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1 INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) ou Mal de Parkinson, é uma doença degenerativa, crônica 

e progressiva, que acomete em geral pessoas idosas. Ela ocorre pela perda de neurônios do SNC 

em uma região conhecida como substância negra (ou nigra). Os neurônios dessa região 

sintetizam o neurotransmissor dopamina, cuja diminuição nessa área provoca sintomas 

principalmente motores. Entretanto, também podem ocorrer outros sintomas, como depressão, 

alterações do sono, diminuição da memória e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Os 

principais sintomas motores se manifestam por tremor, rigidez muscular, diminuição da 

velocidade dos movimentos e distúrbios do equilíbrio e da marcha. A causa específica dessa 

degeneração é obscura e provavelmente multifatorial, incluindo predisposição genética, 

estresse oxidativo e fatores ambientais, entre outros (SEVERIANO et al., 2018). 

Os sinais e sintomas característicos da DP suscitam a convivência com situações novas 

a cada dia. A instabilidade da doença e o fato de sabê-la ser incurável constituem uma realidade 

difícil a ser enfrentada para o resto da vida, acompanhando os indivíduos em suas relações e 

em seu cotidiano (Navarro & Marcon, 2014). 

Um dos aspectos pertinentes diz respeito à individualidade das pessoas com a doença, 

pois os significados dos diferentes sintomas motores e não motores influenciam de forma direta 

e específica em cada indivíduo. Torna-se importante os profissionais da saúde conhecer a 

realidade das pessoas portadoras da doença e fundamental para o entendimento do papel do 

fisioterapeuta frente a tal doença, já que se trata de uma condição que afeta a parte motora, o 

psicológico, a interação com a família e sociedade. 

 A DP cursa com manifestações essencialmente motoras, tais como tremor de repouso, 

rigidez muscular, bradicinesia e anormalidade postural (REZENDE; FONSECA, 2013). Além 

disso, a estabilidade postural depende da integridade do sistema vestibular (labirinto, nervo 

vestibulococlear, núcleos, vias e interconexões dentro do SNC), do sistema somatossensorial 

(receptores sensoriais localizados nos tendões, músculos e articulações) e da visão. Na DP, a 

instabilidade postural ocorre à medida que a doença avança, causando dependência funcional, 

aumentando o risco de quedas e mortalidade entre a população idosa (SEVERIANO et al., 

2018). 

 A sua manifestação clínica é caracterizada por bradicinesia, rigidez, tremor de repouso 

e instabilidade postural (Lees, Hardy & Revesz, 2009). Outras doenças neurodegenerativas 

podem apresentar esta síndrome clínica (Parkinsonismo), mimetizando a doença de Parkinson. 

Entre elas estão a demência por corpos de Lewy, a paralisia supra nuclear progressiva, a atrofia 

de múltiplos sistemas e a degeneração corticobasal, usualmente denominadas “Parkinsonismo 
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atípicos”. Assim, em função de um espectro clínico variável e da sobreposição a múltiplos 

quadros neurológicos de causas diversas, o diagnóstico da doença de Parkinson é dos mais 

difíceis, particularmente nas fases iniciais, levando a atrasos no tratamento ou mesmo a 

tratamentos inapropriados. Erros diagnósticos podem chegar a até 25% dos casos, mesmo em 

centros especializados em distúrbios do movimento, em razão desta sobreposição de sinais e 

sintomas e da falta de marcadores biológicos que diferenciem estas condições (Suwijn,  

Boheemen, de Haan et al. 2015) 

 As desordens motoras e não motoras provocadas pela DP levam a quedas, isolamento 

social, perda de hobbies e atividades de lazer, aumento da dependência para as atividades de 

vida diária (AVDs), perda de autonomia e consequente redução da qualidade de vida. No 

entanto, a percepção de sujeitos com DP sobre sua qualidade de vida é subjetiva, 

multidimensional e depende do controle dos sintomas e da progressão da doença além de outros 

aspectos (FILIPPIN et al., 2014). 

 Com base nessas informações, a fisioterapia voltada para a DP tem como objetivo 

minimizar os problemas motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar 

as atividades de vida diária e melhorando sua qualidade de vida. Com o exercício, o aumento 

da mobilidade pode de fato modificar a progressão da doença e minimizar contraturas, além de 

ajudar a retardar a demência (VARA; MEDEIROS; STRIEBEL, 2012). 

 A fisioterapia aquática é um recurso terapêutico que utiliza os efeitos físicos, 

fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida como recurso 

auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações funcionais (SILVA et al., 2013). Além disso, 

a sustentação oferecida pela água, além de promover maior tempo de elaboração da resposta 

motora e ajustes posturais, possibilita melhor reação às quedas devido à diminuição da 

velocidade do movimento e à resistência imposta ao próprio movimento, tornando o ambiente 

mais seguro (SOUZA et al., 2014). 

 A ação terapêutica da água aquecida acarreta aumento do metabolismo e diminuição da 

tensão muscular, proporcionando um ambiente agradável, confortável e relaxante. Além disso, 

um dos efeitos provocados pela imersão em meio hídrico seria o aumento dos níveis de 

dopamina no sistema nervoso central, que se mantêm por algumas horas após a imersão (SILVA 

et al., 2013). 

 Com base nisso, muitas abordagens de reabilitação aquática podem ser usadas no 

tratamento de pacientes com DP, dentre elas, o Watsu. Essa é uma técnica desenvolvida por 

Harold Dull, em 1980, nos EUA, com base no zen shiatsu. Ela associa a flutuação em água 
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aquecida com alongamentos, movimentos passivos, mobilizações articulares e acupressão para 

produção de bem-estar no paciente (DULL, 2001; RUOTI; MORRIS; COLE, 2000). 

  O Watsu proporciona um relaxamento, sendo desenvolvidos exclusivamente com 

movimentos passivos, alongamentos, mobilizações articulares, flutuações, bem como pressão 

sobre acupontos para equilibrar fluxos de energia através dos meridianos (SOUZA et al., 2015). 

Com base em alongamentos musculares, essa terapia aquática tem como objetivo desbloquear 

os canais de energia do corpo, podendo ter seus efeitos ampliados dentro da água aquecida, uma 

vez que a associação de calor e flutuação permite diminuição das tensões físicas e emocionais, 

assim como, de sensações dolorosas em diversos públicos (DULL, 2001; ACOSTA, 2010; 

BASTOS; CAETANO, 2010; SCHITTER, et al., 2015). É caracterizada por movimentos 

rítmicos em espirais e rotacionais, manipulações articulares e trações, ora livres ora sequenciais, 

utilizando alguns fundamentos como pressões sobre alguns pontos de fluxo de energia 

(meridianos) e alongamentos passivos (DULL, 1993; BARBOSA; ROCHA; RESENDE; 

SALES, 2014) 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Segundo Severiano et al. (2018), a prevalência de doenças degenerativas, como a DP, 

tornou-se cada vez mais significativa com o aumento da expectativa de vida observado em todo 

o mundo. Garcia-Ruiz e Espay (2017) também apontam que a DP está associada ao 

envelhecimento e a maior expectativa de vida da população, porém o estilo de vida sedentário 

também tem grande contribuição para a manifestação da doença. 

As manifestações motoras são amplamente tratadas com a Fisioterapia. Dentre os vários 

recursos utilizados, a Fisioterapia aquática é aquela que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e 

cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida como recurso auxiliar da 

reabilitação ou prevenção de alterações funcionais. A ação terapêutica da água aquecida 

acarreta aumento do metabolismo e diminuição da tensão muscular, proporcionando um 

ambiente agradável, confortável e relaxante. Além disso, um dos efeitos provocados pela 

imersão em meio hídrico seria o aumento dos níveis de dopamina no sistema nervoso central, 

que se mantêm por algumas horas após a imersão (SACCHELLI; ACCACIO; RADI, 2007). 

            A pertinência da presente proposta de pesquisa baseia-se na relevância social e de saúde 

pública, que a prevenção de quedas e a capacidade funcional e/ou redução da gravidade dos 

seus efeitos assume atualmente numa sociedade com uma população portadora da Doença de 

Parkinson em ampla expansão. Levando em linha de conta que essas intervenções comunitárias 
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através do Método Watsu (relaxamento) apresentam um custo reduzido e benefícios elevados, 

consideramos que os conhecimentos obtidos através desta pesquisa revelar-se-ão da maior 

importância, já que poderão fornecer informações importantes e relevante para a execução de 

medidas a médio e longo prazo que visem a melhoria da capacidade funcional e a prevenção de 

quedas nesta população. 

Assim, este estudo torna-se relevante pois a utilização deste recurso terapêutico no 

manejo clínico do paciente com DP traria enormes benefícios aos sintomas motores. Esses 

benefícios seriam utilizados na Fisioterapia aquática através do Método Watsu que é um método 

suave, caracterizado por alongamentos, movimentos rítmicos rotacionais e em espirais, trações 

e manipulações articulares, ora livres ora sequenciais, nos quais o terapeuta oferece apoio total, 

assemelhando-se a uma dança na água. Essas transições são tão importantes quanto às posturas 

em si, criando um sentido de continuidade e fluxo, que desenvolve confiança e ajuda o paciente 

a relaxar. Esse movimento rítmico promove ao paciente uma grande sensação de bem-estar o 

que favorece a diminuição da ansiedade e depressão e melhora a percepção da qualidade de 

vida. 

As manifestações motoras que os pacientes com DP desenvolvem, como capacidade 

funcional, são tão importantes quanto a qualidade de vida. Aliar a terapia aquática na tentativa 

de minimizar e prevenir quedas é de grande importância, pois trará ao paciente sensação de 

bem-estar e consequente melhor percepção da sua qualidade de vida. Estudos que busquem esta 

associação ainda são escassos na literatura e ensaios clínicos que visem este objetivo são válidos 

para elucidar que o Método Watsu poderá ser mais um recurso a ser utilizado com pacientes 

com DP minimizando esses sintomas.    

 

3 PROBLEMA 

 Assim, este estudo faz o seguinte questionamento: O Método Watsu prevenção de 

quedas e capacidade funcional de paciente portador da Doença de Parkinson? 

 

4 HIPÓTESES 

4.1 HIPÓTESE NULA 

O Método Watsu não influencia na prevenção de queda e capacidade funcional de 

paciente com Parkinson. 
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4.2 HIPÓTESE ALTERNATIVA 

O Método Watsu influencia na prevenção de queda e capacidade funcional de paciente 

com Parkinson. 

 

5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos da aplicação do Método Watsu no desenvolvimento da capacidade 

funcional e a prevenção de quedas em pacientes portador da Doença de Parkinson. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceber, implementar e avaliar longitudinalmente o Método Watsu centrado na 

prevenção de queda através do controle postural e capacidade locomotora, sob a forma 

de relaxamento profundo ocasionado pela aplicação do método; 

 Caracterizar prospectivamente os níveis de relaxamento dos participantes através do 

alívio da dor muscular e articular, aumento da flexibilidade e funcionalização do tônus 

muscular e a sua associação com a ocorrência de queda. 

 Caracterizar prospectivamente a capacidade funcional relativamente a agilidade e o 

equilíbrio e a sua associação com a ocorrência de queda. 

 

6 REFERENCIAL TEÓRICO 

6.1 A DOENÇA DE PARKINSON 

   Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao longo dos anos, 

aumenta consideravelmente o número de pessoas idosas no Brasil. Um dos fatores que 

impulsionam essa progressão é o aumento da expectativa de vida da população. Diante disso, surge 

também um maior número de afecções comumente diagnosticadas na terceira idade, gerando 

muitas vezes dependência parcial ou total desse idoso, que passa a necessitar de cuidados. 

               O envelhecimento é um processo natural, que acontece de forma individual e gradativa. 

