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RESUMO  

Introdução: A osteoartrite de joelho é uma doença crônica degenerativa de alta 

prevalência em idosos que ocasiona dor e perda da função. Objetivos: Avaliar os 

efeitos da fisioterapia em idosos com osteoartrite de joelho através da mobilidade, 

equilíbrio e capacidade funcional. Metodologia: O estudo avaliou 18 idosos com 

idade de 73,95 ± 7,40 anos. Foram incluídos indivíduos de ambos os gêneros, com 

idade ≥ 60 anos, com diagnóstico radiológico e clínico de osteoartrite de joelho uni 

ou bilateral, com cognitivo preservado, que apresentavam dor em um ou ambos os 

joelhos e aqueles que deambulavam com ou sem dispositivos de auxílio à marcha. 

Excluiu-se os submetidos a cirurgias prévias no joelho, amputados, com obesidade 

mórbida e com outras doenças inflamatórias. O equilíbrio, a mobilidade e força 

muscular foram avaliadas através da escala de equilíbrio de Berg, Dynamic Gait 

Index e dinamômetro Jamar®, respectivamente. Resultados Preliminares: Os 

dados da fase pré intervenção estão apresentados na tabela 1. Esses dados 

sugerem, de acordo com a literatura consultada, que os idosos apresentam boa 

pontuação na escala de equilíbrio de Berg e no Dynamic Gait Index resultando em 

baixo risco de quedas. Já a força de preensão palmar está abaixo dos valores de 

referência. 

 

INTRODUÇÃO 

A osteoartrite é a uma das doenças reumáticas que atingem 

aproximadamente um quarto da população mundial. No Brasil, cerca de 16,2% da 

população sofre com esta disfunção, e com o aumento da idade, a prevalência da 

osteoartrite cresce para 85% nas pessoas entre os 70-75 anos1, o que muitas vezes 

limita a capacidade de levantar-se da cadeira, subir e descer escadas, agachar-se, 

caminhar e a realizar outras simples atividades do cotidiano2. 

A fisioterapia tem papel importante no que diz respeito à melhora dos 

sintomas e restauração da função, uma vez que tal profissão é responsável por 

avaliar, prevenir e tratar distúrbios decorrentes do movimento humano. Ademais, o 

tratamento fisioterapêutico proporciona um contato maior entre paciente e 

fisioterapeuta, fator imprescindível para uma melhor adesão a terapia 3,4. 

Portanto, devido ao crescimento sucessivo da população idosa, torna-se de 

extrema importância a presença de um estudo sobre as incapacidades funcionais 

que podem acometer o idoso e surtir efeito em sua vida diante de uma disfunção. 



Tendo em vista que a fisioterapia vem se destacando como forma de tratamento 

para os indivíduos que possuem osteoartrite de joelho, quais efeitos ela pode 

provocar nesses idosos considerando capacidade funcional, equilíbrio e mobilidade? 

 

OBJETIVOS  

Avaliar os efeitos da fisioterapia em idosos com osteoartrite de joelho no 

equilíbrio, capacidade funcional de locomobilidade e força muscular.  

 

METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo experimental sem grupo controle e de abordagem 

quantitativa, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade São 

Judas Tadeu (protocolo número 2.555.053). 

A pesquisa com amostra não probabilística voluntária de conveniência recrutou 

18 idosos (73,95 ± 7,40 anos, índice de massa corporal 28,76 ± 3,63 kg/m²). Foram 

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

diagnóstico radiológico e clínico de osteoartrite de joelho uni ou bilateral, 

deambulando com ou sem dispositivos de auxílio à marcha; apresentando dor em 

um ou ambos os joelhos, e com cognitivo preservado de modo a compreender 

ordens simples. Foram excluídos aqueles submetidos a cirurgias prévias no joelho, 

com doenças inflamatórias, obesidade mórbida e amputados.  

Os instrumentos: escala de equilíbrio de Berg, Dynamic Gait Index (DGI) e 

dinamômetro Jamar® foram utilizados para avaliar as variáveis equilíbrio, mobilidade 

e força muscular, respectivamente.  

 

DESENVOLVIMENTO  

O estudo encontra-se em andamento e divide-se em três fases (A, B e C). A 

fase A, já realizada, consistiu na revisão de literatura com análise detalhada dos 

instrumentos de avaliação e submissão do projeto para aprovação do Comitê de 

Ética. Feito isso, deu-se início a fase B, onde os participantes foram selecionados e 

passaram por avaliação. Os mesmos encontram-se na fase C, em término de 

tratamento. Após todas as coletas da reavaliação, os dados serão tabulados e será 

utilizada uma análise estatística de comparação entre as fases pré e pós intervenção 

fisioterapêutica. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES  

 Os dados da fase pré intervenção estão apresentados na tabela 1. Esses 

dados sugerem, de acordo com a literatura consultada, que os idosos apresentam 

boa pontuação na escala de equilíbrio de Berg e no DGI, resultando em baixo risco 

de quedas. Já a força de preensão palmar está abaixo dos valores de referência. 

 

Tabela 1 – Pontuação das variáveis do estudo na fase pré intervenção. 
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Variáveis Analisadas 
Dados Pré 

Média e desvio padrão 

Escala de equilíbrio de Berg 52.76 ± 3.83 
Dynamic Gait Index 21.88 ± 2.60 

Força de Preensão Palmar 20.84 ± 11.78 


