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RESUMO 

 

Quedas são consideradas um conhecido problema de saúde pública para idosos e também se 

têm demonstrado frequentes em pacientes com artrite reumatoide (AR), sendo associadas a 

morbimortalidade. Estima-se que indivíduos com AR possuam dez vezes mais risco de 

quedas comparados aos que não têm a doença. Estudos demonstraram que os fatores 

cinemáticos e o recrutamento muscular podem aumentar o gasto energético e o risco de 

quedas. Neste sentido, este estudo objetiva identificar as características da coativação 

muscular durante o controle postural em indivíduos com e sem AR e correlacionar com a 

ocorrência de quedas. Foram avaliados 2 grupos: pacientes com artrite reumatoide (GAR; n = 

13) e controles (GC; n = 13). A avaliação de todos os participantes foi composta por 

anamnese; avaliação da mobilidade, velocidade de marcha e do equilíbrio usando a Escala de 

Equilíbrio de Berg e a Short Physical Performance Battery; avaliação eletromiográfica em 

posturas que causam instabilidade e durante o sentar e levantar. Na análise estatística utilizou-

se o teste de Kolmogorov-Smirnof para verificar a normalidade dos dados; o teste t-Student 

para comparação das médias entre os grupos; e o teste de correlação de Pearson para a 

associação entre as variáveis. O nível de significância foi de 5% (p < 0,05). Nos 12 meses 

anteriores a entrevista, 46,15% dos indivíduos avaliados sofreram uma ou mais quedas, sendo 

que 26,92% eram do GAR e 19,23% do GC. A coativação muscular durante o teste estático 

foi em média 25,66% maior no GC do que no GAR, tendo uma diferença significativa nas 

posições com base de apoio reduzida (p = 0,012), base de apoio alargada/olhos fechados (p = 

0,021; p = 0,043) e tandem (p = 0,003). No teste de equilíbrio dinâmico a coativação muscular 

foi em média 43,54%  maior no GAR do que no GC tanto ao sentar como ao levantar (p = 

0,009; p = 0,013). Não foi possível estabelecer uma relação entre quedas e a coativação 

muscular, visto que apenas um grupo muscular em uma das posições de equilíbrio apresentou 

correlação significativa (r = -0,561; p = 0,023). Com base no estudo realizado podemos 

concluir que indivíduos com AR apresentam menor coativação muscular durante o equilíbrio 

estático, o que poderia ser prejudicial visto que a maior coativação nesse caso, poderia 

auxiliar na manutenção da postura através do enrijecimento das articulações; ao passo que 

apresentaram maior coativação durante o teste dinâmico, e esse aumento da ativação 

antagonista pode mediar o aumento do gasto energético, diminuindo a velocidade do 

movimento, o que leva a maiores níveis de fadiga.  

 

Palavras-chave: Artrite Reumatoide. Equilíbrio postural. Acidentes por quedas. 

Eletromiografia. 



ABSTRACT 

Falls are considered a known public health problem for the elderly and have also been shown 

to be common in patients with rheumatoid arthritis (RA), being associated with morbidity and 

mortality. It is estimated that subjects with RA have ten times more risk of falls compared to 

who do not have the disease. Studies have shown that kinematic factors and muscle 

recruitment may increase the cost of walking and the risk of falls. In this sense, this study 

aims to identify the characteristics of muscular coactivation during postural control in subjects 

with and without RA and correlate with the occurrence of falls. Two groups were evaluated: 

patients with rheumatoid arthritis (RAG; n = 13) and controls (CG; n = 13). The evaluation of 

all the participants was composed by anamnesis; assessment of mobility, walking speed and 

balance using the Berg Balance Scale and the Short Physical Performance Battery; and 

electromyographic evaluation in postures that cause instability and during sit to stand. In the 

statistical analysis, the Kolmogorov-Smirnof test was used to verify the normality of the data; 

Student's t-test to compare means between groups; and the Pearson correlation test for the 

association between the variables. The level of significance was 5% (p < 0.05). In the 12 

months prior to the interview, 46.15% of the evaluated individuals suffered one or more falls, 

26.92% of the RAG and 19.23% of the CG. Muscle coactivation during the static test was on 

average 25.66% higher in CG than in RAG, with a significant difference in positions with 

narrow base (p = 0.012), wide base/eyes closed (p = 0.021; p = 0.043) and tandem (p = 