Com o tempo, ocorrem modificações fisiológicas, bioquímicas e psicológicas no organismo de 

cada indivíduo, gerando graus distintos de dependência e proporcionando aumento no número de 

quedas, que na terceira idade é mais frequente do que imaginamos. 

               A Doença de Parkinson (DP) foi caracterizada pela primeira vez por James Parkinson 

em 1817 (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004). O diagnóstico definitivo é realizado post-mortem 

por histopatologia do tecido nervoso, enquanto o diagnóstico clínico é realizado por exclusão 

de outras demências e condições neurológicas e pela boa resposta a administração de levodopa. 

A escala de Hoehn e Yahr analisa os sintomas motores para classificar os estágios da DP, 
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sintoma unilateral, bilateral, instabilidade postural, incapacidade grave ou se está restrito ao 

leito (SILVA; DIBAI FILHO; FAGNELLO, 2011). 

O Parkinsonismo primário ou idiopático é a própria DP, enquanto o Parkinsonismo 

secundário pode ser resultado de uma doença ou condição pré-existente como acidente vascular 

encefálico, uso de fármacos, exposição a toxinas, entre outros (BARRETO et al., 2005). A DP 

está associada ao envelhecimento e sua prevalência é de 1% na população idosa, acima de 60 

anos em países subdesenvolvidos. Porém os sintomas podem surgir a partir dos 20 anos 

passando a ser considerado Parkinsonismo precoce. A DP tem prevalência igual em todas as 

etnias; em relação ao sexo, ambos apresentam prevalência igual, entretanto o sexo masculino é 

ligeiramente mais acometido (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; STEIDL, ZIEGLER, 

FERREIRA, 2007; ADLER; BEACH, 2016; GARCIA-RUIZ; ESPAY, 2017).  

A DP é uma condição neurodegenerativa, progressiva e crônica causada pela perda de 

neurônios dopaminérgicos na via nigroestriatal e pelo acúmulo de corpos de Lewy em todo o 

encéfalo. A substância negra da via nigroestriatal é responsável pela produção de 80% da 

dopamina no sistema nervoso central (SNC), esse neurotransmissor é essencial para a 

comunicação entre os núcleos da base que contribuem principalmente para a função motora, 

mas também no humor. A falta de dopamina nesta via está associada ao parkinsonismo, a 

depressão e a ansiedade, enquanto o seu desequilíbrio está relacionado a esquizofrenia 

(BARRETO et al., 2015; HALL, 2011). Segundo Adler e Beach (2016), os corpos de Lewy são 

o acúmulo de proteínas alfa-sinucleína anormais no neurônio, estão presentes tanto no SNC 

quanto no sistema nervoso periférico (SNP) do indivíduo acometido, e estão relacionados a 

ocorrência de vários tipos de demência, e com a DP. 

A DP causa alterações nas funções motoras, no equilíbrio, na postura e na marcha. Os 

sintomas clássicos associados a DP são: bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade 

postural (STEIDL; ZIEGLER; FERREIRA, 2007).  

A bradicinesia é caracterizada pela lentidão dos movimentos, tanto no início quanto na 

sua realização, relacionada com a lentidão da transmissão da informação motora, além de 

dificuldades nas tarefas de coordenação motora fina. O tremor de repouso é o primeiro sintoma 

motor a se manifestar na DP, geralmente de forma assimétrica, que piora com a ansiedade e 

desaparece durante o sono ou em estado de profundo relaxamento. A rigidez é causada pela 

falta de coordenação da contração da musculatura agonista e antagonista que leva a rigidez 

característica, o que causa a diminuição da amplitude de movimento. A hipomimia ou face em 

máscara é característica da DP e está relacionada a rigidez dos músculos da face, enquanto o 
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freezing é a incapacidade ou dificuldade de iniciar a marcha causado pela rigidez. A 

instabilidade postural está relacionada a alterações dos sistemas que atuam no controle do 

equilíbrio como o sistema visual, sistema vestibular e na propriocepção, o indivíduo com DP 

adota então uma postura compensatória e diminuição do reflexo de retomada do equilíbrio. 

Todas as alterações citadas têm influência na marcha e no equilíbrio aumentando ainda mais o 

risco de quedas nessa população e levam a complicações respiratórias por diminuição da 

elasticidade da musculatura respiratória (SAMII; NUTT; RANSOM, 2004; STEIDL, 

ZIEGLER, FERREIRA, 2007; SILVA; DIBAI FILHO; FAGNELLO, 2011). 

Dentre as alterações não motoras na DP, comuns a depressão e a ansiedade, assim como 

ocorrem déficits cognitivos, distúrbios do sono, hiposmia, constipação intestinal, disfagia, 

aumento da frequência urinária e hipotensão postural (BARRETO et al., 2015; STEIDL; 

ZIEGLER; FERREIRA, 2007; ADLER; BEACH, 2016). Os sintomas não-motores surgem 

antes dos sintomas motores cardinais da doença (MARSH, 2000; ADLER; BEACH, 2016).    

Segundo o Ministério da Saúde, um terço dos idosos brasileiros sofre uma queda a cada 

ano. As quedas são, muitas vezes, decorrentes de limitações próprias da idade, como redução da 

mobilidade, equilíbrio, força e agilidade, decorrentes também do sedentarismo e de doenças típicas 

da senilidade. As principais consequências das quedas são traumas físicos como fraturas, 

traumatismo crânio encefálico, e até mesmo o óbito; o trauma psicológico também é frequente, 

levando a depressão, isolamento social, síndrome da imobilidade, dentre outros. Por ser tão 

frequente e gerar consequências desastrosas para o idoso e toda família, devemos saber como evitá-

las. Vários estudos sugerem que a frequência e severidade das quedas podem ser reduzidas 

através do exercício, verificando-se que os programas que apresentam maior eficácia, envolvem 

exercícios com progressiva alteração do equilíbrio estático e dinâmico em posição bípede. 

O déficit cognitivo como perda de memória e diminuição da atenção estão relacionados 

com o curso da DP e estão relacionadas com a distribuição e densidade de corpos de Lewy nas 

diferentes áreas do córtex cerebral. Os distúrbios de humor podem surgir antes, durante ou 

depois do início do déficit cognitivo. Indivíduos com DP podem apresentar um quadro de 

demência similar ao Alzheimer (MARSH, 2000; ADLER; BEACH, 2016).  

O distúrbio do sono pode acometer pacientes com DP e está relacionado a ausência de 

tônus muscular durante o sono, mas também pode estar relacionado a depressão (SAMII; 

NUTT; RANSOM, 2004; ADLER; BEACH, 2016). A hiposmia é caracterizada pela 

diminuição da olfação e se manifesta anos antes do aparecimento dos sintomas motores, já que 

o bulbo olfatório é provavelmente o primeiro afetado com a formação de corpos de Lewy. A 

disfagia é a dificuldade na deglutição e também está associada a um comprometimento do SNP 
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e diminuição do tônus muscular. A constipação, o aumento da frequência urinária e a hipotensão 

postural estão associados a distúrbios do sistema nervoso autônomo. A constipação está 

relacionada ao acometimento do SNP pelos corpos de Lewy, principalmente nos plexos do trato 

gastrointestinal e no nervo vago (ADLER; BEACH, 2016).   

O Envelhecimento Saudável não está ligado necessariamente à idade cronológica, mas 

principalmente, com a capacidade do indivíduo de responder às demandas impostas pela vida 

cotidiana, sua motivação e capacidade para continuar na busca e realização de objetivos, 

conquistas pessoais, sociais e familiares. A Capacidade Funcional pode ser definida como o 

grau de preservação da habilidade em executar, de forma autônoma e independente, as 

atividades de vida diária básicas e as atividades instrumentais de vida diária, dependentes de 

habilidades físicas e mentais. O conceito de Capacidade Funcional surge na epidemiologia para 

enfatizar a avaliação funcional e com isso graduar e valorizar a vida autônoma, mesmo sendo 

o idoso portador de uma ou mais enfermidades. Esse enfoque prevalece sobre o diagnóstico e 

tratamento de doenças específicas, englobando fatores sociais, físicos e cognitivos, 

contribuindo para um melhor diagnóstico e planejamento das ações de saúde para essa dada 

população (MACIEL, 2007).  

Nos primeiros estágios da doença o aspecto social não é o mais afetado na percepção 

destes indivíduos, mas em estados mais avançados, ganha maior importância. Os aspectos 

físicos e motores são os que apresentam pior percepção, possivelmente pois tem relação direta 

com o controle motor alterado e a piora da capacidade funcional (FILIPPIN et al., 2014; LANA 

et al., 2007).  

Observa-se na literatura específica que um programa de exercício eficaz na prevenção 

de quedas na população sénior depende de vários fatores que, atuando em conjunto, influenciam 

positivamente as dimensões da condição física responsáveis pelo declínio funcional do idoso. 

Logo, deve-se conceber um programa de exercício próximo da realidade funcional do idoso, e 

que promova melhoria ao nível dos fatores determinantes de uma funcionalidade eficiente: 

controle postural, equilíbrio (estático e dinâmico), padrão da marcha e função neuromuscular 

(força, potência e flexibilidade do membro inferior). 

6.2 WATSU 

O Método Watsu é uma técnica da hidroterapia realizada em piscina com água aquecida 

em que o paciente é colocado em flutuação no colo do terapeuta. O calor e os movimentos 

realizados pelo terapeuta irão aliviar a dor, a tensão e liberar os músculos, fáscias e a coluna 

levando ao ganho de flexibilidade e amplitude de movimento possibilitando uma maior 
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mobilização dos segmentos do paciente. O Método Watsu atua não somente nos aspectos 

físicos, mas também emocionais e psicológicos pois permite o contato com emoções as quais 

não nos permitimos entregar durante o dia-a-dia. Estar no colo do terapeuta e ser embalado na 

água traz ao paciente uma sensação de acolhimento e amparo e uma relação de confiança é 

estabelecida entre os dois, em que o terapeuta sempre irá respeitar os limites do paciente 

(DULL, 2001).  

Após o tratamento com o método Watsu, Silva et al. (2013) observaram escores menores 

para o questionário PDQ-39 do que aqueles de antes do início das sessões, obtendo melhora 

dos resultados principalmente nos domínios desconforto físico, estigma, mobilidade e 

comunicação. Foi observada a melhora motora principalmente no equilíbrio. 

Schitter et al. (2015), após aplicar o método Watsu em grávidas, observaram melhora 

dos escores no componente mental do questionário SF-36, relacionado ao maior relaxamento 

que a técnica produz no indivíduo, diminuição da dor lombar e do estresse. Pastrello, Garcão e 

Pereira (2009) observaram melhora dos sintomas motores ao aplicar o método Watsu como 

terapia complementar em uma criança com paralisia cerebral tetraparética. A aplicação do 

método Watsu apresenta bons resultados em diferentes grupos, quando usado como terapia 

complementar é capaz de potencializar os efeitos da terapia junto à qual é aplicada.  

 

7 MATERIAL E MÉTODOS 

   7.1 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

A pesquisa será realizada de acordo com os aspectos éticos preconizados na Declaração 

de Helsinque e Código de Nuremberg, e pelas normas de pesquisa que venham a envolver seres 

humanos (Resolução CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde.  Será dado início somente 

após a aprovação no programa institucional de bolsas de iniciação científica e de 

desenvolvimento tecnológico e inovação; a autorização junto à Coordenação do Laboratório de 

Exercício Resistido e Saúde - LERES; e após aceitação para participação da pesquisa pelo 

paciente, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, no qual serão 

informados os objetivos, o procedimento e riscos da pesquisa, e momento no qual o participante 

poderá sanar suas dúvidas quanto ao que será aplicado. Logo, somente a partir destas 

prerrogativas se iniciará a intervenção.  

