem dificuldade”; 1 – “Dificuldade ligeira”; 2 – “Dificuldade moderada”; 3 – 

“Dificuldade severa”; 4 – “Dificuldade completa”; NA – “Não se aplica”. Para a análise dos 

resultados, somou-se as respostas do número 1 ao número 4, resultando numa pontuação total 

que reflete o perfil de participação social do indivíduo. Após a análise de resultados, é ainda 

calculado um índice, que permite gerar um perfil individual de participação. O resultado varia 

entre 0 e 4 e quanto mais perto de zero está o score, melhor é o desempenho do indivíduo: 0 – 

“Sem limitação/restrições”; 1 – “Limitação/restrições ligeiras”; 2 – “Limitação/restrições 

moderadas; 3 – “Limitação/restrições graves; 4 – “Limitações/restrições completas”48. 

 

Valores normativos: Não tem.  

 

Características Psicométricas: O instrumento foi validado numa amostra de 45 pessoas com 

diagnóstico de artrite reumatoide em que o valor do α de Cronbach, foi de 0,95. A validade de 

conteúdo foi garantida uma vez que não foram detetados efeitos de chão e teto. Em relação à 

correlação da AAPM com as categorias e pontuação total do HAQ-DI verificou-se um valor 
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mínimo de r=0,411 e o máximo de r=0,770 e no que diz respeito à correlação da mesma medida 

com o MOS SF-36 obtiveram-se valores de correlação moderada com todas as dimensões, à 

exceção da saúde mental onde a correlação foi apenas fraca (r= -0,386), atestando a validade 

de critério. A validade de construção foi demonstrada por padrões de relação esperados, como a 

dor, o desconforto, a fadiga e a severidade dos sintomas (avaliadas através de EVA) e o uso de 

TA estarem diretamente relacionadas (Martins, 2016; Patrício & Martins, 2005).  

Noutro estudo, com 150 adultos com mais de 55 anos de idade, residentes da comunidade 

(idade média 68,71 +/- 9,09 anos), o APPM demonstrou boa consistência interna (alfa 0,90), 

indicando boa homogeneidade. Todas as hipóteses predefinidas envolvendo diferenças 

esperadas entre grupos e correlações significativas entre FES e APPM foram confirmadas (r = 

0.768, p=0,001). O APPM, com uma escala de Likert de 0 a 4 mais N.A., demonstrou boas 

propriedades psicométricas e pode ser usado como uma medida confiável e válida para avaliar a 

participação dos adultos mais velhos, permitindo considerar as limitação e restrições na 

participação com mais significado para os entrevistados, dando um perfil mais realista da sua 

funcionalidade (Martins, 2017). 

 

Tempo de aplicação: Aproximadamete 5 minutos. 

 

Materiais: Formulário impresso do instrumento (1 pagina) e caneta. 

 

Referências: 

 Martins, A. (2016). Development and initial validation of the Activities and Participation 
Profile related to Mobility (APPM). BMC Health Services Research, 16 (Suppl (150), 78. 

 Martins, A. (2017). Development and initial validation of the Activities and Participation 
Profile related to Mobility (APPM): update. Second International Symposium: ICF 
EDUCATION, Cape Town, South Africa, 30 June 2017. 

 Patrício, R., & Martins, A. C. (2005). Funcionalidade e Qualidade de Vida Relacionada com 
a Saúde em Indivíduos com Artrite Reumatóide: relação entre medidas de resultados. 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. 
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FORÇA DE PREENSÃO – Preensão Palmar por Dinamometria Manual 

Apresentação: A força de preensão manual relaciona-se com a força dos membros suferiores 

(Pizzigalli, Cremasco, Mulasso & Rainoldi, 2015) e com a capacidade funcional do indivíduo 

(Tomás & Fernandes, 2012). O resultado do teste permite relacionar a fraqueza muscular com o 

risco de queda, uma vez que os indivíduos com diminuição de força de preensão, por diminuição 

de força nos membros superiores, apresentam também fraqueza muscular nos restantes grupos 

musculares. Esta alteração é um fator de risco para a ocorrência de quedas (Rantanen et al., 

2003). 

 

Objetivo: Avaliar a força muscular isométrica de preensão manual (Rehabilitation Measures 

Database, 2014). 

 

Descrição/Implementação:  

 

 Posição de teste recomendada pela American Society of Hand Therapists (ASHT): 

O indivíduo deve sentar-se numa posição confortável com o braço dominante junto ao corpo; O 

ombro em adução, o cotovelo fletido a 90º, o antebraço em posição neutra; A posição do punho 

pode variar entre os 0 e os 30º de extensão (Rehabilitation Measures Database, 2014). 