0.003). In the dynamic balance test, muscle coactivation was on average 43.54% higher in 

RAG than in CG, both while sitting and standing (p = 0.009, p = 0.013). It was not possible to 

establish a relationship between falls and muscular coactivation, since only one muscle group 

in one of the balance positions showed a significant correlation (r = -0.561; p = 0.023). Based 

in this study, we can conclude that subjects with RA present lower muscle coactivation during 

the static balance, which could be detrimental since the higher coactivation, in this case, could 

help in maintenance posture by stiffening joints; whereas they showed higher coactivation 

during the dynamic test, and this increase of the antagonist activation can mediate the increase 

of cost of walking, reducing the speed of the movement, which leads to higher levels of 

fatigue. 

 

Keywords: Arthritis, Rheumatoid. Postural balance. Accidental falls. Electromyography 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica que se inicia na sinóvia e 

leva a degeneração articular progressiva e debilidade funcional1. Embora a não se conheça a 

incidência de AR, estima-se que sua prevalência seja 1% da população mundial1. A 

inflamação crônica nas articulações aliada ao processo de envelhecimento pode causar maior 

predisposição destes indivíduos a quedas2, contribuindo para a diminuição da mobilidade, da 

independência e da qualidade de vida. As quedas em idosos podem causar contusões, 

luxações, fraturas ou traumatismo crânio encefálico3, gerando custos médicos elevados, 

prejuízos individuais e sociais4,5. 

As quedas colocam o indivíduo sob risco de fraturas graves, internação e óbito, 

tornando-se a segunda principal causa de morte relacionada à lesão entre os idosos do mundo 

todo6. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)7, 50% das lesões causadas por 

quedas demandam um tratamento envolvendo hospitalização6. Estima-se que cerca de 10 a 

54% dos pacientes com AR apresentam histórico de quedas1,8. Embora pacientes com AR 

tenham 10 vezes mais risco para quedas do que indivíduos sem a doença, pouco se sabe sobre 

dados de internações e óbito em decorrência de quedas nessa população9.  

Pacientes com AR têm maior risco de sofrer fratura osteoporótica, devido a interação 

entre o aumento da fragilidade óssea e o trauma10. A etiologia da osteoporose é multifatorial e 

em pacientes com AR pode ser decorrente da atividade inflamatória crônica, da redução da 

atividade física ou do tratamento prolongado com corticosteroides11,12. 

No estudo realizado por Lourenço et al.10 foi encontrada uma incidência de 9,6% de 

fraturas consequentes de quedas em seus pacientes com AR. Os fatores associados foram 

número de articulações inflamadas, dor em membros inferiores, baixa pontuação no Health 

Assessment Questionaire (HAQ), uso de maior número de medicações, número de 

comorbidades e alterações na marcha, incluindo redução de sua velocidade8,13. 

Vários instrumentos foram elaborados para avaliação de equilíbrio e controle postural 

e da capacidade funcional, como Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), Teste “Timed Up and 

Go” (TUG), Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6M), Bateria de Testes de Guralnik ou 

“Short Physical Performance Battery” (SPPB). Esses testes são usados para avaliar risco de 

queda para certas populações ou avaliar intervenções preventivas10. 

Entre os testes clássicos, a sequência de movimento de sentado para de pé exige 

coordenação, equilíbrio e estabilidade14-17 devido ao deslocamento do centro de massa de uma 

posição de maior estabilidade para uma menos estável. Sendo assim, o teste avalia habilidades 
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essenciais para a aquisição de autonomia no desempenho das atividades de vida diária 

(AVDs)18. Além disso, devido à reduzida carga física imposta sobre o indivíduo e ao baixo 

risco de causar lesões19, o sentar e levantar continua sendo um teste comum para avaliação 

clínica da função dos músculos dos membros inferiores no idoso20. 

Estudos anteriores atentaram-se à comparação entre idosos e jovens através dos dados 

da plataforma de força durante o teste de sentar e levantar (TSL), demonstrando as 

dificuldades em assegurar o controle e a adaptação postural nos idosos19,21,22, que acabam 

desenvolvendo estratégias compensatórias para o controle do equilíbrio durante este 

movimento23. Esses resultados também sugerem que os diferentes potenciais na força 

muscular dos membros inferiores e/ou estratégias de ativação muscular, objetivadas por 

medidas dinâmicas e eletromiográficas, poderiam ser usados para discriminar os perfis de 

caidores e não-caidores24. 

