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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi investigar as alterações da mobilidade 

funcional no período de 12 meses, bem como os possíveis fatores que se 

relacionam a estas alterações em idosos institucionalizados. Para isso, 15 idosos, de 

ambos os gêneros, residentes em uma instituição de longa permanência de 

Santos/SP foram avaliados em 2012 (T1) e 2013 (T2) por meio dos seguintes 

instrumentos: informações sociodemográficas e clínicas; aplicação de testes de 

rastreio cognitivo por meio do Mini-Exame de Estado Mental (MEEM) e de sintomas 

depressivos pela Escala de Depressão Geriátrica-15 (EDG-15) para caracterização 

da amostra e como variáveis com potencial de correlação com a mobilidade 

funcional; e por fim, foi realizado o Timed Up and Go test (TUG) para avaliar a 

mobilidade funcional. Foi possível observar que não houve modificação significativa 

em relação à prática de atividade física ou terapêutica, EDG-15, e MEEM, ao longo 

dos 12 meses de acompanhamento da população estudada, entretanto foi possível 

observar que houve diferença (p<0,001) entre o TUG com média de 16,71 

(DP=6,68) segundos em T1 e 20,64 (DP=7,08) segundos em T2 (p=0,001). Além 

disso, houve uma correlação positiva entre idade e TUG em T1 (r=0,673; p<0,01) e 

em T2 além da idade que se manteve (r=0,647; p<0,01), a EDG-15 também 

apresentou correlação com o TUG (r=0,571; p<0,05). Dessa forma, concluímos que 

houve um declínio da mobilidade funcional nos idosos institucionalizados avaliados 

na presente pesquisa, associado à idade avançada nos dois momentos de avaliação 

e de sintomas depressivos após 12 meses de avaliação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento da população é intrínseco, irreversível, 

universal, heterogêneo e deletério1, provoca alterações em vários sistemas 

corporais, podendo acarretar a alterações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, 

além de um aumento de ocorrência de doenças crônicas2. O envelhecimento é 

caracterizado por uma deterioração na manutenção de processos homeostáticos ao 
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longo do tempo, levando a um declínio funcional, aumento do risco de doença e 

morte3. Portanto, esse processo pode ser acompanhado pelo declínio das 

capacidades tanto físicas, quanto cognitivas, emocionais e até sociais, de acordo 

com suas características de vida, entretanto cada indivíduo tem a sua 

particularidade com relação à ordem e à velocidade de seu envelhecimento4. 

Dentre os diferentes declínios na capacidade física com impacto na saúde do 

idoso, podemos destacar a mobilidade. Por mobilidade, entende-se a capacidade de 

deslocamento do indivíduo pelo ambiente, sendo este um componente 

extremamente importante para a função física, fazendo-se necessário para a 

execução das atividades de vida diária (AVD) e consequentemente para a 

manutenção da independência5. 

À medida que o ser humano envelhece, tornam-se cada vez mais difíceis de 

serem realizadas muitas tarefas do dia a dia. A dependência física e cognitiva acaba 

por impedir os autocuidados, gerando uma carga muito grande para a família e o 

sistema de saúde6. Nesse sentido, sabemos que o comprometimento na mobilidade 

pode estar associado à maior limitação funcional, e maior necessidade de cuidados 

especiais nessa população7. A internação em instituição de longa permanência para 

idosos (ILPI) pode ser tanto uma consequência de quedas, quanto um fator de risco 

para a ocorrência das mesmas. O idoso se depara com um ambiente totalmente 

diferente do seu próprio lar, o que alterara seu estilo de vida8. As ILPI têm como 

objetivo principal, suprir as necessidades básicas dos idosos, com a finalidade de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida. Não obstante, nem sempre são 

oferecidas atividades aos idosos institucionalizados, por falta de mão-de-obra 

especializada, problemas financeiros, ou até mesmo pela restrição de espaço 

físico9,10. De tal modo, os idosos ficam muito tempo desocupados, o que pode levar 

a problemas de angústia, depressão9, e principalmente, perda da autonomia e da 

capacidade funcional11. 