 

 Excluem-se os indivíduos que apresentem dor ou patologia (artrite) na mão (Massy-

Westropp et al., 2011).  

 É importante avaliar possíveis compensações, não sendo permitido nenhum outro 

movimento.  

 O indivíduo deve ser encorajado a realizar a sua força máxima, durante 5 segundos. 

 Deve-se reforçar o exercício através de comando verbal (Dias, Ovando, Külkamp & 

Borges Junior, 2010).  

 

Avaliação/Score: O score é dado em Kg ou pounds, conforme o dinamómetro utilizado.  
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Valores Normativos (≥65 anos de idade): 

 

Mulheres Homens 

15-19 Kg 21-32 Kg 

 

Podemos então afirmar que, para as mulheres, os valores de força de preensão que não 

representam risco encontram-se entre 15 e 19 Kg e, nos homens, de 21 a 32 Kg. Abaixo destes 

valores, poderá indiciar alguma fragilidade com implicações nas atividades da vida diária 

(Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2011). 

 

Abaixo destes valores, poderá indicar alguma fragilidade com implicações nas atividades da vida 

diária. 

 

Características Psicométricas: 

Boa validade de critério em adultos mais velhos quando se comparou o agarrar uma bola e o 

dinamómetro Jamar r= 0.71 (P<0.001) para a mão esquerda e e r=0.76 (P<0.001) para a mão 

direita (Vermeulen et al. 2015). Apresenta excelente fiabilidade teste-reteste (ICC=0.954 

esquerda, 0.912 direita) ((Bohannon et al., 2005) e ICC = 0.98 (Abizanda et al, 2012). 

 
Vermeulen J, Neyens JC, Spreeuwenberg MD, van Rossum E, Hewson DJ, de Witte LP. 2015. 
Measuring grip strength in older adults: comparing the grip-ball with the Jamar dynamometer. J 
Geriatr Phys Ther. 2015 Jul-Sep;38(3):148-53.  
 

Tempo de aplicação: 25s (Duração do teste: 5 s + explicação 15s) 

 

Materiais: Dinamómetro e cronómetro. 

 

Referências: 

 Abizanda, P., Navarro, J. L., et al. (2012). "Validity and usefulness of hand-held 
dynamometry for measuring muscle strength in community-dwelling older persons." Arch 
Gerontol Geriatr 54(1): 21-27. 

 Bohannon, R. W. and Schaubert, K. L. (2005). "Test–retest reliability of grip-strength 
measures obtained over a 12-week interval from community-dwelling elders." Journal of 
hand therapy 18(4): 426-428. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermeulen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neyens%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spreeuwenberg%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Rossum%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hewson%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Witte%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25594521
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● Rantanen, T., Volpato, S., Ferrucci, L., Heikkinen, E., Fried, L.P., Guralnik, J.M. (2003). 
Handgrip Strength and Cause-Specific and Total Mortality in Older Disabled Women: 
Exploring the Mechanism. Journal oh the American Geriatrics Society; 51(5):636-641. 

● Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Geriatria & Gerontologia: Brazilian 
Geriatrics & Gerontology (2011). 5:28. 
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TOLERÂNCIA AO ESFORÇO - 2 minutes step test  

Apresentação: Este teste é parte integrante do Senior fitness test (Rickly & Jones 2001). Resulta de 

uma adaptação do Teste de Marcha dos Seis Minutos, amplamente utilizado para avaliar a tolerância ao 

esforço de adultos (ver descrição da prova dos 6 minutos). 

 

Objetivo: avaliar a tolerância ao esforço em utentes frágeis, para quem não é possível completar o teste 

de 6 minutos de marcha.  

 

Descrição/Implementação:  

 Colocar o utente ao lado da parede, onde foi previamente marcada a altura correspondente à meia-

distância entre a patela e a crista ilíaca.  

 Ao sinal, pede-se à pessoa para começar a marchar no lugar, elevando os joelhos até à altura da 

marca na parede.  

 Fazer o máximo de passos que conseguir durante 2 minutos.  

  

Avaliação/Score: Regista-se o total de elevações do joelho direito, realizados em 2 minutos. Realizar 

menos de 65 passos, tanto para homens como para mulheres, é considerada perca de mobilidade e 

maior suscetibilidade à ocorrência de quedas. Os valores normativos internacionais estão descritos na 

tabela e podem se utilizados como medida de comparação (Jones & Rikli, 2002). 