Diversos fatores podem influenciar o desfecho durante a marcha, tais como a força 

muscular, o equilíbrio e o tempo de início para instauração da fadiga muscular12. A 

eletromiografia (EMG) é uma ferramenta que permite a análise da atividade muscular em 

diferentes condições, auxilia na compreensão das estratégias neuromusculares adotadas para 

execução das tarefas diárias e os ajustes no recrutamento muscular para realização dessas 

atividades com segurança25,26. 

Os estudos com EMG também têm observado que indivíduos com fraqueza muscular 

apresentam aumento da atividade muscular antagonista durante a execução de uma 

determinada tarefa27,28. Esse fenômeno conhecido como co-contração ou coativação muscular, 

tem sido definido como a contração muscular simultânea dos músculos agonistas e 

antagonistas ao redor da articulação29,30. 

O aumento da coativação muscular pode ser considerado uma estratégia 

compensatória para suprir os déficits de força muscular e aumentar a estabilidade articular, o 

que auxilia na manutenção do equilíbrio em resposta a perturbações durante o 

movimento28,31,32. Em contrapartida, situações em que ocorre um excesso de ativação 

muscular antagonista, a coativação pode reduzir a eficiência do movimento do músculo 

agonista e aumentar o custo metabólico, que por sua vez predispõe à fadiga precoce e maior 

ocorrência de queda28,33. Posto isso, utilizar a avaliação eletromiográfica seria importante para 

a identificação de alterações no padrão de recrutamento muscular durante o controle postural 

nessa população, o que pode ser útil na determinação de estratégias para melhora na eficiência 

da marcha e prevenção de quedas.  
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A hipótese desse estudo é que pacientes com AR apresentam aumento da coativação 

muscular em avaliação eletromiográfica de membros inferiores durante o controle postural e 

que isso se associa à ocorrência de quedas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Principal 

 

Comparar a coativação muscular durante o controle postural entre indivíduos com AR 

e controles e sua relação com quedas. 

 

2.2. Objetivos Secundários 

 

Estabelecer a relação entre coativação muscular de membros inferiores e performance 

em testes de equilíbrio. 

 

Estabelecer a relação entre coativação muscular e funcionalidade de membros 

inferiores em indivíduos com AR e controles. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.  Participantes da pesquisa 

 

Os participantes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

sexo feminino, diagnóstico de AR de acordo com os Critérios de Classificação do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) de 1987 ou com os Critérios Classificatórios para AR de 

2010 da ACR/EULAR (European League Against Rheumatism)34-36 (ANEXO A e B); e 

capacidade de compreender os testes físicos propostos. Os critérios de exclusão foram 

cadeirantes, deficientes visuais ou auditivos, portadores de outras incapacidades ou doenças 

neurológicas, cardiovasculares, metabólicas ou respiratórias que limitam física e mentalmente 

a execução dos testes; e uso de medicamentos benzodiazepínicos ou para tratamento de 

distúrbios vestibulares. 

Os participantes foram recrutados em dois diferentes grupos: grupo de pacientes com 

AR (GAR) e um grupo controle (GC) pareados pelo sexo, idade, IMC, nível de atividade 

física e nível socioeconômico. Foi feito um corte transversal, com uma amostra por 

conveniência composta por 26 indivíduos do sexo feminino, sendo 13 com diagnóstico de AR 

acompanhados no Ambulatório de Reumatologia da Faculdade de Medicina de Marília 

(FAMEMA) e 13 controles. 

O tamanho amostral foi determinado a partir de um estudo piloto, por meio do 

programa G*Power, considerando como variável de desfecho a coativação muscular entre os 

músculos gastrocnêmio lateral e tibial anterior durante o TSL, o poder = 0,95, erro alfa = 

0,05, resultando em 26 voluntários. 

 

3.2.  Instrumentos da pesquisa 

 

3.2.1. Disease Activity Score (DAS-28) 

 

O DAS28 é um instrumento utilizado para avaliar a atividade da doença, que faz a 

contagem de articulações com dor e edema entre 28 articulações, a avaliação global da saúde 

pelo paciente obtida por meio de uma escala visual analógica (EVA) de 0 a 100mm e a 

velocidade de hemossedimentação (VHS), determinada em milímetros por hora (mm/h) por 

meio da técnica de hemossedimentação feita no Hemocentro da Famema. Para obter-se um 

resultado numérico e contínuo, os dados são colocados em uma fórmula (DAS 28 = 0,56 x 
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√NAD28 + 0,28 x √NAE + 0,70 x lnVHS + 0,014 x AGS), sendo que quanto mais alto o 

valor, maior é a atividade da doença34,37. 