 

     7.2 LEVANTE BIBLIOGRÁFICO  

A presente pesquisa teve como suporte teórico os arquivos científicos resgatados no 

Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em 
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Saúde (BIREME). Este levante bibliográfico foi executado durante os meses de Novembro de 

2018 a janeiro de 2019. Além disto, a pesquisa apresentou como descritores: idosos, prevenção 

de quedas, capacidade funcional e relaxamento. 

 

       7.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

O estudo a ser realizado será desenvolvido com desenho intervencionista, longitudinal, 

do tipo ensaio clínico controlado randomizado com periodicidade de seguimento de 3 meses e 

duração de 12 meses. 

 
       7.4 LOCAL E TEMPO DA PESQUISA 

 A pesquisa será realizada nas dependências da Universidade do Estado do Pará, no 

Campus II do CCBS localizado na Travessa Perebebuí n°2623 entre Avenida Almirante 

Barroso e Avenida Rômulo Maiorana nas dependências da piscina (Método Watsu) da 

UEAFTO.  

 A pesquisa ocorrerá no período de abril de 2019 a abril de 2020. Sendo realizada no 

período vespertino pelo orientador proponente do projeto e por alunos do Curso de Graduação 

em Fisioterapia e Educação Física da Universidade do Estado do Pará.  

      7.5 PARTICIPANTES 

A amostra inicial será composta por 40 pacientes, recrutados de uma população 

residente na cidade de Belém, comprovadamente com Doença de Parkinson, considerando uma 

perda expectável de 40% no follow-up. A aplicação do programa de intervenção (Método 

Watsu, marcha e trabalho de fortalecimento de MMSS e MMII) se dará em duas sessões 

semanal de até 60 minutos com atendimento individualizado. Estes idosos serão recrutados 

junto da comunidade local, através da distribuição de folhetos e cartazes em instituições 

públicas, publicidade em sites, telefonemas e chamadas orais e pacientes atendidos na 

UEAFTO. Todos os participantes serão previamente selecionados, encaminhados do Núcleo de 

Atendimento ao Idoso (NAI) e do LERES (Laboratório de Exercício Resistido e Saúde), para 

aferição da sua elegibilidade ao programa.  

 

EVOLUÇÃO DA PESQUISA 

 Pré-seleção dos sujeitos – envolve o preenchimento de questionários de rastreio por 

entrevista, visando a identificação dos sujeitos elegíveis para participação no programa 

no que se refere a Dopença de Parkinson, quedas e capacidade funcional. 
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 Avaliação inicial – realização de testes ( de rastreio que permitirão caracterizar a 

amostra no baseline através dos instrumentos de medida selecionados. Os testes 

realizados são os seguintes:  

 Teste de Katz: Avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária 

 Escala das Atividades da vida diária – AVD (Lawton & Brody, 1969) 

 POMA – Teste de equilíbrio  

 Estas avaliações deverão ocorrer nas dependências da UEPA, para que os participantes 

possam ser avaliados simultaneamente. 

 Sessões de esclarecimento inicial - realizadas no seguimento da avaliação inicial apenas 

para os participantes selecionados, visando apresentar, os objetivos e as linhas 

orientadoras do programa, bem como a forma de funcionamento do mesmo. Nesta 

sessão serão também recolhidos os termos de consentimentos livres e esclarecidos. 

 Seram realizados algumas sessões experimentais do Método Watsu para as devidas 

adaptações do paciente Portador da Doença de Parkinson e os devidos esclarecimento 

de aplicação do Método utilizado e depois será periodizado e organizado conforme o 

seguinte modelo: 

- 1º Período:  Tem como objetivo desenvolver o equilíbrio (estático e dinâmico) através de 

atividades de relaxamento e alongamento. 

- 2º Período: Visa o desenvolvimento da capacidade funcional, considerando a redução da 

mesma em decorrência da evolução da doença. Nesse período vamos fazer o aumento de 

intensidade da flexibilidade que será parte integrante do método e terá como objetivo manter 

ou melhorar os níveis de mobilidade articular controlada, dentro de limites saudáveis e sem 

desconforto. 

- 3º Período: Visa à manutenção das competências adquiridas ao nível do equilíbrio. Além 

disso, pretende-se o aumento da força e diminuição da rigidez das articulações dos membros 

superiores e inferiores e aumento na velocidade dos movimentos básicos utilizados pelo 

portador da doença, procurando desenvolver ou melhorar sua capacidade funcional na busca 

pela sua autonomia. 

Observação: Esses períodos só serão ultrapassados de acordo com a evolução do paciente. 

 Sessões informativas – os participantes serão acompanhados através de orientações para 

estilos de vida saudáveis, através de sessões informativas a cada 3 meses. 
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 Follow up – Os procedimentos de avaliação serão repetidos ao fim de cada 20 sessões 

realizadas, incluindo a recolha dos calendários de quedas e aplicação dos instrumentos 

de avaliação relacionados as atividades da vida diária, quedas e capacidade funcional.  

 

7.7 PROTOCOLO DE TRATAMENTO COM O MÉTODO WATSU 

Os participantes se submeterão as sessões de Watsu, as segundas e quintas-feiras no 

horário entre as 14:00 e 17:00 horas, aplicadas por profissional fisioterapeuta e outros 

pesquisadores treinados para esta técnica. A sessão ocorrerá em piscina terapêutica de 08 metros 

de largura por 08 metros de comprimento e 1,50 metros de profundidade, com água aquecida a 

35ºC, como previsto pela técnica. 

Cada integrante da pesquisa será recebido pelo pesquisador que orientará o 

preenchimento dos questionários antes de ingressar na piscina. O integrante será acompanhado 

até se encontrar dentro da água e no local adequado para iniciar a sessão de Watsu, marcha e 

fortalecimento de MMSS e MMII, encostado na parede da piscina com os ombros no nível da 

água. Serão colocados os flutuadores nos membros inferiores afim de facilitar a flutuação. 

O pesquisador levará o indivíduo a se afastar da parede da piscina e iniciará o protocolo 

básico da técnica, conforme se segue: Dança da respiração; Oferecendo lento; Liberando a 

coluna; Oferecendo com uma perna; Oferecendo com as duas pernas; Sanfona; Sanfona com 

rotação; Rotação com a perna de dentro; Rotação com a perna de fora; Acompanhar o 

movimento segurando uma perna (interna); Algas (Apoio no ombro); Quietude; Ninar coração; 

Voltar para a parede e finalizar (Nemastê). Além da aplicação do método serão realizados 

exercícios de fortalecimento dos MMS e MMI além do trabalho de marcha. 

A escolha destes movimentos foi do pesquisador, pois embora a descrição completa da 

técnica seja clara, não existem diretrizes de tratamento para patologias ou disfunções 

específicas. Desta forma, a definição dos movimentos a serem realizados ocorrerá de acordo 

com as necessidades e limitações dos pacientes aliadas aos objetivos terapêuticos estabelecidos 

para o tratamento. As sessões terão duração média de 1 hora para cada paciente, uma vez por 

semana, totalizando 20 sessões.  

 

7.8 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Serão inclusos no estudo pacientes com diagnóstico de Parkinson, ambos os sexos, idade 

entre 40 a 70 anos, que sejam encaminhados do serviço de Fisioterapia Neurofuncional da 

UEAFTO/UEPA e aceitem participar da pesquisa e ter experiência de pelo menos uma queda 

nos últimos 12 meses e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.  Serão 
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excluídos aqueles indivíduos que não apresentarem função cognitiva suficiente para 

compreensão e interpretação das perguntas, avaliados por meio do Mini Exame do Estado 

Mental (ANEXO D), bem como pacientes com pressão arterial não controlada, infecção grave 

no sistema genito-urinario, incontinência intestinal e da bexiga, feridas abertas, epilepsia 

descontrolada, doença contagiosa através da água e do ar, hipersensibilidade a produtos 

químicos utilizados na manutenção da água da piscina, tímpanos perfurados, tendência para 

labirintite e fase aguda de processos inflamatórios, traumáticos ou hemorrágicos. 

 

7.8 ANÁLISE DE DADOS 

Adotará o software Excel® 2010 para entrada dos dados e confecção das tabelas, bem 

como o BioEstat 5.0 na análise estatística e o GraphPadPrism 5.0 na confecção dos gráficos. 

As variáveis categóricas serão apresentadas como frequências e as numéricas por meio de 

medidas de tendência central e dispersão. Na verificação da normalidade dos dados utilizará o 

teste D’Agostino. Possivelmente será utilizado o teste do Qui-quadrado, teste G (aderência) e 

o teste de correlação de Spearman e outros testes que se achar necessário na análise dos dados 

e que poderá sofrer alterações de acordo com a normalidade dos dados encontrados. Adotará o 

nível alfa de significância de 5% (p≤0,05). 

 

7.9 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 7.9.1 Riscos 

 Os riscos que eventualmente podem ocorrer no que diz respeito aos participantes da 

pesquisa, incluem danos morais em virtude da possível exposição de informações do 

questionário que poderão invadir a privacidade dos participantes, contudo, para evitar tais 

situações, os questionários serão devidamente codificados e arquivados, além de não 

apresentarem qualquer tipo de identificação pessoal. Nesse sentido, aos participantes da 

pesquisa será resguardado o direito de se recusar ou abandonar a pesquisa a qualquer momento, 

sem qualquer penalização, sendo tais direitos assegurados por meio do TCLE. Bem como, 

riscos na integridade física e psicológica dos pacientes, utilizando ambiente molhado que 

poderá favorecer risco de quedas, no entanto, os mesmos serão acompanhados pelo pesquisador 

até adentrar a piscina e orientados a utilizarem equipamentos de proteção individual como 

meias antiderrapantes e uso correto dos recursos de acessibilidade à piscina. Quando inseridos 

na piscina poderá ocorrer risco de afogamento, assim o tratamento será de forma 

individualizada, com uso de flutuadores e em todo o procedimento o paciente ficará aos 

cuidados do pesquisador. Há também, risco de irritação cutânea devido a exposição ao cloro da 
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piscina, no entanto, será orientado ao paciente que ao deixar a piscina realizem a higienização 

nos vestiários e hidrate a pele e persistindo os sintomas o mesmo deverá procurar um médico. 

  Ademais, no que se refere aos riscos dos pesquisadores, há o risco de sofrerem 

processos judiciais por parte dos entrevistados. Por isso, objetivando sanar tais situações, os 

participantes receberão o TCLE, no qual será informado de forma clara e acessível, as condições 

para a realização da pesquisa e seus possíveis riscos, objetivando torná-los cientes deles antes 

de participar da pesquisa. 

 Em relação à pesquisa, há possibilidade de comprometimento dos objetivos que poderão 

não ser devidamente efetivados, devido a problemas no acesso e fidedignidade das informações.  

Para evitar que isso ocorra, os pesquisadores informarão aos participantes a importância da 

contribuição voluntária e da veracidade das informações para o meio acadêmico, e para 

sociedade científica como um todo. 

 Por fim, os riscos à comunidade científica consistem na divulgação de resultados 

equivocados ou pouco fundamentados, o que será evitado por meio do compromisso dos 

pesquisadores com a organização e sistematização dos dados.   

 

7.9.2 Benefícios 

 Dentre os benefícios da pesquisa, destaca-se o aprofundamento das discussões acerca 

dos benefícios do Método Watsu nas variáveis da capacidade funcional e prevenção de queda 

do paciente Parkinsoniano, ampliando a compreensão do contexto local e suas repercussões em 

uma perspectiva biopsicossocial. 