 

Valores normativos: 

Tabela 11 – Valores normativos 2 minutes step test 

Idade 
 

60-64 

 

65-69 

 

70-74 

 

75-79 

 

80-84 

 

85-89 

 

90-94 

Homens 87-115 86 - 116 80 - 110 73 - 109 71 - 103 59 - 91 52 - 86 

Mulheres 75 - 107 73 - 107 68 - 101 68 - 100 60 - 91 55 - 85 44 - 72 

 

Características Psicométricas: 

O 2-minute Step Test foi comparado com o tempo a realizar 1 milha (r = 0.73) e com o tempo no tapete 

rolante a 85% da frequência cardíaca (r=0.74).  

Tempo de aplicação: 5 min 

 

Materiais: Relógio, tape para fazer marca na parede, parede livre 
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DOR NOS PÉS 

Apresentação: A presença de queixas álgicas nos pés e um factor de risco para quedas ( Awale 

et al, 2017; Stubbs et al, 2014). Propomos que a sua avaliação seja realizada com recurso a um 

conjunto de questões simples, traduzidas do Framingham Foot study ( Awale et al, 2017).  

 

Objetivo : Averiguar a presença e intensidade de queixas álgicas nos pés.  

 

Descrição/Implementação : O conjunto de questões que se seguem sao deverao ser colocadas ao 

utente pelo Fisioterapeuta. Este último também procederá ao registo das respostas. 

 

Questão 1: 

“Sente dor ou rigidez nos pés na maioria dos dias?” 

___ Sim              __    Não       

Se sim: 

Pé direito ___   Pé esquerdo ____ Ambos ___    

Questão 2: 

Intensidade da dor 

“ Como descreveria a sua dor? “ 

Ligeira ___   Moderada ____ Intensa ____ 

Tempo de aplicação: 5 minutos 

Materiais: Folha de registo, material de escrita.  

Nota: No âmbito da sua intervenção individualizada, o Fisioterapeuta poderá complementar esta avaliação com 

recurso a instrumentos como o body chart, a escala visual análoga (EVA), entre outros comumente utilizados na 

prática clínica. No entanto, chamamos a atenção para as limitações existentes na utilização da EVA em pessoas 

idosas devido às alterações no raciocínio abstracto decorrentes do envelhecimento (BGS/ BPS, 2007). O que nos 

levou a nao selecionar esse instrumento no âmbito do registo de resultados deste projeto. 

A avaliação de queixas álgicas noutras regiões do corpo também deverá ser contemplada sempre que indicado. A 

presença de dor crônica também se encontra associada a um maior risco de quedas (Stubbs et al, 2014).  
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Referências:  

 Awale A, Hagedorn TJ, Dufour AB, Menz HB, Casey VA, Hannan MT.Foot Function, Foot Pain, and 
Falls in Older Adults: The Framingham Foot Study.Gerontology. 2017;63(4):318-324.  

 Stubbs B, Schofield P, Binnekade T, Patchay S, Sepehry A, Eggermont L.Pain is associated 
with recurrent falls in community-dwelling older adults: evidence from a systematic review 
and meta-analysis. Pain Med. 2014 Jul;15(7):1115-28.  

 British Pain Society and British Geriatrics Society (2007). Guidance on: The assessment of 
pain in older people. London: BPS/BGS press. 
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1.3. Instruções dos Instrumentos 

Autora: Ana Luís Silva 
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1.4. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Autora: Monserrat Conde 

 
 

Passaremos a descrever os critérios gerais de inclusão e exclusão que o Fisioterapeuta deverá 

considerar aquando da averiguação da elegibilidade dos participantes para integrarem o programa. É 

fundamental uma boa articulação com o médico assistente do participante.  

 

Critérios de Inclusão: 

 1 ou mais episódios de queda nos últimos 12 meses 

 Medo de Cair 

 Desequilíbrio ou instabilidade na marcha  

 Pelo menos um teste diferente do valor de referência (30’sit-to-stand, TUG, Step Test, 10 mtrs 

walking speed, 4 Stage Balance “Modified”) 

 Medo de cair 

 

Critérios de exclusão: 

Pessoas que apresentem as condições de saúde (não controladas/ instáveis)  abaixo descritas não 

deverão ser integradas no programa, antes de indicação médica que assegure que estão suficientemente 

estáveis para realizar exercício físico em segurança.  

 Múltiplas quedas, ou queda única desencadeada por síncope, sem causas determinadas; 

 Hipotensão postural sintomática associada a sintomas de pré-síncope; 

 Hipertensão arterial não controlada 

 Acidente Vascular encefálico, Acidente isquémico transitório,   enfarte do miocárdio ou angina 

instável nos últimos 6 meses: 

 Arritmia não controlada (Taquicardia em repouso>100bpm, Bradicardia em repouso <60bpm); 

 Cardiomiopatia; 

 Estenose aórtica; 

 Perda de consciência súbita inexplicada; 

 Asma severa ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 

 Episódio recente de queda com lesão resultante, sem posterior observação médica. 

