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INTRODUÇÃO 

 Os testes clínicos de mobilidade funcional para detectar déficit de equilíbrio postural de 

idosos, até o momento, são predominantemente dirigidos aos idosos institucionalizados e/ou com 

baixa condição física e com dificuldades para realizar AVD, comprometendo sua validação 

cientifica. Assim, há a necessidade de identificar os testes clínicos de mobilidade funcional que 

avaliem a condição de equilíbrio de idosos praticantes de atividades físicas. A hipótese é que os 

testes clínicos de mobilidade funcional pré-existentes para detectar o déficit de equilíbrio postural 

podem identificar, risco de queda em idosos ativos, mesmo após o ajuste para outros fatores 

relacionados. O objetivo primário do estudo foi avaliar a validade preditiva dos testes de 

mobilidade funcional no risco de queda futuro em idosos praticantes de atividade física 

supervisionada (AFS). O objetivo secundário foi investigar a possibilidade de utilizar os testes de  

mobilidade funcional previamentes validadas para desenvolver um novo instrumento para 

mensurar o constructo de controle postural, com validade de constructo dos seus itens e 

consistência interna adequadas.  

 

METODO 
 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, SC, Brasil , por meio da plataforma Brasil, CAAE n° 

46613115.1.0000.0118, de acordo com a resolução 1996/96 da National Health Council. Participaram 348 

idosos com idade entre 60 e 94 anos (69.8 ±5.8), sendo que, 63 (18,1%) sofreram quedas nos últimos 12 

meses. 

 Após a finalização da revisão sistemática, foram aplicados os testes clínicos de mobilidade funcional: 

Timed Up and Go –TUG; Timed Up and Go cognitive; Timed Up and Go manual; teste unipodal; Alcance 

Funcional; Chair test; Step test Direito e Esquerdo; Floor Transfer; Turn 360º; Four Squart Step Test; 

Ordered Multi-Stepping Over Hoop – OMO. Todos os testes foram aplicados de acordo com o protocolo 

dos seus respectivos autores originais. Os desempenhos dos testes de mobilidade funcional foram 

categorizados conforme os parâmetros do ponto de corte da Curva ROC e os critérios pré-existentes na 

literatura dos instrumentos. Para confirmação usou-se a analise de Teoria de Resposta ao Item pelo 

Softaware MULTILOG. 

 O histórico de queda foi prospectivo, com seguimento de 12 meses, coletado pelo auto relato do idoso. 

 Para analise a validade preditiva dos testes clínicos de mobilidade funcional, para detectar o risco de 

queda em idosos praticante de AFS, foi utilizado a analise da curva ROC. As Análises Fatoriais 

Exploratória e Confirmatória foram utilizadas para verificar a possibilidade de unificar os testes em um 

único instrumento com a finalidade de mensurar o constructo controle postural. Todos os testes adotaram 

o nível de significância de 5% (α =0,05). Foi utilizado o pacote SPSS 20.0 e AMOS 21.0. 



                               
 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na primeira etapa foi analisado a validade preditiva dos testes clínicos de mobilidade Funcional, 

os quais apresentaram bons parâmetros de sensibilidade e especificidade para detectar idosos com risco de 

queda futuro, exceto OMO e FSST. Estudos prospectivos (1, 2) e retrospectivos (3, 4), demonstraram que 

os testes de mobilidade funcional, utilizado neste estudo, apresentam boa validade preditiva e 

discriminativa, respectivamente, para população idosa residentes na comunidade.  

Na segunda etapa deve objetivo de categorizar o desempenho dos idosos nos testes por meio da 

teoria de Resposta ao Item (TRI), na qual os critérios de mensuração dos testes apresentaram bons 

parâmetros de poder de discriminativo (ai) e de dificuldade (bi), indicando que não houve itens 

problemáticos ou redundantes, isto é, os itens mensuram o mesmo constructo, sugerindo níveis de 

mensuração dos mesmos pode ser somados para geral um escore total. A Analise fatorial exploratória 

identificou um comportamento unidimensional dos testes com mensuração categórica, pela TRI, 

apresentando cargas fatoriais, KMO (0.86) e alpha de Cronbach (0.88) adequados. Analise Fatorial 

Confirmatória comprovo o comportamento unidimensional, os parâmetros indicaram que o modelo foi 

satisfatório (x²/gl=3.3; RMSEA=0.08; CFI=0.93; TLI=0.91; SRMR=0.04). A soma do escore total 

dos instrumentos apresentou boa validade preditiva, apresentando AUC entre 0.71 (p<0,001), o ponto de 

corte entre 28 pontos, a sensibilidade entre 65,33% e a Especificidade de 83,15%. 

 

CONCLUSÃO 

Os testes de mobilidade funcional apresentaram baixa sensibilidade para detectar o risco 

de queda neste perfil amostral. Contudo, ao serem unificados em um único instrumento a análise 

de TRI evidenciou que os testes mensuram o mesmo constructo, sugerindo que os testes podem 

ser unificados para mensurar o traço latente “Controle Postural”. As AFE e AFC confirmaram o 

instrumento como uma ferramenta válida e confiável. Além disto, os resultados evidenciram que 

os testes unificados em um único escore é mais sensível para detectar o risco de queda futura 

neste perfil amostral do que os testes separadamente.  
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