 Para o pesquisador, o estudo proporcionará maior aprendizado acerca do objeto de 

estudo, considerando que há pouca literatura em torno do assunto. Além disso, o 

desenvolvimento da pesquisa poderá estimular novas pesquisas no meio acadêmico que possam 

beneficiar os pacientes que utilizam o método.  
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8.CRONOGRAMA 

 

 

 

            2018 2019 

Atividades OUT NOV JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Idealização do tema X              

Pesquisa bibliográfica  X X X X          

Elaboração do projeto  X X            

Correção ortográfica   X X           

Submissão ao CEP    X X          

Provável aprovação do CEP     X          

Coleta de dados      X X X X X     

Análise dos resultados           X X   

Discussão do projeto            X X  

Conclusão do projeto              X 

Revisão do Projeto              X 

Submissão do artigo              X 
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9. ORÇAMENTO 

 

Procedimento Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor total (R$) 

Material permanente       

Notebook 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Impressora HP 640C 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Pessoa física    

Correção ortográfica 1  R$ 100,00   R$ 100,00  

Material de consumo      

Tinta preta p/ Epson TX115 2 R$ 20,00 R$ 40,00 

Tinta colorida p/ Epson TX115 2 R$ 35,00 R$ 70,00 

Resma de papel A4 2 R$ 20,00 R$ 40,00 

Pasta p/ arquivar dados 4 R$ 2,50 R$ 10,00 

Envelopes 4 R$ 1,00 R$ 4,00 

Diversos       

Encadernação  6 R$ 2,00 R$ 12,00 

Xerox 20 R$ 0,10 R$ 2,00 

Impressão do trabalho 6 R$ 10,00  R$ 60,00  

TOTAL      R$ 2.638,00 

 

A previsão orçamentária será de total responsabilidade dos pesquisadores, sem ter 

ônus a Universidade do Estado do Pará. Os materiais de limpeza da piscina e do espaço 

molhado, estará dentro do orçamento da UEPA previsto anualmente. 
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APÊNDICE A – ACEITE DA INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DOS PACIENTES 
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APÊNDICE B – ACEITE DA INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADA A 

PESQUISA 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

As informações contidas neste termo serão fornecidas por César Augusto de Souza Santos 

(Pesquisador responsável), objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o voluntário 

da pesquisa autoriza sua participação com pleno conhecimento da natureza dos 

procedimentos e riscos a que se submeterá, podendo sair da pesquisa a qualquer momento, 

sem prejuízo algum. 

1.Título da pesquisa: “EFETIVIDADE DO MÉTODO WATSU NA PREVENÇÃO DE 

QUEDAS E NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO PACIENTE PORTADOR DA 

DOENÇA DE PARKINSON”. 

2.Objetivo principal: Avaliação dos efeitos da aplicação do Método Watsu buscando o 

desenvolvimento de sua capacidade funcional e a prevenção de quedas, através do 

relaxamento profundo, aliviando as tensões físicas e psíquicas geradas pelo estresse do 

cotidiano 

3.Justificativa: O presente estudo justifica-se pela necessidade de averiguar a influência do 

Watsu nos fatores emocionais e qualidade de vida de pacientes com diagnóstico de 

Parkinson, uma vez que é recorrente que pacientes com diagnóstico de doenças crônicas e 

progressivas tornem-se cada vez mais dependentes o que pode proporcionar a alterações de 

humor, ansiedade, depressão, com consequente alterações em sua percepção sobre a sua 

qualidade de vida. 

4.Procedimentos: Inicialmente, você irá responder uma ficha de triagem e avaliação  

Cognitiva contendo perguntas pessoais sobre sua percepção de saúde. Posteriormente,  

serão realizados Teste de Katz (Avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária); Escala das 

 Atividades da vida diária – AVD (Lawton & Brody, 1969) e o POMA (Teste de equilíbrio)  

 Estas avaliações deverão ocorrer nas dependências da UEPA, para que os 

participantes possam ser avaliados simultaneamente. 
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 Sessões de esclarecimento inicial - realizadas no seguimento da avaliação inicial 

apenas para os participantes selecionados, visando apresentar, os objetivos e as linhas 

orientadoras do programa, bem como a forma de funcionamento do mesmo.Nesta 

sessão serão também recolhidos os termos de consentimentos livres e esclarecidos.  

Seram realizados algumas sessões experimentais do Método Watsu para as devidas 

adaptações do paciente Portador da Doença de Parkinson e os devidos esclarecimento de 

aplicação do Método utilizado e depois será periodizado e organizado conforme o seguinte 

modelo:  

- 1º período:  Tem como objetivo desenvolver o equilíbrio (estático e dinâmico) através de 

atividades de como marcha e fortalecimento dos MMSS e MMII. 

- 2º período: Visa o desenvolvimento da capacidade funcional, considerando a redução da 

mesma em decorrência da evolução da doença. Nesse período vamos fazer o aumento de 

intensidade da flexibilidade que será parte integrante do método e terá como objetivo manter 

ou melhorar os níveis de mobilidade articular controlada, dentro de limites saudáveis e sem 

desconforto. 

- 3º período: Visa à manutenção das competências adquiridas ao nível do equilíbrio. Além 

disso, pretende-se o aumento da força e diminuição da rigidez das articulações dos membros 

superiores e inferiores e aumento na velocidade dos movimentos básicos utilizados pelo 

portador da doença, procurando desenvolver ou melhorar sua capacidade funcional na busca 

pela sua autonomia. 

Observação: Esses períodos só serão ultrapassados de acordo com a evolução do paciente. 

 Sessões informativas – os participantes serão acompanhados através de orientações 

para estilos de vida saudáveis, através de sessões informativas a cada 3 meses. 

 Follow up – Os procedimentos de avaliação serão repetidos ao fim de cada 20 sessões 

realizadas, incluindo a recolha dos calendários de quedas e aplicação dos 

instrumentos de avaliação relacionados as atividades da vida diária, quedas e 

capacidade funcional.  

5.Desconforto ou Riscos Esperados: Informamos que a presente pesquisa apresenta 

possíveis riscos, podendo ocorrer danos morais em virtude da possível exposição de 

informações do questionário que poderão invadir a privacidade dos participantes, contudo, 

para evitar tais situações, os questionários serão devidamente codificados e arquivados, além 

de não apresentarem qualquer tipo de identificação pessoal. Nesse sentido, aos participantes 

da pesquisa será resguardado o direito de se recusar ou abandonar a pesquisa a qualquer 
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momento, sem qualquer penalização, sendo tais direitos assegurados por meio do TCLE. 

Bem como, riscos na integridade física e psicológica dos pacientes, utilizando ambiente 

molhado que poderá favorecer risco de quedas, no entanto, os mesmos serão acompanhados 

pelo pesquisador até adentrar a piscina e orientados a utilizarem equipamentos de proteção 

individual como meias antiderrapantes e uso correto dos recursos de acessibilidade à piscina. 

Quando inseridos na piscina poderá ocorrer risco de afogamento, assim o tratamento será de 

forma individualizada, com uso de flutuadores e em todo o procedimento o paciente ficará 

aos cuidados do pesquisador. Há também, risco de irritação cutânea devido a exposição ao 

cloro da piscina, no entanto, será orientado ao paciente que ao deixar a piscina realizem a 

higienização nos vestiários e hidrate a pele e persistindo os sintomas o mesmo deverá 

procurar um médico.  

6.Benefícios: Com relação aos benefícios da pesquisa, destaca-se o aprofundamento das 

discussões acerca dos benefícios do Método Watsu nas variáveis comportamentais de 

pacientes com Parkinson, ampliando a compreensão do contexto local e suas repercussões 

em uma perspectiva biopsicossocial. Além disso, o desenvolvimento da pesquisa poderá 

estimular novas pesquisas no meio acadêmico que possam beneficiar os pacientes que 

utilizam o método. 

7.Retirada do Consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem nenhum prejuízo.  

8.Garantia do Sigilo: O pesquisador assegura a privacidade dos voluntários quanto aos 

dados confidenciais envolvidos na pesquisa.  

9.Formas de Ressarcimento das Despesas e/ou Indenização Decorrentes da 

Participação na Pesquisa: o voluntário não receberá nenhum pagamento ou recompensa, 

porém numa situação de ocorrência de danos causados pela pesquisa ao participante, os 

gastos serão de responsabilidade do pesquisador.  

10.Local da Pesquisa: A pesquisa ocorrerá no Ambulatório de Hidroterapia Professor 

Benedito José Ribeiro Duarte no bloco D, da Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional (UEAFTO) na Universidade do Estado do Pará.  

11.Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde e serão avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Pará – Campus III –Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – 

Universidade do Estado do Pará. Endereço: Av. João Paulo II, nº 817, bairro: Marco, 
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Belém (Pa), CEP: 66095-049. Fone: (91) 3226-0796/ 3226-4753/ 3226-0436. Email: 

cepuepacampusiii@gmail.com 

12.Informações do pesquisador responsável: César Augusto de Souza Santos, Professor 

Doutor vinculado ao curso de Fisioterapia da UEPA, Fisioterapeuta, CREFITO12:12163-F; 

Telefone institucional: 3276-9366. Email: cesylamazon@uepa.br.   

13.Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão ser 

discutidas pelos meios próprios.  

14. Este documento será produzido em duas vias de igual teor, em duas laudas e impresso 

em verso e anverso e que uma via deve permanecer sob a guarda do pesquisador principal e 

a outra deve ser entregue ao sujeito da pesquisa. 

15.Consentimento Pós-Informação: Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, 

que me sinto perfeitamente esclarecido sobre o conteúdo da mesma, assim como seus riscos 

e benefícios. Declaro ainda, que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa 

cooperando com os procedimentos necessários e que posso sair a qualquer momento do 

estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e 

autorizo a realização do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos somente neste 

estudo no meio científico. 

 

Belém, ____ de ______________ 2018 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

________________________________________ 

Responsável pela pesquisa: 

Prof. Dr. César Augusto de Souza Santos 
Fisioterapeuta. CREFITO12:12163-F 

Telefone institucional: 3276-9366 

Email: cesylamazon@uepa.br 

 

mailto:cepuepacampusiii@gmail.com
mailto:cesylamazon@uepa.br
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APÊNDICE C -FICHA DE TRIAGEM 

 

I- DADOS PESSOAIS  

Nome do paciente: ____________________________________________ Ficha No. ____ 

Sexo: (__) Masculino  (__) Feminino               Idade: ________ Anos 

Estado civil: solteiro (__) Casado (__) Outros (__) 

Escolaridade: 1º. Grau (__), 2º. Grau (__), Superior incompleto(__) superior completo(__) 

Você atualmente trabalha: Sim (__) Não (__) 

Houve algum problema com água no passado? Sim (__) Não (__) 

Tem tendência a mal-estar ou náusea quando você gira ou balança? Sim (__) Não (__) 

Você recebe cuidados médicos ou terapêuticos? Sim (__) Não (__) 

Toma remédios? Não (__), Sim (__) quais? ________________________________ 

Você tem acompanhamento de Psicólogo? Sim (__) Não (__) 

Tem diagnostico de doenças clinicas? Não (__), Sim (__), quais? _______________ 

Sofreu cirurgias anteriores? Não (__), Sim (__) quais? ________________________ 

Verifique a lista abaixo e marque se o paciente apresentar algum destes problemas: 

(    ) Pressão alta  (    ) Epilepsia  (    ) Arritmia cardíaca  (    ) Feridas  (    ) Febre      

(    ) Bronquite  (    ) Doença infecciosa  (    ) Artrite  (    ) Infecção urinária  (    ) Infecções 

de pele  (    ) Alergia a cloro. 
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ANEXO A –TESTE DE KATZ 

 

Marque com um “x” o espaço correspondente a resposta do paciente.  
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ANEXO B - AVALIAÇÕES FUNCIONAIS ESCALA DAS ATIVIDADES DA VIDA 