São adotados os seguintes pontos de corte: ≤ 2,6 (remissão); > 2,6 e ≤ 3,2 (baixa 

atividade); > 3,2 e ≤ 5,1 (moderada atividade) e > 5,1 (alta atividade).  

 

3.2.2. Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

 

O HAQ foi validado no Brasil por Ferraz et al.38, e foi utilizado para avaliar 

capacidade funcional (ANEXO C). Trata-se de um questionário com vinte perguntas que 

avaliam oito categorias de atividades: vestir-se, levantar-se, alimentar-se, caminhar, higiene, 

alcance, pegada e outras atividades de rotina. Para cada pergunta é indicado o grau, em uma 

escala de 0 a 3: nenhuma dificuldade - 0, alguma dificuldade - 1, muita dificuldade – 2, e 

incapaz de realizar - 338. O escore final é a média aritmética da maior nota de cada uma das 8 

áreas avaliadas, indicando de 0 a 1 incapacidade leve à moderada, de 1 a 2 incapacidade 

moderada à grave e de 2 a 3 incapacidade grave a muito grave38. 

 

3.2.3. “Short Physical Performance Battery” (SPPB) 

 

A SPPB é um instrumento muito usado para avaliar o desempenho físico dos membros 

inferiores na população idosa, validada por Nakano em 200739, que apresenta valores de 

consistência interna (a = 0,725) e de correlações inter-observador (ICC = 0,996) e intra-

observador (ICC = 0,876) satisfatórios. É composta por três itens que avaliam o equilíbrio 

estático em pé, a velocidade de marcha em passo habitual, medida em dois tempos em 

determinado percurso de ida e volta e, indiretamente, a força muscular dos membros 

inferiores por meio do movimento de levantar-se da cadeira e sentar-se nela cinco vezes 

consecutivas e sem o auxílio dos membros superiores. Cada item varia de 0 a 4 pontos, 

somando 12 pontos, sendo que quanto menor a pontuação obtida nos testes menor o 

desempenho funcional do indivíduo39,40 (ANEXO D). 

 

3.2.4. Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) 

 

A escala de equilíbrio de Berg, traduzida e validada por Miyamoto et al.41, avalia o 

equilíbrio do indivíduo em 14 situações representativas do dia a dia e cada item possui uma 

escala ordinal de cinco alternativas variando de 0 a 4 pontos, de acordo com o grau de 
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dificuldade41-43. Os pontos são baseados no tempo em que uma posição pode ser mantida, na 

distância que o membro superior é capaz de alcançar à frente do corpo e no tempo para 

completar a tarefa. Quanto menor a pontuação atingida, maior o risco de queda. A pontuação 

máxima é 56 pontos e o valor preditivo de quedas em idosos é abaixo de 45 pontos41-44. Essa 

escala atende a várias propostas, como descrição quantitativa da habilidade de equilíbrio 

funcional, determinação de fatores de risco para perda de independência e para quedas em 

idosos, além da avaliação da efetividade das intervenções na prática clínica e em pesquisa41. 

O teste é simples, fácil de administrar e seguro para a avaliação de pacientes idosos. Necessita 

somente de um cronômetro e uma régua como equipamentos e a sua execução leva cerca de 

15 minutos45 (ANEXO E). 

 

3.2.5. Teste de Sentar e Levantar (TSL) 

 

O teste de sentar e levantar é realizado com o paciente descalço, sentado em uma 

cadeira ajustada a altura de modo que fiquem com quadris e joelhos a 90º de flexão, de modo 

que os pés ficam apoiados no chão, paralelos e alinhados com os ombros14,46. Para permitir a 

avaliação da consistência dos ensaios, as participantes repetiram a tarefa com intervalo entre 

tentativas, até a obtenção de três tentativas validas46. Os movimentos são realizados com os 

braços cruzados no peito, para padronizar a posição e suprimir a influência do balanço do 

braço na estratégia de sentar e levantar24,47. O movimento foi iniciado após o comando verbal 

“Pode levantar” e quando atingiam a fase final do levantar, eram instruídos a manter a 

posição em pé durante cinco segundos e só sentar após o comando verbal “Pode sentar”14. O 

movimento foi realizado à velocidade habitual de cada indivíduo48. 