Frente às possíveis dificuldades enfrentadas por idosos institucionalizados, a 

fisioterapia tem um papel importante nessa população, por meio da estimulação da 

funcionalidade e da autonomia, bem como proporcionar mais qualidade de vida aos 

anos vividos por esses idosos. Para isso, é importante o conhecimento das 
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possíveis modificações do desempenho físico-funcional em idosos residentes em 

uma ILPI ao longo do processo de institucionalização.  

 

2. OBJETIVOS 

Investigar as alterações da mobilidade funcional frente à institucionalização 

de idosos e fatores que possam se correlacionar com a piora da mobilidade no 

período de 12 meses. 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa analítica, observacional do tipo longitudinal 

prospectiva que avaliou 15 idosos (n=15), com idade igual ou superior a 60 anos, de 

ambos os sexos, residentes de uma ILPI na cidade de Santos-SP, cumprindo os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão.  

Critérios de inclusão: 

- Residir na ILPI e aceitar participar da pesquisa nos dois anos de seguimento (2012 

e 2013); 

- Deambular independentemente ou com uso de aditamentos de marcha, tais como 

andador ou bengala; 

- Firmar o aceite por meio da Assinatura no termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) nos dois anos de execução da pesquisa; 

Critérios de exclusão: 

- Apresentar algum comprometimento em condições clínicas, físicas, cognitivas e/ou 

sensoriais que impeça a compreensão e consequentemente a realização da 

pesquisa ou até que possa causar algum risco para sua integridade nos fatores 

supracitados, tais como déficit visual e ou auditivo importante e/ou sem correção, 

idosos que se tornaram acamados e/ou cadeirantes ao longo dos 12 meses, idosos 

em delirium e/ou síndrome do crepúsculo, com doença cardiovascular 
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descompensada, dentre outras possíveis condições sem o devido controle clínico no 

período da coleta de dados; 

- Não realizar todos os testes e avaliações necessárias para contemplar o objetivo 

do presente estudo; 

- Desistência de participar da pesquisa, mesmo após a assinatura do TCLE e 

aplicação do protocolo de avaliação. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa teve início após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com 

seres humanos da Universidade Santa Cecília com o número do CAAE: 

10310812.2.0000.5513, e seguiu todas as recomendações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Após a explicação da pesquisa, aceite e assinatura do TCLE, os idosos foram 

avaliados por meio de um instrumento de avaliação com diferentes objetivos, tais 

como avaliação sociodemográfica, de condições gerais de saúde, testes físicos e 

funcionais, cognitivos e emocionais. Porém, para a presente pesquisa, foram 

utilizados parte dos dados sociodemográficos e informações sobre saúde do 

protocolo de avaliação do estudo longitudinal no qual se insere, Escala de 

depressão geriátrica-15 (EDG-15) para avaliação de sintomas depressivos, Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliação de rastreio cognitivo para 

caracterização da amostra e análise de correlação com a mobilidade funcional, e por 

fim, o Timed Up and Go teste (TUG) para avaliar a mobilidade funcional dos idosos.  

Foram avaliados 27 idosos em 2012, entretanto apenas 18 idosos 

participaram da reavaliação em 2013. Foram diversos os motivos para a redução do 

número de idosos reavaliados, desde a manifestação de não desejar participar 

novamente da avaliação, até não residir mais na ILPI, bem como casos de morte do 

idoso. Dos 18 idosos reavaliados, contamos com a participação de 15 idosos, uma 

vez que 02 idosos não quiseram realizar especificamente o teste de mobilidade 

funcional (TUG) proposto neste estudo e 01 não conseguiu completar o TUG de 

maneira adequada e sua pontuação foi extrema quando comparado aos demais 
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participantes da pesquisa, sendo considerado como um outlier nesta amostra 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxograma da população estudada 

 

 

 

 

 

Materiais   

Para caracterização da amostra desta pesquisa foram utilizadas as seguintes 

informações da avaliação dos dados sociodemográficos e clínicos: gênero, idade, 

escolaridade em anos, tempo de institucionalização em meses e prática de atividade 

física ou terapêutica. 