DIÁRIA – AVD (Lawton & Brody, 1969) 

 

PACIENTE:_________________________________________________ IDADE:______ 

DATA DE AVALIAÇÃO: _______________ 

 

1 - Cuidados Pessoais 

A – Alimentação 

0 = normal 

1 = independente 

2 = necessita de ajuda para cortar ou servir, derruba com frequência 

3 = deve ser alimentado na maioria das refeições 

 

B – Vestir-se                                                                     

0 = normal 

1 = independente, mas lento e desajeitado 

2 = sequência errada, esquece itens 

3 = necessita de ajuda para vestir-se 

 

C – Banho 

0 = normal 

1 = banha-se só, mas necessita ser lembrado 

2 = banha-se só, com assistência 

3 = deve ser banhado por outros 

 

D – Eliminações fisiológicas 

0 = vai ao banheiro independentemente 

1 = vai ao banheiro quando lembrado: alguns problemas 

2 = precisa de assistência para a atividade 

3 = não tem controle sobre fezes e urina 

 

E – Medicação 

0 = lembra sem ajuda 

1 = lembra-se quando a medicação é deixada em local especial 

2 = necessita de lembretes escritos ou falados 

3 = deve receber a medicação de outros 

 

F – Interesse na aparência pessoal 

0 = o mesmo de sempre  

1 = interessa-se quando vai sair, mas não em casa 

2 = permite ser arrumado ou o faz quando solicitado 

3 = resiste para ser limpo e trocado por terceiros 

 

2 - Cuidados Domésticos - A – Preparação de comidas, cozinhar 

0 = planeja e prepara comidas sem dificuldades 

1 = cozinha, mas menos que o habitual ou com menos variedade 
2 = pega a comida somente se esta já estiver preparada 

3 = nada faz para preparar a comida 
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B – Arrumação da mesa 

0 = normal 

1 = independente, mas lento ou desajeitado 

2 = esquece-se de itens ou os coloca em local errado 

3 = não realiza mais esta atividade 

 

C – Trabalhos domésticos 

0 = mantém a casa como de costume 

1 = faz apenas metade do seu trabalho 

2 = ocasionalmente varre a casa ou faz pequenos serviços 

3 = não mais cuida da casa 

 

D – Reparos domésticos 

0 = realiza todos os reparos habituais 

1 = realiza ao menos metade dos reparos habituais 

2 = ocasionalmente faz reparos menores 

3 – não faz mais nenhum reparo 

 

E - Lavar roupas 

0 = lava-as como de costume (rotina) 

1 = lava com menor frequência 

2 = lava apenas se lembrado; esquece o sabão 

3 = não lava mais as roupas 

 
3 – Trabalho e recreação- A – Trabalho 

0 = trabalha normalmente 

1 = problemas leves com responsabilidades de rotina 

2 = trabalha em atividade mais fácil ou meio período; medo de perder o emprego 

3 = não trabalha mais 

 

B – Recreação 

0 = a mesma habitual 

1 = atividade recreacional menos frequente 

2 = perdeu certas habilidade necessárias para atividades recreativas, deve ser persuadido a 

participar das atividades 

3 = não possui mais atividades recreacionais 

 

C – Organizações 

0 = comparece a encontros; mantém as responsabilidades como sempre 

1 = comparece menos frequentemente 

2 = comparece ocasionalmente, não tem maiores responsabilidades 

3 = não comparece mais aos encontros 

 

D – Viagens 

0 = o mesmo que o habitual 

1 = viaja se alguém mais dirigir 

2 = viaja em cadeira de rodas 

3 = limitado à casa ou ao hospital 

 

4 – Compras e dinheiro- A - Compra de comidas 
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0 = normal 

1 = esquece de itens ou compra itens desnecessários 

2 = necessita ser acompanhado enquanto faz as compras 

3 = não mais faz as compras 

 

B – uso de dinheiro 

0 = normal 

1 = tem dificuldade em pagar valores exatos, contar o dinheiro 

2 = perde ou coloca o dinheiro em local errado 

3 = não mais manipula o dinheiro 

 

C – Administração das finanças 

0 = pagamento de contas e serviços bancários normais 

1 = paga contas atrasadas, dificuldade para preencher cheques 

2 = esquece de pagar as contas, problemas para administrar o saldo bancário; necessita 

ajuda de terceiros 

3 = não administra mais as finanças 

 
5 – Locomoção- A – Transporte público 

0 = utiliza transporte público normalmente 

1 = utiliza transporte público menos frequentemente 

2 = perde-se utilizando transporte público 

3 = não usa mais transporte público 

 

B – Condução de veículos 

0 = dirige normalmente 

1 = dirige mais cautelosamente 

2 = dirige menos cuidadosamente; perdeu-se enquanto dirigia 

3 = não mais dirige 

 

C – Mobilidade pela vizinhança 

0 = normal 

1 = sai de casa menos frequentemente 

2 = perde-se nas proximidades de casa 

3 = não sai mais desacompanhado (a) 

 

D – Locomoção fora de locais familiares 

0 = normal 

1 = ocasionalmente fica desorientado em locais estranhos 

2 = fica muito desorientado, mas locomove-se se acompanhado 

3 = não é mais capaz de sair 

 
6 – Comunicação- A – Uso do telefone 

0 = normal 

1 = liga apenas para alguns números familiares 

2 = apenas atende ao telefone 

3 = não usa mais o telefone 

 

B – Conversas 

0 = normal 
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1 = menos falante; dificuldade de lembrar-se de normas ou palavras 

2 = comete erros ocasionais de fala 

3 – fala quase ininteligível 

 

C – Compreensão 

0 = compreende tudo o que lhe é dito 

1 = solicita que repitam 

2 = tem dificuldade em compreender conversações ou palavras específicas, 

ocasionalmente 

3 = não compreende que as pessoas falam na maior parte do tempo 

 

D – Leitura 

0 = normal 

1 = lê com menor frequência 

2 = tem dificuldade em compreender ou lembrar-se do que leu 

3 = não lê mais 

 

E – Escrita 

0 = normal 

1 = escreve com menor frequência, erros ocasionais 

2 = apenas assina o nome 

3 = nunca escreve 

 
7 – Relações Sociais (cônjuge) - A – Relações familiares 

0 = normais 

1 = pequenos problemas matrimoniais 

2 = sérios problemas matrimoniais 

3 – divorciado, separado, sem mais relacionamentos 

 

B – Relações familiares (crianças) 

0 = normais 

1 = facilmente irritável, punições intempestivas 

2 = negligencia as necessidades físicas e emocionais dos filhos 

3 = incapacitado para cuidar das crianças 

 

C – Amigos 

0 = encontra os amigos com a mesma frequência 

1 = encontra os amigos com menos frequência 

2 = aceita visitas, mas não procura companhia 

3 = recusa-se à vida social; insulta os visitantes 

 

PONTUAÇÃO TOTAL: / 90 
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ANEXO C - AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ORIENTADO PELO DESEMPENHO 
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1. RESUMO 
 
Objetivo: Validar a bateria de avaliação do risco de quedas (BARQ). Metodologia: Em visitas 
às Unidades Básicas de Saúde, serão convidados os idosos para uma reunião preliminar. Após 
informá-los dos protocolos de avaliação e de intervenção os mesmos serão convidados para 
participar do estudo. Na avaliação diagnóstica serão realizados os seguintes procedimentos: 1 - 
Condicionamento Físico – testes do protocolo de avaliação do condicionamento físico proposto 
pelo Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM) constituídos de: 
composição corporal; Índice de Massa Corporal - IMC, resistência aeróbica: teste dos seis 
minutos, resistência muscular localizada: testes de flexão e extensão do cotovelo, teste de sentar 
e levantar, força muscular: testes de flexão e extensão do cotovelo, teste de sentar e levantar, 
com sobrecarga (homens 11 quilos, mulheres sete) e flexibilidade: Normalflex; 2 - Densidade 
Mineral Óssea – densitometria óssea por meio da dupla emissão de raios-X (DEXA); 3 - 
Indicadores Biofísicos – aferição da pressão diastólica e da frequência cardíaca; 4 - Qualidade 
de Vida – aplicação do questionário World Health Organization Quality of Life para idosos, o 
WHOQOL-OLD; 5 - Risco de Quedas – utilização da bateria de avaliação do risco de quedas 
(BARQ)., que consiste dos seguintes procedimentos: entrevista inicial, histórico Médico de queda, 
revisão de medicamento e segurança doméstica, equilíbrio, mobilidade e status de visão. Análise 
de dados: Para a descrição dos dados coletados serão utilizadas medidas de localização e de 
dispersão. Dentre as primeiras, serão calculadas: média (x) e mediana (Md). Para as últimas 
estimar-se-á o erro padrão, o coeficiente de variação (CV%) e o desvio-padrão. Para a estatística 
inferencial verificar-se-á se os dados coletados serão gaussianos, realizando o teste de Shapiro 
Wilk. Em seguida, para caracterizar a homogeneidade dos dados colhidos será realizado o teste 
de Levene. Visando contemplar o total de possibilidades de comparação serão empregados, o 
Teste t-Student, para comparações intra-grupos, e o método de análise de variância (ANOVA), 
para as comparações inter-grupos. Para identificar as possíveis diferenças das comparações 
inter-grupos foi utilizado o procedimento Post Hoc de Scheffé. No caso de ser necessária a 
utilização de estatística não paramétrica utilizar-se-á, respectivamente: o teste de Wilcoxon para 
as análises INTRA Grupos, e o Kruskal Walis ANOVA, com Post Hoc de Bonferroni para as 
medidas INTER Grupos. Para a apuração das inter-relações entre os dados coletados será 
utilizada a correlação logística e a análise de clusters. O presente estudo, com a finalidade de 

manter a cientificidade da pesquisa, admitirá o nível de significância de p < 0, 05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

revelam que a população desta nação manteve nos últimos anos sua tendência de 

envelhecimento e ganhou 4,8 milhões de pessoas idosas desde 2012, superando a 

marca dos 30,2 milhões no ano de 2017. Esse incremento correspondeu a um 

crescimento de 18% neste grupo etário cuja diferenciação por sexo evidencia a maioria 

expressiva de mulheres, 19,9 milhões, em detrimento dos homens, 13,3 milhões. 

Esse desenho demográfico possui reflexos em Sergipe, pois nos últimos 40 anos 

houve transições significativas que tem ocasionado o aumento na proporção de idosos 

no estado. O censo de 2010 da FIBGE catalogou um número de 185.957 idosos que 

representava um incremento de 46,1% quando comparado ao ano de 1970. Similar ao 

âmbito nacional também o número de mulheres é maior em Sergipe 55,96 % dos idosos 

ou 104.063 são mulheres, contra 44,03% de idosos homens 81.894, fato este que tem 

levado alguns pesquisadores a criar o termo “feminização da velhice”. Meneses (2013). 

O perfil do idoso sergipano também tem sido delineado por um baixo aporte 

financeiro, pois 59% sobrevivem com até um salário mínimo e agregado a isto é 

importante informar que 65,4 % são responsáveis pela manutenção do domicílio, ou seja, 

esta renda de pensão ou aposentadoria é algo de extrema importância para a vida 

econômica dessas famílias sergipanas. Outro dado importante é que apenas 19,7 % 

desses idosos contam com plano privado de saúde e nesse sentido uma parcela 

significativa deste grupo populacional tem abarrotado os serviços públicos de saúde. 

