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RESUMO 

O processo de envelhecimento é acompanhado por alterações de equilibrio postural 

e agilidade. O objetivo é analisar o efeito da morfologia dos pés no equilíbrio e 

agilidade de 50 idosos. Será um estudo de caráter transversal com uma amostra não 

probabilística voluntária de conveniência. Será realizada a anamnese e em seguida, 

os participantes serão encaminhados para avaliação morfológica do pé e 

estabilométrica com baropodômetro Footwork, avaliação do equilíbrio pela escala de 

equilíbrio de Berg e avaliação da agilidade pelo timed up and go. Após as coletas, a 

escolha por testes paramétricos ou não-paramétrico será baseada em testes de 

normalidade, homogeneidade da variância e independência dos dados. Será 

realizada uma análise descritiva e correlacional. O nível de significância adotado 

neste estudo será de p≤ 0,05. 

 

INTRODUÇÃO 

  O processo de envelhecimento natural gera modificações estruturais e 

funcionais importantes no organismo humano. Afeta sistema neuromuscular e 

sistema nervoso central o que promove déficit de marcha e equilíbrio. As queixas de 

equilíbrio também podem estar associadas com alteração vestibular, visual, no 

mecanismo de atenção e tempo de reação (FIGUEIREDO et al, 2007).  

 Os pés são estruturas com variedade de tipos, que se comportam de 

maneiras diferentes dependendo de sua estrutura, e têm como função auxiliar na 

locomoção e estabilidade do corpo (DORNELES et al, 2014). Durante o 

envelhecimento as modificações morfológicas que ocorrem nos pés podem 

ocasionar incapacidades e lesões (CASTRO et al, 2009). O desalinhamento pode 

aumentar o risco de quedas, além de relacionar essas alterações com a modificação 

do equilíbrio postural que interfere no controle unipodal e bipodal (FERREIRA et al, 

2010). 

 As quedas são consideradas importantes preditores de desfechos 

desfavoráveis em idosos, tais como fragilidade, morte, institucionalização e piora das 

condições de saúde, por isso, faz-se necessário investigar alterações anatômicas 

que possam influenciar o equilíbrio do idoso, auxiliando no diagnóstico precoce do 

risco de quedas e promovendo uma intervenção preventiva ou reabilitadora 

adequada. 

 



OBJETIVOS 

 Analisar o efeito da morfologia dos pés no equilíbrio e agilidade de idosos.  

 

METODOLOGIA  

 Trata-se de uma pesquisa transversal com amostra não probabilística 

voluntária de conveniência, que recrutará 50 idosos cadastrados na clínica de 

fisioterapia da Universidade São Judas tadeu.  Serão incluídos neste estudo 

indivíduos de ambos os gêneros, com idade maior ou igual a 60 anos, sem lesões 

neurológicas e cognitivo preservado para entendimento de ordens simples. Serão 

excluído indivíduos que não têm marcha independente e amputados. 

 Após a seleção dos participantes, será realizada a anamnese e em seguida, 

os participantes serão encaminhados para avaliação morfológica do pé e 

estabilométrica com baropodômetro Footwork: Será realizada em uma plataforma 

com sistema de análise profissional de tecnologia.  

 O participante ficará em posição ortostática, descalço sobre a plataforma para 

a avaliação estática com apoio  bipodal durante 30 segundos. As variáveis analisadas 

serão: distribuição das cargas em condições ortostáticas, estabilometria do paciente 

em posição estática, transferência dinâmica da carga durante a fase do passo, picos 

de pressão e tempo de contato no solo e captação de áreas de risco do pé. 

Para avaliação do equilíbrio corporal será utilizado a escala de equilíbrio de 

Berg, composta por 14 situações do dia-a-dia. Cada situação possui cinco 

alternativas variando de 0 (incapaz de realizar a tarefa) a 4 (capaz de realizar a 

tarefa independente) pontos, que variam de acordo com a dificuldade da execução 

do movimento. Já para avaliação da agilidade será utilizada a Timed up and go. 

Consiste em o paciente estar sentado em uma cadeira, o terapeuta dará o comando 

de voz “vá” para levantar-se sem utilizar ajuda dos braços, caminhar a uma distância 

de três metros, girar 180° e caminhar em direção à cadeira e sentar-se novamente. 

Durante todo o percurso o tempo gasto na tarefa será cronometrado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O estudo foi aprovado no processo de seleção do programa de iniciação 

científica Pró-Ciência em agosto de 2018. A primeira etapa foi sua submissão para a 



avaliação do Comitê de ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu, com 

todas as exigências éticas vigentes da Resolução n° 466/12 da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa, e iniciar-se-á após a sua aprovação.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Este estudo encontra-se em andamento e está na fase inicial de levantamento 

bibliográfico, e ainda não apresenta resultados preliminares.   
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