A Escala de Depressão Geriátrica – 15 (EDG-15), em sua forma abreviada, 

possui 15 questões dicotômicas (sim e não) que se referem a mudanças no humor e 

a alguns sentimentos que podem indicar tanto padrão de normalidade (zero a cinco 

pontos), quanto de indícios de depressão leve (de seis a 10 pontos) e até mesmo 

depressão severa (entre 11 e 15 pontos)12,13. 

O Mini-Exame de Estado Mental (MEEM) é um instrumento de rastreio 

cognitivo composto por diversas questões agrupadas em sete categorias, com o 

objetivo de avaliar funções cognitivas específicas: orientação no tempo, orientação 

no espaço, registro, memória de evocação, linguagem, atenção e cálculo. O escore 

do MEEM está relacionado com a escolaridade do indivíduo e varia de 0 a 30 

pontos, sendo que, quanto maior é o escore, melhor é a função cognitiva14,15. 

A mobilidade funcional foi avaliada por meio do TUG, proposto por Podsiadlo 

et al. que quantifica a mobilidade do idoso e, por conseguinte, avalia a propensão a 

quedas. O TUG avalia o tempo que o idoso leva para levantar-se de uma cadeira, 

caminhar por 3 metros, retornar e sentar-se na cadeira, voltando para a posição 

27 Residentes 
da ILPI 

avaliados em 
2012 

18 idosos 
reavaliados em 

2013 

3 idosos foram 
excluídos do 

estudo em 2013 

Amostra final 
em 2013  
(n=15) 
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inicial. O TUG pode ser classificado de acordo com o tempo em segundo de sua 

execução, sendo considerado normal para adultos saudáveis o tempo inferior a 10 

segundos; normal para idosos frágeis ou com deficiência (os quais tendem a ser 

independentes na maioria das atividades de vida diária) entre 10,01 e 20 segundos e 

o tempo superior a 20,01 segundos é indicativo de risco aumentado de quedas e de 

dependência funcional16. 

Análise de dados 

Para analisar os dados estatísticos foi utilizado o pacote estatístico SPSS® 

versão 16.0 para Windows, onde foi utilizado o teste Shapiro-Wilk para avaliar a 

normalidade dos dados e posteriormente realizou-se a comparação dos dados 

numéricos por meio do teste T pareado, uma vez que as variáveis (TUG em 

segundos, MEEM e EDG-15) seguiram a premissa da normalidade – curva 

Gaussiana (distribuição simétrica) e para a comparação dos dados categóricos 

(atividade física e classificação do TUG) foi realizado o teste McNemar. E por fim, 

para avaliar possíveis relações entre variáveis do estudo (idade, tempo de 

institucionalização, MEEM, EDG-15, atividade física e/ou terapêutica) com declínio 

da mobilidade funcional (TUG) foi realizado teste de coeficiente de correlação de 

Pearson. Para este estudo foi considerado o valor de p<0,05 para efeito de 

significância estatística.  

 

5. RESULTADOS 

Os idosos avaliados (n=15) apresentaram em média 82,60 anos (DP=7,28), 

com predomínio do gênero feminino (n=11; 73,3%), com média de 60,66 meses 

(DP=30,13) de tempo de institucionalização e 6,6 anos (DP=4,20) de escolaridade. 

Não foi possível observar diferença significativa em relação a sintomas depressivos, 

rastreio cognitivo e pratica regular de atividade física ou terapêutica, conforme tabela 

1. Entretanto, ainda na tabela 1, observa-se uma alteração significativa (p<0,001) em 

relação a mobilidade funcional quando avaliamos valor médio em segundos do TUG 

em T1 (média: 16,71 segundos; DP=6,68) em relação ao T2 (média: 20,64 

segundos; DP=7,08). 