Um dos motivos dessa superlotação tem bases fisiológicas, pois inúmeras 

evidências apontam que o processo de envelhecimento está atrelado a diferentes 

alterações de ordem cardiovascular, endócrino e neuromuscular. Dentre essas a 

diminuição de massa e força muscular em idosos talvez seja uma das mais importantes, 

pois o treinamento físico voltado para o desenvolvimento de força tem se mostrado como 

uma das maneiras mais seguras de retardar o processo de envelhecimento sem efeitos 

colaterais decorrentes do uso de medicamentos. 

Quanto mais se puder desacelerar a diminuição de massa muscular do idoso 

melhor tenderá a ser seu grau de autonomia funcional. A autonomia dos idosos é um 

tema muito discutido atualmente, pois como visto anteriormente o Brasil vem aumentando 



o número de gerontes de sua população homeopaticamente. Vale lembrar que há 

diariamente matérias nos noticiários que mostram um índice frequente de acidentes 

domésticos e ocasionais com idosos, isso devido a dependência e acomodação da 

maioria dessa clientela. O medo de sofrer uma nova queda faz com que os idosos 

restrinjam suas atividades diárias, contribuindo assim para o aumento da inatividade e o 

declínio da capacidade funcional (OLIVEIRA, 2014). 

            As quedas constituem um dos problemas mais graves em termos de saúde 

pública na terceira idade devido, não apenas à sua alta prevalência, mas também ao 

impacto negativo na qualidade de vida do idoso e os enormes custos que acarretam para 

a sociedade (AGS, 2001; CARTER et Cols. 2001; DALEY & SPINKS, 2000; TINETTI & 

SPEECHLEY, 1989), 2, 3, 4). 

            Aproximadamente 30% das pessoas idosas caem pelo menos uma vez 

anualmente e, entre aquelas que têm mais de 75 anos, esta prevalência pode alcançar 

valores próximos dos 50% (TODD & SKELTON, 2004) 5). As consequências das quedas 

podem ser traumáticas, psicológicas, económicas e sociais. 

À medida que o ser humano envelhece muitas tarefas do cotidiano que poderiam 

ser consideradas banais e, portanto, de fácil execução vão paulatinamente, de forma 

quase imperceptível, tornando-se cada vez mais difíceis de serem realizadas até que 

chega o momento do indivíduo depender de outra pessoa para realizar suas atividades 

diárias. (ARAÚJO; CEOLIM, 2007).  

Uma das formas de reverter o quadro de degenerescência apresentado será a 

melhora do estado de condicionamento físico do idoso. 

Condicionamento físico ou Aptidão física pode ser definido como a capacidade de 

realizar tarefas diárias com vigor e ânimo, sem fadiga indevida e muita energia para 

desfrutar atividades (PAGAC, 2008).  Apresenta em seu rol de componentes elementos 

que podem ser agrupados em itens relacionados com a saúde e as habilidades, tais 

como: capacidade cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade, força e 

resistência muscular (ACSM, 2018). 

Inclui-se no rol de alterações sistêmicas inerentes ao processo de envelhecimento 

a redução da capacidade cardiorrespiratória, alterações na composição corporal, redução 

da flexibilidade, força e resistência muscular (Tibúrcio et al., 2012; Vale et al., 2016). 



Diante disso, é de suma importância avaliar a população de idosos e prescrever 

adequadamente programa de exercícios físicos que possam minimizar os efeitos 

deletérios do envelhecimento. 

Para tanto, a literatura científica apresenta uma série de testes e baterias para 

avaliação do idoso dentre eles, podemos destacar o protocolo do Grupo de 

Desenvolvimento Latino-Americano para a Maturidade (GDLAM). Através desse 

protocolo mensuramos o nível de condicionamento físico e da capacidade funcional dos 

idosos independente fisicamente (DEL DUCA; SILVA; HALLAL, 2011). A bateria é 

composta pelos seguintes testes: avaliação do índice de massa corporal (IMC), teste de 

flexão e extensão de cotovelo, teste de sentar e levantar da cadeira, NormalFlex, teste 

de caminhada de 6 minutos. 

A melhoria do estado de condicionamento físico também indica uma melhoria do 

quadro de diminuição da densidade mineral óssea que acomete o idoso. 

O Sistema Esquelético padece de diminuição da Densidade Mineral Óssea (DMO), 

é vulnerável ao surgimento de doenças que afetam o tecido ósseo como a osteopenia e 

a osteoporose, que causam a fragilidade dos ossos (WHO, 2003; AMORIM, 

PERNAMBUCO, VALE, 2016). Demais consequências do envelhecimento acorrem como 

degeneração discal, fragilidade de ligamentos e tendões, menor volume de liquido 

sinovial disponível nas cápsulas articulares e considerável redução da amplitude dos 

movimentos (AMORIM, PERNAMBUCO, VALE, 2016). 

A ausência de atividade física pode ter uma influência negativa na massa óssea, 

na autonomia funcional e na qualidade de vida de indivíduos em todas as idades 

(BORBA-PINHEIRO et al, 2008). Nessa perspectiva, indivíduos idosos, com baixo nível 

de atividade física, igualmente possuem baixa Densidade Mineral Óssea (DIAZ-CURIEL, 

2013). 

 O Sistema Esquelético padece de diminuição da Densidade Mineral Óssea (DMO), 

e vulnerável ao surgimento de doenças que afetam o tecido ósseo como a osteopenia e 

a osteoporose, que causam a fragilidade dos ossos (WHO, 2003; AMORIM, 

PERNAMBUCO, VALE, 2016). Demais consequências do envelhecimento acorrem como 

degeneração discal, fragilidade de ligamentos e tendões, menor volume de liquido 



sinovial disponível nas cápsulas articulares e considerável redução da amplitude dos 

movimentos (AMORIM, PERNAMBUCO, VALE, 2016). 

 Uma das consequências do envelhecimento é a baixa DMO, que pode levar ao 

surgimento de doenças que afetam o tecido ósseo como a osteoporose, doença causada 

pelo desequilíbrio do metabolismo ósseo, onde a insuficiência osteoblástica dificulta a 

formação e regeneração deste tecido, sendo ainda, uma das principais causas de 

internações por fraturas (PEDRINELLI, 2009)  

 A baixa DMO em idosos é uma das consequências que acarretam na fragilidade 

óssea, aumentando as chances de fraturas principalmente na região do fêmur, que detém 

o maior índice de fratura nos idosos (BANDEIRA e CARVALHO, 2007). 

O método de densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), no processo de 

avaliação da composição corporal, observa a medida da massa óssea e do conteúdo 

corporal de gordura de massa magra. Sua exatidão tornou-se referência para o estudo 

de composição corporal em seres humanos. O único método que avalia realmente todos 

os compartimentos corporais, é o DEXA, a água corporal que se encontra incorporada 

ao compartimento de massa magra, ou seja, os músculos, não vem a afetar a medida do 

conteúdo de gordura ou de tecido ósseo. (BRANDÃO, 2007) 

 Exercícios com sobrecarga apresentam valores mais significativos na Densidade 

Mineral Óssea (DMO) em detrimento daqueles que não envolvem sobrecarga em várias 

variáveis, dentre elas o risco de quedas. Assim sendo, exercícios físicos que promovem 

impacto nas estruturas ósseas, podem propiciar a manutenção da massa muscular, além 

de contribuir no aumento da massa óssea devido à produção do efeito piezo-elétrico 

(BORBA-PINHEIRO et al, 2008), que promove ganhos da massa óssea, superiores à 3% 

ao ano (DIAZ-CURIEL, 2013).  

 O ganho de massa óssea está diretamente relacionado ao tipo de exercício 

realizado. Maiores benefícios osteogênicos, são observados em atividades que envolvem 

maior força de reação no solo relativa ao peso corporal, em referência a modalidades de 

baixo ou sem impacto (MOTINNI et al, 2008). 

Os benefícios da prática de exercícios de impacto no aumento da massa óssea 

são amplamente reconhecidos (BARBETA, 2015), junto à atuação benéfica no 

condicionamento físico, na redução do risco de quedas, na adequação da composição 



corporal, na saúde de modo geral, quando são feitos regularmente e corretamente 

(BOZKURT, 2010a). Um destes benefícios, a redução do risco de queda em idosos é 

especialmente importante. 

Durante o transcorrer do processo de envelhecimento, fatores inerentes a esta 

fase como, alterações na marcha, diminuição da densidade mineral óssea, do equilíbrio, 

de força muscular, autonomia funcional contribuem para a ocorrência de quedas entre 

idosos (COSTA et al., 2011). A incidência de quedas entre idosos é cerca de 32 % ao 

ano, esta ocorrência é ainda maior em idosos diagnosticados com Osteoporose, Artrose 

e de mobilidade reduzida (VERAS e LOURENÇO, 2010; TAVARES-ALVES et al., 2017) 

sendo a queda, a causa mais frequente de casos de urgência em hospitais e a principal 

razão de morte acidental entre idosos (VACCARI et al., 2016). 

 A ocorrência da queda incita na síndrome de pós-queda, o que gera no idoso 

uma redução da sua capacidade funcional (BRASIL, 2013a), o que eleva ainda mais o 

risco de queda, uma vez que idosos que apresentam necessidade de auxilio no caminhar 

e irregularidade na marcha, apresentam 72% de fator de risco de quedas (REMOR, 

CRUZ e URBANETO, 2014). O risco de queda em idosos é um problema de saúde 

pública, pois às lesões provocadas com frequência, geram um alto custo social e 

econômico (ALVES e SCHEICHER, 2011) e possuem profundo impacto sobre a 

autonomia funcional. 

 Alguns autores (DANTAS e VALE, 2003; DANTAS e VALE, 2008; FIGUEIREDO e 

MACHADO, 2009), afirmam que a ciência do movimento humano contribui para os 

cuidados relacionados à saúde de indivíduos em idade avançada, tendo em vista, que as 

ações de cuidar pelo movimento visam à melhora da independência funcional e qualidade 

de vida, o que possibilita a interação entre as ciências do movimento humano e da 

enfermagem, pois são objetivos de ambas, estudar as ações de cuidar, os cuidados estão 

relacionados à pessoa idosa.  

O envelhecimento também irá trazer consigo um fenômeno cientificamente 

conhecido como imunossenescência, este é compreendido pelo aumento da atividade 

inflamatória basal, com consequente acúmulo de citocinas pró-inflamatórias. (MICHAUD 

et al., 2013). As consequências deste fenômeno contribuem para incapacidade funcional 



no idoso, haja vista que o acúmulo destas contribuem para sarcopenia e aumento de 

gordura intramuscular nesta população. (RAHEMI et. al. 2015) 

Diante do aumento da população idosa, é inerente a preocupação quanto à 

atenção à saúde dos longevos, haja vista que a imunossenescência, aliada ao 

surgimento de doenças crônicas não transmissíveis e degenerativas torna essa 

população mais susceptível e vulnerável ao desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares. Desta forma estas condições exigem acompanhamento médico e de 

equipes multidisciplinares permanentes, além de intervenções contínuas (TADDEO, 

2012).   

É sabido que o exercício físico reduz a mortalidade por doença cardiovascular 

(DCV) e mudanças nos fatores de risco, conhecidos como peso corporal, pressão 

sanguínea e lipídeos séricos, explicando 59% dos efeitos benéficos do exercício sobre 

os desfechos cardiovasculares mais importantes. (ASHOR, 2013). Seu efeito sobre os 

parâmetros hemodinâmicos vasculares de função endotelial, remodelamento arterial e 

complacência dos vasos podem explicar os 40% de redução de risco remanescente 

(ASHOR, 2013) O exercício físico ainda reduz a diminuição do estresse oxidativo 

plasmático e tecidual além da inflamação (CAVALCANTE, 2017). 

