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RESUMO 

Este estudo terá como objetivo analisar o poder preditivo da velocidade de 

caminhada no equilíbrio postural de indivíduos idosos com síndromes vestibulares. 

Não foi observada associação significativa entre a velocidade de caminhada e o 

equilíbrio postural independente da posição empregada (pés paralelos: R=0,32 

[R2ajustado=,02; β=,316; P=,272], semi-tandem: R=,05 [R2ajustado=-,08; β=,046; 

P=,877] e tandem (R=,41 [R2ajustado=,10; β=-,408; P=,148]). 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das principais, e provavelmente mais sérias conseqüências das síndromes 

vestibulares, é o incremento da susceptibilidade às quedas, que por sua vez, está 

associado com maior gravidade de ferimentos e de lesões, além de restrição da 

mobilidade (Agrawal et al., 2009; Gazzola et al., 2006a). Isso pode, portanto, sugerir 

que indivíduos com síndromes vestibulares tenham maior dificuldade para gerenciar 

a de maneira autônoma e independente a multidimensionalidade das atividades da 

vida diária.  

 

OBJETIVO 

Este estudo terá como objetivo analisar o poder preditivo da velocidade de 

caminhada no equilíbrio postural de indivíduos idosos com síndromes vestibulares. 

 

MÉTODOS 

A amostra foi constituída por 14 voluntárias com diagnóstico de disfunção 

vestibular. Foram excluídos indivíduos: (i) com quaisquer tipos de limitações que 

os incapacitem de compreender ou executar os procedimentos; (ii) doenças 

cardiopulmonares ou metabólicas descontroladas; (iii) desordens do sistema 

nervoso central e/ou periférico; (iv) terem sofrido cirurgia três meses antes; (v) 

permanecido em repouso forçado em leito durante os três meses precedentes; (vi) 

ou serem portadoras de qualquer distúrbio ortopédico que contra-indique a 

realização dos procedimentos. A velocidade de caminhada foi determinada pelo 

melhor desempenho de duas tentativas num percurso de quatro metros (Guralnik et 

al., 2000). O equilíbrio postural foi determinado por meio da manutenção mínima de 

10 segundos nas posições pés paralelos, semi-tandem e tandem (Guralnik et al., 

2000). A estatística descritiva (média e desvio padrão) foi calculada. Foram 



desenvolvidos modelos de regressão linear univariada considerando o equilíbrio 

postural em função da velocidade de caminhadaO nível de significância adotado 

será p<0,05. O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS: versão 

17.0) será empregado para todos os cálculos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A velocidade de caminhada tem sido considerada uma estratégia simples e de baixo 

custo operacional para a análise preditiva de inúmeros desfechos (Studenski, 2012), 

inclusive de sobrevivência (Studenski et al., 2011). Muito recentemente, nosso 

serviço tem demonstrado que a distribuição regional de gordura, função física e a 

potência aeróbica não representam importantes preditores do equilíbrio postural. Por 

outro lado, a velocidade de caminhada parece explicar cerca de 10% (R2 

ajustado=0,08; P=0,047) da variabilidade do equilíbrio postural em mulheres idosas 

saudáveis (Raso et al., 2013). 

 

RESULTADOS 

A velocidade de caminhada média foi de 4,7 ± 1,2 segundos, enquanto que o 

desempenho de equilíbrio foi 9,8 ± 0,6 (pés paralelos), 9,4 ± 1,6 (posição 

semitandem) e 8,2 ± 3,0 (posição tandem). Não foi observada associação 

significativa entre a velocidade de caminhada e o equilíbrio postural independente da 

posição empregada (pés paralelos: R=0,32 [R2ajustado=,02; β=,316; P=,272], semi-

tandem: R=,05 [R2ajustado=-,08; β=,046; P=,877] e tandem (R=,41 [R2ajustado=,10; 

β=-,408; P=,148]). 

 

CONCLUSÃO 

Os dados do presente estudo não permitem concluir que a velocidade de caminhada 

representa importante preditor do equilíbrio postural em indivíduos com síndromes 

vestibulares. É possível que o tamanho da amostra seja o principal fator limitante, 

haja vista que resultados preliminares com outro grupo de indivíduos mostrou 

associação significativa mesmo com uma amostra pequena. 
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