 Doença sistémica aguda e progressiva (ex: cancro); 
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 Doença infeciosa aguda  (ex: pneumonia, infeção urinária) ou sinais/sintomas que conduzam a 

suspeita da mesma; 

 Artroplastia da anca ou joelho nos 3 meses anteriores; 

 Incapacidade para manutenção da postura na posição de sentado; 

 Disfunção vestibular muito severa (ou aguda); 

 Défice cognitivo que impeça a pessoa de seguir as instruções verbais em segurança; 

 Pessoas que se coloquem a si mesmas e/ou aos outros participantes da classe de grupo em 

risco (ex: pessoas que sejam incapazes de auto-monitorizar e adaptar a sua performance; 

pessoas que exijam; pessoas que necessitem de um elevado grau de assistência 

individualizada;  pessoas não respeitem as regras de segurança estabelecidas); 

 Queixas álgicas sem gestão terapêutica prévia;  

 Recusa do utente; 

 Impossibilidade do utente comparecer no local onde será desenvolvida a intervenção. 

  



Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto mais Velho 

 

MOVE.TE 2017                                                                       42 

 

1.5. Perfil de risco dos participantes 

Autora: Monserrat Conde 

 
 

Estratificação do perfil de risco dos participantes relativamente a participação no 
programa 

Estas indicações pretendem informar o processo de planeamento do programa de Fisioterapia para 

adultos mais velhos que sofreram quedas, ou que se encontram em risco de cair. O estabelecimento do 

perfil de risco (elevado, moderado e baixo) facilitará a seleccionar a intervenção indicada, assim como 

garantira que esta decorre com a máxima segurança para a saúde do participante. Esta estratificação 

carece obviamente de diagnóstico médico das condições clínicas descritas, assim como de autorização 

médica para a prática de exercício físico. A avaliação em Fisioterapia também contribuirá para a 

estratificação individualizada de cada participante.  

Risco elevado 

 Angina; 

 Arritmias; 

 Doença cardíaca congestiva; 

 Doença vascular periférica moderada a severa; 

 Hipotensão postural sintomática;  

 AVE ou AIT recente;  

 Doença de Parkinson em estadio avançado (com instabilidade postural acentuada); 

 Diabetes Mellitus com complicações secundárias severas (ex: Neuropatia diabética); 

 Compromisso sensorial severo (visão/audição/vestibular etc); 

 Compromisso cognitivo severo.  

Risco moderado 

 História de múltiplas quedas no ano anterior; 

 Medo de cair acentuado; 

 Osteoporose com história de fraturas ósseas;  

 Doença de Parkinson sem instabilidade postural acentuada; 

 Doença vascular periférica leve a moderada; 

 Artrite reumatóide ou osteoartrose moderada a severa. 
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Baixo risco 

 Artroplastia(s) no(s) membro(s) inferior(es); 

 Atrofia muscular dos membros inferiores devido a desuso/estilo de vida sedentário. 

 Sem experiência prévia de prática de exercício físico e sem história prévia de quedas 

A ter sempre em atenção ! 

 Em caso de dúvida sobre a estratificação do perfil de risco do participante, contacte sempre o 

médico assistente. 

 Considere o regime de medicação do participante e as suas eventuais repercussões sobre a 

capacidade de realização do programa (ex: necessidade de ajustar horário da sessão; mialgias 

secundárias a toma de estatinas etc) 

 Monitorize e/ou referencie qualquer agravamento dos sinais e sintomas pré existentes, ou 

aparecimento de novas manifestações clínicas ao médico assistente do participante e outros 

profissionais de saúde. 

 

Nota: Os critérios supracitados foram adaptados das diretrizes clínicas Falls assessment and 

prevention of falls in older people (NICE clinical guideline 161) desenvolvidas pelo National 

Institute for Health and Care Excellence Reino Unido) em 2013. O documento original pode ser 

consultado em: https://www.nice.org.uk/guidance/cg161.   

Também recorremos ao documento PREHAB (POST Rehab) INTERVENTION Postural Stability 

Falls Prevention do Wales National Exercise Scheme (Reino Unido) datado de 2011. Encontra-

se disponível para consultar: 

http://www.equalityhumanrights.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1120/301210%20NERS%20F

alls%20Prevention.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg161
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1.6. Folhas de Registo 

Autora: Ana Luís Silva 
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1.7. Registo de Presenças 

Autora: Ana Luís Silva 
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1.8. Diário de Quedas 

Autora: Ana Luís Silva 
 