Em decorrência do envelhecimento ser um processo natural caracterizada como 

uma das etapas de vida do ser humano, onde ocorre mudanças físicas, psicológicas e 

sociais na busca de uma assistência por excelência à saúde do idoso que exige uma 

atenção multidisciplinar, diante do exposto, observamos a precariedade de estudos 

envolvendo os efeitos de distintos programa de exercícios sobre Condicionamento Físico, 

Densidade Mineral Óssea, Qualidade de Vida e Risco de Quedas em Idosos, de forma 

que o presente estudo objetiva verificar os efeitos dessas atividades físicas sobre estas 

variáveis. 

A fragilidade é algo muitas vezes inerente ao envelhecimento, entretanto a idade 

cronológica isoladamente torna-se um precário preditor de fragilidade no idoso, haja vista 

que o envelhecimento não segue um padrão homogêneo (MORAES et al.,2016). 

Apresenta ainda uma ampla dimensão e está intimamente relacionada com respostas 

homeostáticas precárias predispondo assim à declínios funcionais. (MORAES et 

al.,2016) 



Com o exposto nos parágrafos precedentes ficou clara a importância de um 

programa de exercícios físicos para a melhora das condições gerais dos idosos. Porém 

como conseguir uma maior aderência dos idosos a programas desta natureza? A 

resposta parece aumentar a motivação dos mesmos para a citada prática. 

Uma das principais causas da maioria das doenças crônicas é a inatividade física. 

Hipertensão, diabetes, osteoporose, são alguns exemplos de doenças que acometem os 

idosos, podendo ocorrer a morte prematura dessa população. Com isso, saber identificar 

o nível de atividade física é extremamente importante para prevenir e tratar melhor a 

saúde do idoso (BOOTH; ROBERTS; LAYE, 2012). 

A prática de atividade física regular tem um papel fundamental na prevenção de 

inúmeras doenças, podendo modificar uma condição de morbidade, trazendo mais 

qualidade de vida e funcionalidade, principalmente quando se trata de idosos (ALENCAR 

et al, 2010; BINOTTO; BORGATTO; FARIAS, 2010).  

No que tange a esse público alvo, devemos levar em consideração os problemas 

associados ao envelhecimento, como a sarcopenia, redução da densidade mineral 

óssea, além dos problemas associados a fatores de risco cardíacos. Portanto, envelhecer 

com qualidade de vida e bem-estar é um desafio, já que a prática de atividade física 

insuficiente não gera adaptações que possam surtir efeito na saúde do idoso, pois existe 

uma relação linear entre atividade física e estado de saúde. Em consequência disso, um 

aumento adicional no condicionamento físico, levará a melhorias adicionais no estado de 

saúde (ALENCAR et al, 2010; BOOTH; ROBERTS; LAYE ,2012). 

 Diante do exposto, justifica-se esse estudo uma vez que, após pesquisar o tema 

nas bases de dados das principais fontes, nota-se a escassez de estudos científicos que 

abordem as variáveis abordadas na presente pesquisa em um grupo específico com 

idosos, submetidos a distintos programas de exercícios físicos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 
 
- Validar a bateria de avaliação do risco de quedas (BARQ). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laye%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23798298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laye%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23798298


3.2. Objetivos Específicos: 
 

- Determinar a objetividade da BARQ; 

- Avaliar a fidelidade da BARQ; 

- Avaliar a reprodutilidade da BARQ;  

- Criar um aplicativo de utilização da BARQ. 

 

4. METODOLOGIA 

 
4.1. Modelo do Estudo 

 

O presente estudo se desenvolverá sob a forma de um ensaio clínico 

randomizado, com quatro grupos experimentais e um grupo de controle, com pré e pós-

teste e intervenção de 16 semanas. O registro no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC) será providenciado oportunamente 

4.2. Universo, Amostragem e Amostra. 

 

O universo do estudo serão os idosos dos municípios de Aracaju e São Cristóvão, 

atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde - UBS. 

Inicialmente, todas as UBS serão visitadas. Os idosos que as frequentam serão 

convidados para uma palestra preliminar realizada no Campus Farolândia, na qual será 

explanado: o projeto, as avaliações os benefícios esperados os aspectos éticos e sanar 

as dúvidas porventura existentes. Ao final da palestra será feito o convite para participar 

do projeto. 

Aos voluntários, será solicitado que compareçam com atestado médico os 

liberando para a prática de exercícios física, identidade e CPF, no Laboratório de 

Biociências da Motricidade Humana – LABIMH. 

Após a chegada serão triados pelos critérios de inclusão (ter mais de 60 anos e 

se comprometer a participar de um programa de exercícios físicos por meio da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e de exclusão (ambularem, não 

apresentarem limitações motoras e serem do gênero feminino). 



Os voluntários hábeis a participar do evento serão aleatoriamente, distribuídos 

pelos grupos, por escolha cega. Será oferecida ao participante a opção de integrar-se ao 

Grupo I (2ª e 4ª feira na UNIT), ou ao Grupo II (3ª e 5ª feira na UNIT), ou Grupo III (2ª e 

4ª feira na UNIT), ou ao Grupo IV (2ª e 4ª feira em São Cristóvão) ou ainda ao Grupo V 

(3ª e 5ª feira em São Cristóvão). 

Cada grupo será composto por 44 voluntários (que é a capacidade máxima diária 

de atendimento nas instalações e pessoal do projeto), perfazendo, portanto 220 idosos 

atendidos na 1ª fase do projeto.  

Constituídos os grupos será então realizado o sorteio das atividades que cada 

grupo desenvolverá: 

a. Treinamento Neuromuscular (Musculação) sem incentivo à motivação; 

b. Treinamento Neuromuscular (Musculação) com incentivo à motivação; 

c. Treinamento Cardiopulmonar (Marcha/Corrida); 

d. Capoeira Adaptada e 

e. Educação para a Saúde (Controle). 

Os participantes do grupo de controle terão prioridade para a prática de 

exercícios físicos na 2ª fase do projeto. 

4.3. Ética da Pesquisa 

 

O estudo atenderá ao prescrito da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde, de 12 de dezembro de 2012, que trata das normas para a realização de Pesquisa 

em Seres Humanos. 

Como medida preliminar obteve-se o aval da Coordenação do Centro de 

Educação Permanente da Saúde – CEPES, para possibilitar o acesso às UBS. 

Em seguida cada UBS recebeu um Termo de Informação à Instituição - TII, com 

especificação de todos os procedimentos, riscos e precauções. 

 Por fim cada participante voluntário manifestou sua aquiescência por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, com as mesmas 

informações do TII e com todas as ponderações entre riscos e benefícios; relevância 

social da pesquisa com vantagens para os sujeitos do estudo, que serão devidamente 

explicadas aos idosos. 



4.4. Materiais e Método 

 

Após a realização dos procedimentos preliminares (captação dos participantes, 

precauções éticas, estratificação nos grupos), todos os participantes do estudo, quer dos 

grupos experimentais quer do grupo de controle serão submetidos à avaliação 

diagnóstica, na qual serão mensuradas as variáveis dependentes do estudo. 

4.4.1. Avaliação Diagnóstica 

 

Cada uma das variáveis dependentes será avaliada por meio dos instrumentos 

descritos à seguir, aplicados nas duas semanas iniciais do projeto. 

4.4.1.1. Risco de Quedas- Bateria de Testes do risco de queda 

A bateria de Testes do Risco de quedas será planejada e aplicada pela entrevista inicial 

com base nas seguintes fases: Histórico Médico /de Queda, Medicamentos, e 

Segurança Doméstica 

A. Devemos começar com uma apresentação entre a pessoa que irá aplicar os testes e o 

participante. 

 Certifique-se de que o participante esteja confortavelmente sentado e, se possível, 

realize a estação um em um local onde as informações não possam ser ouvidas. 

 

B.  O primeiro formulário a ser preenchido é o Formulário de Consentimento. 

 Ao administrar o formulário de consentimento, o aplicador do teste não precisa ler o 

documento na íntegra, mas deve destacar as seções mais importantes. Certifique-se 

de que o participante esteja totalmente informado sobre a natureza da avaliação. 

 O aplicador do teste deverá estar familiarizado com a inclusão e exclusão de critérios 

e observar se algum participante não está qualificado para o teste. Os não qualificados 

não serão excluídos da participação no serviço gratuito, mas seus dados não serão 

utilizados para fins de pesquisa. 

 As seções do formulário de consentimento recomendadas para serem administradas 

verbalmente incluem: 

 
 Nomes dos investigadores; 



 Finalidade do estudo; 
 As avaliações incluídas nas monitorias;  
 Possíveis riscos e desconfortos; 
 Benefícios possíveis; 
 Capacidade de se retirar a qualquer momento ou recusar-se a responder a 

quaisquer perguntas específicas; 
 Proteção de dados pessoais; 

 

 Uma vez que o formulário de consentimento tenha sido administrado verbalmente, o 

aplicador do teste deverá perguntar se o participante tem alguma dúvida. Em caso 

afirmativo, as perguntas deverão ser feitas neste momento. 

 Quando, e se, estiver pronto, o participante deverá assinar na linha "assinatura de 

voluntário" e informar a data. Logo em seguida, o aplicador do teste deverá assinar 

como testemunha. Um dos investigadores listados no formulário de consentimento irá 

assiná-la posteriormente. 

 Certifique-se de que, após assinado, o formulário de consentimento seja mantido no 

arquivo do participante, que também deverá receber uma cópia. 

 
C. Após a assinatura do formulário de consentimento, o aplicador do teste poderá coletar 

as informações básicas dos participantes. 

 Este formulário poderá ser preenchido pelo participante ou administrado verbalmente, 

a depender de suas habilidades de leitura ou escrita. O aplicador do teste poderá 

perguntar se o participante necessita de algum auxílio para ler ou escrever. 

 Antes de preencher o questionário ou administrar as perguntas, a pessoa que aplica o 

teste deverá lembrar que o participante poderá deixar em branco qualquer perguntar 

que não queira responder. 

   

 D.  Em seguida, deverão ser administradas verbalmente as questões listadas no 

Instrumento de Monitoria de Risco de Quedas em "Histórico Médico/ Queda”. 

 

 O aplicador do teste deverá certificar-se de que as respostas "sim" ou "não" foram 

registradas na primeira linha após a pergunta e também de marcar a pontuação 

adequada (se não for um valor calculado). 

 



 E. A próxima seção a ser preenchida são as questões listadas no Instrumento de Risco 

de Queda em "Medicamentos". 

 Se o participante preencheu o Formulário de Lista de Medicamentos em casa e o trouxe 

para a monitoria, o aplicador de teste poderá usar a Lista de Identificação de 

Medicamentos para preencher a seção em “medicamentos” no instrumento da 

monitoria. 

 Se o participante não preencher o Formulário da Lista do Medicamentos, seu 

preenchimento deverá ser feito antes de completar as seções de “medicamentos” no 

instrumento da monitoria. 

 Caso o participante não se lembre de sua medicação, esta pergunta deverá ser deixada 

em branco e a seção não será pontuada. 

 Se o participante conseguir lembrar-se apenas parcialmente da medicação, peça-lhe 

que preencha o que conseguir lembrar. Se a lista estiver incompleta, tente determinar 

qual a finalidade dos outros medicamentos não mencionados, ou seja, coração, 

indigestão, ansiedade, etc. 

 O aplicador do teste deverá certificar-se de que o participante registre a resposta “sim” 

ou “não” na primeira coluna depois da pergunta e que marque também a pontuação 

apropriada. 

 

 F.  Finalmente, o Checklist de Segurança Doméstica deverá ser concluído no Instrumento 

de Monitoria de Risco de Queda. 

 Se o participante preencheu o Checklist de Segurança Doméstica em casa, as 

respostas deverão ser transferidas para o verso do Instrumento de Monitoria de Risco 

de Queda onde uma cópia duplicada do Checklist será impressa e o número de 

respostas "não" deverá ser contado e registrado. 