7 

 

Tabela 1 – Comparação entre os dois períodos de avaliação da mobilidade 
funcional, rastreio cognitivo, sintomas depressivos e pratica de atividade física e/ou 
terapêutica dos idosos institucionalizados (n=15). 

 T1 T2 p-valor 

TUG 16,71±6,68 20,64±7,08 <0,001a 

EDG-15 4,0±2,77 4,67±3,57 0,265a 

MEEM 19,93±4,68 20,53±5,94 0,563a 

Atividade física e/ou terapêutica    

                                      Sim 10(66,7) 11(73,3) 1,000b 
                                      Não 05(33,3) 04(26,7)  
Nota:  a. p-valor referente a comparação dos dados numéricos apresentados em média+desvio padrão do teste t 
pareado; b. p-valor referente a comparação da frequência absoluta e relativa, referente ao teste McNemar. 
Legenda : TUG – Timed Up and Go test, T1 – primeira avaliação em 2012; T2 – segunda avaliação em 2013; MEEM: 
Mini-Exame de Estado Mental; EDG-15: Escala de Depressão Geriátrica-15. 
 

No gráfico 1, podemos observar que não houve diferença significativa da 

mobilidade funcional ao avaliarmos a comparação da classificação do TUG dos 

idosos avaliados nos dois momentos da pesquisa, apesar de visualizarmos um 

aumento no número e proporção de idosos considerados anormais e uma 

diminuição dos considerados normais, segundo esta classificação.  

 

Gráfico 1 – Comparação entre a classificação do TUG nos idosos avaliados (n=15). 

 
Nota:  p-valor=0,150 referente ao teste McNemar - comparação entre frequência relativa e absoluta da classificação do 
TUG em T1 e T2;  
Legenda : TUG: Timed Up and Go teste, T1: primeira avaliação em 2012; T2: segunda avaliação em 2013. 
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Em relação a correlação, é possível observar na tabela 2 que houve uma 

correlação positiva moderada entre mobilidade funcional (TUG) e a idade nos dois 

períodos de avaliação T1 (r=0,673; p<0,01) e T2 (r=0,647; p<0,01) e de sintomas 

depressivos apenas em T2 (r=0,571; p<0,05). 

 

Tabela 2 – Correlação entre idade, tempo de institucionalização, rastreio cognitivo e 
sintomas depressivos com a mobilidade funcional dos idosos avaliados (n=15) 

 TUG 

 
         T1 

r 

         T2 

r 

Idade 0,673** 0,647** 

Tempo de institucionalização 0,278 0,252 

MEEM -0,495 -0,426 

EDG-15 0,375 0,571* 

Atividade física e/ou terapêutica 0,505 -0,201 

Nota:  r: coeficiente de correlação de Pearson; *referente a p-valor<0,05; ** referente a p-valor<0,01;  
Legenda : TUG – Timed Up and Go test, T1 T1 – primeira avaliação em 2012; T2 – segunda avaliação em 2013; MEEM 
Mini-Exame de Estado Mental; EDG-15: Escala de Depressão Geriátrica-15. 

 

 

6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 

Concluímos nesta pesquisa que há modificação da mobilidade funcional ao 

longo de 12 meses em idosos institucionalizados, mas essa mobilidade funcional 

relacionou-se com a idade avança nos dois momentos de avaliação e de sintomas 

depressivos após 12 meses de acompanhamento dessa população. Portanto, não é 

possível atribuir ao tempo de institucionalização em si, o prejuízo na mobilidade 

funcional, uma vez que não houve correlação entre essas variáveis na população 

estudada.  A partir desses achados, pretende-se estudar a relação entre sintomas 

depressivos e tempo de institucionalização desses idosos para compreender se de 

alguma maneira, há relação entre as duas variáveis e consequentemente, 

repercussão negativa na mobilidade funcional, uma vez que estas podem estar 

associadas ao processo de institucionalização. 
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