
 Fisioterapia na Prevenção de Quedas do Adulto Mais Velho  
 

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Momentos de avaliação e instrumentos a aplicar em cada momento: 
 
 A0 – avaliação inicial, 1º nível de avaliação pelo Fisioterapeuta 

 A1 – avaliação final após 12 semanas  

 A2 – 6 meses após final da intervenção (sujeito a limitações operacionais) 

 A3 – 12 meses após final da intervenção (sujeito a limitações operacionais) 
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FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO 
 
  

Registo das avaliações e plano de intervenção partilhado com a 
equipa de saúde familiar – A1/A2/A3 

Intervenção 
individualizada de 
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1º Contacto com 

Equipa Saúde Familiar 

1º Contacto 
Fisioterapia 

1º Contacto com  
Outro Profissional de 

Saúde ou Social 

Adultos com + 65 - Perguntas de 
despiste de risco de queda: 

1. Teve algum episódio de queda 

nos últimos 12 meses? 

2. Refere desequilíbrio ou 

instabilidade na marcha? 

3. Sente medo de cair? 

Primeiro Nível de Avaliação 
pelo Fisioterapeuta – A0 

 

Se necessário Segundo Nível de 
Avaliação – A0 

 

Avaliação dos fatores de 
risco 

Sem história de queda  
Pelo menos um teste diferente do 

valor de referência 

1 ou mais  
episódios  
de quedas 

Sem história de quedas 
Sem alteração de equilíbrio ou 

medo de cair 
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Programa Comunitário de Fisioterapia 
na Prevenção de Quedas (incluindo 
treino de equilíbrio, força, marcha) 

 
Gestão dos Fatores de Risco 

identificados – encaminhamento para 
outro elemento da equipa 

interdisciplinar quando necessário 
 

Educação para a prevenção de quedas 
(sessões de educação para a saúde, 

material informativo) 
 

Educação para a prevenção de quedas 
 
Gestão dos Fatores de Risco /Efeito 
cumulativo fatores de risco 
 
Promoção da Atividade Física – 
encaminhamento para programas 
existentes na área de residência 
sempre que o CSP nao consigam dar 
resposta 
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TESTES FUNCIONAIS 
Instruções de Utilização dos Instrumentos 
 

 

A – FORÇA DOS MEMBROS INFERIORES - 30 seconds Sit-to-Stand 

Tempo Aplicação Aproximadamente 50 segundos. 

Material 
 Cronómetro;  

 Cadeira standard (assento firme e uma altura entre 43 – 46 cm). 

Objetivo 
Avaliar a força dos membros inferiores e o risco de queda. 

Avaliar a resistência dos membros inferiores em indivíduos residentes na 

comunidade. 

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). 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. 

O calçado utilizado deve ser o calçado habitual do indivíduo. 

Tarefa 

O indivíduo deve: 

 Ser encorajado a completar tantas ações “levantar/sentar” quanto 

possível em 30 segundos; 

 Ser instruído a sentar completamente entre cada ação. 

O teste é realizado uma vez. 

Avaliação 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material Necessário 

 Cronómetro;  

 Cadeira standard (assento firme e uma altura entre 43 – 46 cm); 

 Cadeira com braços (assento firme e uma altura entre 44 e 47 cm); 

 Degrau estável e firme com 7,5 cm de altura; 

 Fita métrica para marcar o percurso;  

 Fita adesiva para efetuar as marcações. 
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B - EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR - TUG / Timed Up and Go test 

Tempo Aplicação Aproximadamente 40 segundos (varia conforme a performance do indivíduo).  

Material 

 Cronómetro; 

 Fita métrica;  

 Fita-cola para assinalar a distância dos 3 metros;  

 Cadeira com braços (assento firme e uma altura entre 44 e 47 cm). 

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

equilíbrio. Avaliar o equilíbrio dinâmico durante a marcha e as tarefas de 

transferência. 

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, estes devem permanecer perto da cadeira. O 

calçado utilizado deve ser o calçado habitual do indivíduo. O avaliador deve 

estar posicionado lateralmente ao indivíduo. 

Tarefa 

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 teste é realizado uma vez. 

Avaliação 
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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C - EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR – 4 Stage Balance “Modified” 

Tempo Aplicação Aproximadamente 90 segundos. 

Material  Cronómetro.  

Objetivo Avaliar equilíbrio estático e a performance relacionada com o equilíbrio. 

Posicionamento 

 As posições de teste são realizadas 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). 

Tarefa 

Avaliação Registar o número de posições que o individuo consegue realizar.  
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D – EQUILÍBRIO E CONTROLO MOTOR – Step Test 

Tempo Aplicação Aproximadamente 35 segundos. 

Material 
 Cronómetro;  

 Degrau estável e firme com 7,5 cm de altura.  

Objetivo 
Avalia o equilíbrio dinâmico refletindo a coordenação e o controlo motor dos 

membros inferiores. 

Posicionamento 

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. 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 e a pessoa deve olhar em frente. 

Tarefa 
O indivíduo deve: 

 Subir/descer repetidamente, com o pé escolhido, um degrau com 7,5 

cm de altura, durante 15 segundos. 

Avaliação 

Registar o número de repetições efetuadas no período de 15 segundos. Caso o 

indivíduo não consiga realizar passos sem ajuda tem pontuação “0”. 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. 

 
 

E – VELOCIDADE DA MARCHA – 10 Meters Walking Speed 

Tempo Aplicação Aproximadamente 30 segundos. 

Material 
 Cronómetro;  

 Fita métrica para marcar o percurso;  

 Fita adesiva para efetuar as marcações. 

Objetivo Determinar a velocidade de marcha, em metros por segundos. 

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

lesão e a melhorar a performance do teste. Deve ser realizada uma 

demonstração do teste. 

Tarefa 

O indivíduo deve: 

 Realizar marcha individual, à sua velocidade máxima, com ou sem 

tecnologia de apoio.  

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.  

Avaliação Registar o tempo em segundos que demora a percorrer os 10m. 

 