Obs: Se o participante não preencheu a Checklist de Segurança Doméstica, as 

perguntas deverão ser feitas verbalmente e as respostas registradas no verso do 

Instrumento de Verificação de Risco de Queda. As respostas "não" deverão ser 

contadas e registradas. 



 Observe que as 3 primeiras perguntas deverão ser ignoradas, caso o participante não 

tenha escadas dentro ou fora de casa. 

 O teste deverá garantir que todos os itens sejam respondidos. 

4.4.2. Intervenção 

 

1. Equilíbrio 

Teste de Alcance Funcional: O teste de alcance funcional é uma monitoria de equilíbrio 

rápido em pessoas idosas, que tentam alcançar o máximo possível ao longo da fita métrica 

e manter o equilíbrio em uma base fixa de sustentação. 

Equipamento: fita métrica adesiva colorida de 36 polegadas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Shumway-Cook A, Woollacott MH. Controle motor - Aplicações Teóricas e Práticas. Lippincott 
Williams e Wilkins, Philadelphia 1995 

Instruções: 

 Use na parede uma fita métrica adesiva na altura do ombro. 

 Coloque uma tira da fita adesiva colorida no chão um pouco atrás do início da fita 

métrica. 

 Peça ao participante para ficar em pé atrás da fita adesiva.  

 Posicione o participante com o braço esticado e punho cerrado próximo à parede, 

mas sem tocar nela. 

 
 
 



 Anote a posição inicial, determinando o número em que as juntas se alinham com a fita 

métrica. Assinale o número no formulário de monitoramento para referência. 

 Posicione-se alguns passos à frente do participante com os pés em uma posição 

escalonada. A perna mais afastada da parede deve estar à frente enquanto que a perna 

mais próxima à parede dever estar atrás.  Esta posição irá ajudá-lo a proteger o 

participante caso ele perca o equilíbrio durante o teste. 

 Peça ao participante que tente alcançar o máximo possível em um plano paralelo à fita 

métrica. Os participantes estão liberados para usar diversas estratégias de alcance. 

 Registre a diferença entre os números da posição inicial e os da posição final da fita 

métrica no formulário de monitoramento. 

 Os participantes realizam três tentativas.  A melhor pontuação das três deverá ser 

registrada em polegadas no Instrumento de Monitoria de Risco de Quedas. 

 Após cada tentativa, dê um feedback ao participante sobre a forma correta de realizar 

o teste.  Não forneça feedback se obtiver uma boa pontuação.   

Instruções aos participantes: 

 Por favor, fique em pé atrás da linha e mantenha os pés no chão; 

 Mantenha o punho elevado e tente alcançar o máximo que puder sem perder o 

equilíbrio ou dar um paço; 

 Você não poderá tocar a parede ou a fita métrica; 

 Você terá direito a três tentativas e será registrada a melhor distância alcançada das 

três. 

Critérios para interromper o teste e fazer a medição: 

 O participante tira o calcanhar do chão. 

 O participante apoia-se na parede e inclina-se para frente 

 Se a pessoa mover os pés, a tentativa deverá ser descartada e repetida. 

 Se o participante cair (para frente ou para o lado) - não se preocupe com a posição 

final. 

 

Precauções: 



 Se os participantes caírem durante a realização do teste, provavelmente cairão para a 

frente; consequentemente, o aplicador do teste deverá se posicionar à frente para que, 

assim, possa protegê-lo (Duncan & Chandler, 1990). 

 
Monitoramento de Quedas: Mobilidade 

O TUG é usado para avaliar o risco de quedas em idosos e, atualmente, tem sido 

considerado um bom preditor da síndrome da fragilidade (SAWA et cols. 2013), 

Expanded Timed up-and-go (ETUG): O teste "Expanded Timed-up-and-go (Expandido 

cronometrado levante e vá) é um monitoramento de mobilidade rápida em pessoas idosas. 

Os participantes se levantam de uma cadeira sem braço, caminham ao longo de uma 

passarela de 10,05 mts., viram-se, retornam para a cadeira e se sentam. Os participantes 

se levantam de uma cadeira sem braço, caminham ao longo de uma passarela de 3 mts., 

viram-se, retornam para a cadeira e se sentam.



  
 

Equipamento: Cronômetro; Cone; Fita adesiva colorida; Cadeira sem braços; Espaço suficiente 

para a realização da caminhada 

 

Instruções: 

 Meça uma distância de 3 mts. para a caminhada usando as fitas adesivas azuis e verdes das 

extremidades da corda para o teste; 

 Meça uma distância 1,5mts para a caminhada usando as fitas adesivas azuis e verdes nas 

extremidades da corda para o Teste 

 Posicione a cadeira com as pernas traseiras colocadas no início da passarela como mostrado 

na figura acima;  

 

 Utilize a fita adesiva colorida para fazer uma caixa nas 3,5 mts finais da passarela, indicando 

o ponto de onde os participantes deverão retornar. Coloque o cone nesta área para definir o 

ponto de retorno; 

 O teste não deverá ser aplicado caso o participante não consiga sentar e levantar de forma 

independente; 

 NÃO demonstre o teste ao participante porque poderá sugerir uma velocidade de caminhada 

diferente do seu ritmo normal. 

 Caso seja necessário, os participantes podem fazer uso de aparelhos de acessibilidade 

(bengala, andador, etc.).  Indique no formulário se algum aparelho de acessibilidade for 

usado durante o teste. 

 

 Não permita que o participante apoie os braços na cadeira; mas poderá colocar as mãos no 

colo. 

 Após receber as instruções, o participante completará uma caminhada experimental para se 

familiarizar com a sequência dos eventos.  A caminhada experimental não será cronometrada. 

 Após a caminhada experimental, poderá ser dado feedback ao participante sobre como 

realizar o teste de forma correta.  Não dê feedback sobre seu desempenho (velocidade), ou 

seja, você pode dizer, a “assim mesmo, do mesmo jeito”, mas não “que estava na velocidade 

correta; ” 
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 O participante deverá ser novamente instruído antes de caminhar pela segunda vez, que, 

desta vez, deverá ser cronometrada; 

 O cronômetro começará a contar a partir da palavra “vá” e será interrompido quando o 

participante estiver sentado novamente.  O intervalo de tempo entre o início e a interrupção 

do cronômetro fornecerá o tempo total do teste;  

 Os dados do cronômetro devem ser registrados diretamente no Instrumento de Monitoria 

de Queda na seção "Mobilidade/Equilíbrio”. A pontuação do teste deverá ser registrada em 

segundos no espaço apropriado no instrumento de monitoria. 

 
 
Instruções aos Participantes: 

 “Sente-se com suas costas contra a cadeira e coloque as mãos no colo. ” 

 “Quando eu disser a palavra “vá”, levante-se sem apoiar as mãos na cadeira e caminhe com 

segurança e o mais rápido que puder até o final da passarela - mas não pode correr. ” 

 “Sem parar, dê a volta no cone que está na caixa no final, retorne à cadeira e se sente". 

 

Monitoramento de Quedas: Visão                                                       
Teste de Acuidade Visual Snellen (Visão): 

O teste de acuidade visual verifica a habilidade dos idosos em 

enxergarem a determinadas distâncias.  Este teste utiliza um 

cartaz com várias letras alinhadas; as letras no alto são as 

maiores, e as que estão embaixo são as menores.  A 

pontuação de acuidade visual compara o desempenho do 

participante com o de pessoas com visão normal. Cada 

pontuação é expressa em dois números, tais como 20/20 ou 

20/100.  O primeiro número indica a distância entre o quadro 

e o paciente, neste caso 6,10 mts. O segundo número indica 

a distância que as pessoas com visão normal podem ler a 

mesma linha do cartaz. É considerada Visão normal 20/20. 

Uma pessoa com visão 20/20 pode enxergar a 6,10 mts o que 

as pessoas com visão normal podem enxergar a essa 

distância.  

 

Equipamento: Tabela Snellen (6,10 mts), Fita adesiva colorida, 

Corda com medida de 6m. 
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Instruções: 

 Coloque a ponta da corda com fita azul na parede. Ao realizar o exame ocular 

utilizando a Tabela Snellen de 6,10 mts, a marca da fita adesiva verde na corda será 

de 6,10 mts. 

 Para o teste de acuidade visual utilizando a tabela Snellen de 3,05 mts, a marca da 

fita adesiva verde na corda deverá ser de 3,05 mts. 

 Coloque uma tira da fita adesiva colorida no chão a uma distância de 3,05 mts ou 6,10 

mts.Pendure a tabela Snellen na parede de forma que a parte superior esteja a 22,5 

mts. 

 Dê início a esta estação aplicando verbalmente as perguntas nas primeiras três fileiras 

da seção “Visão” do Instrumento de Monitoria de Risco de Quedas. O aplicador do 

teste deverá certificar-se que o participante respondeu " sim " ou " não " na primeira 

alinha logo após a pergunta, assim como marcar a pontuação adequada. 

 O participante poderá usar óculos ou lentes de contatos durante a realização do teste. 

 Peça ao participante para se posicionar atrás da fita adesiva de frente para a tabela.  

Ponha uma cadeira ao lado do participante, caso necessite de apoio. 

 Para monitorar, posicione-se próximo à tabela Snellen e verifique se os participantes 

leram as letras corretamente. 

 Peça ao participante para ler até as menores letras na tabela com ambos os olhos 

aberto. 

 Registre a pontuação que corresponde à última linha que o participante leu totalmente 

correta.  

Instruções ao Participante: 

- ”Fique em pé atrás da fita adesiva de frente para a tabela pendurada na parede, segure-

se na cadeira caso precise de apoio” 

- “Pode usar quaisquer lentes corretivas prescritas e leia até a menor linha de letras com 

ambos os olhos abertos” 

Precauções: 

 Peça ao participante para ler as linhas ao contrário para garantir que ele/a não 

memorizou a sequência de letras do teste anterior  

 Certifique-se que esteja em pé - não permita que se incline para frente. 
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Obs: Assegure-se de que todas as estações sejam realizadas e que todas as perguntas no 

Formulário de Monitoria sejam preenchidas antes de encaminhar o participante para o 

Relatório/Pontuação. 

4.4.3. Avaliação Somativa 
 

Ao final da 1ª fase de intervenção (16 semanas) os participantes da pesquisa serão 

submetidos a um novo turno de avaliações, com todos os procedimentos utilizados na avaliação 

diagnóstica. 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

A utilização concomitante da avaliação das quatro variáveis dependentes consideradas 

neste estudo (Condicionamento Físico, Densidade Mineral Óssea, Qualidade de Vida, Risco de 

Quedas); combinadas aos quatro tipos distintos de intervenção, certamente possibilitará uma 

visão mais efetiva e completa do efeito dos programas de exercício físico sobre a saúde, a 

autonomia e a qualidade de vida de idosas. 

Espera-se ao final da pesquisa determinar quais os principais efeitos de cada tipo de 

intervenção sobre as variáreis de estudo, ressaltadas pela análise estatística que será realizada 

por meio da regressão logística, da análise de cluster e de redes neurais. 

6. RELEVANCIA E IMPACTO DO PROJETO PARA A INOVAÇÃO 

O estudo foi pensado e desenvolvido para possibilitar a realização em seu arcabouço de 

distintas dissertações de mestrado e teses de doutorado, com as correlatas publicações de 

artigos científicos. 

Além disso, o projeto possibilitará o desenvolvimento de aplicativos para a avaliação da 

Flexibilidade, da Autonomia Funcional e do Condicionamento Físico de Idosos, bem como o 

desenvolvimento de patente de um equipamento de avaliação da força muscular e do torque. 

 

7. IMAGENS DA AVALIAÇÃO 
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