 

3.2.6. Teste de Equilíbrio Estático 

 

O teste de equilíbrio estático foi realizado em quatro posturas comumente utilizadas 

em escalas de equilíbrio49-52 (Figura 1): (I) Apoio unipodal com joelho contralateral fletido à 

90º; (II) Posição bípede com base de apoio reduzida; (III) Posição bípede com os olhos 

fechados e base de apoio alargada; e (IV) Tanden com membro inferior dominante para trás49-

51. O nível de dificuldade desses desafios de equilíbrio aumenta à medida que a largura da 

base diminui e quando a entrada visual é removida ao fechar os olhos53. As voluntárias foram 

orientadas a manter os membros superiores estendidos ao longo do corpo e a manterem o 

olhar fixo em um ponto na parede à sua frente por 15 segundos. 
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Figura 1 - Posturas adotadas para a coleta do sinal eletromiográfico. 

 

 

3.2.7. Eletromiografia 

 

Para captação dos sinais foi utilizado um eletromiógrafo de oito canais que utiliza um 

módulo de aquisição de sinais biológicos (EMG System, EMG832C), com saída entre 0 a 

20mV e alcance até 1kN, com frequência de amostragem de 2000 Hz, ganho total de 2000 

vezes e modo comum de rejeição >100 dB, bem como, o software EMGLab®  

Os sinais foram digitalizados por placa de conversão analógico-digital (16 bits de 

resolução), e enviados para o computador pessoal para posterior processamento e análise. Os 

dados foram coletados durante a realização das quatro posturas descritas no item 3.2.6., e 

durante o TSL (item 3.2.5.). 

Os eletrodos utilizados eram de superfície de Ag/AgCl (VitalCor®), com uma área de 

detecção de 1cm de diâmetro e distância intereletrodos de 2cm, dispostos em configuração 

bipolar. Previamente a colocação dos eletrodos, foi realizada limpeza da pele com álcool e a 

remoção dos pelos para minimizar a influência da impedância pele/eletrodo54,55. 

Os eletrodos foram fixados de acordo com as recomendações do consórcio europeu 

Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) (Figura 2) no membro  

Inferior mais acometido para o grupo com AR e no membro inferior dominante para o grupo 

controle. Para o músculo reto femoral (RF), os eletrodos foram colocados em 50% da linha da 

espina iliaca anterior superior à parte superior da patela; para o bíceps femoral (BF), em 50% 
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da linha entre a tuberosidade isquiática e o epicôndilo lateral da tíbia; vasto lateral (VL), aos 

2/3 na linha da espina iliaca anterior superior ao lado lateral da patela; tibial anterior (TA), em 

1/3 da linha entre a ponta da fíbula e a ponta do maléolo medial; e para o gastrocnêmio lateral 

(GL), foram colocados a 1/3 da linha entre a cabeça da fíbula e o calcanhar54. 

A adesão à pele foi reforçada com tape para minimizar o movimento dos eletrodos e as 

possíveis interferências externas. O eletrodo de referência foi posicionado no processo 

estiloide da ulna dos voluntários54.  

 

Figura 2 - Posicionamento dos eletrodos nos músculos. 

 

Fonte: Hallal et al.56 

 

Antes da realização de cada teste, foram dadas todas as orientações necessárias e feitos 

esclarecimentos no caso de dúvidas, não havendo nenhum tipo de familiarização com os 

testes antes de sua execução. 

 

3.3. Procedimentos 

 

Os procedimentos para a coleta de dados foram realizados em um único dia, na cidade 

de Marília, no Ambulatório de Especialidades Governador Mário Covas. Os pacientes foram 

avaliados por um médico reumatologista (MRA) para confirmação do diagnóstico de AR e 

mensuração da atividade da doença e então encaminhados para anamnese; responderam 

questões relacionadas ao seu estado geral de saúde, ocorrência de doenças, uso de medicação 

e prática de exercícios físicos; foram realizadas as medidas antropométricas de massa 

corporal, estatura e índice de massa corporal; e entrevista específica sobre quedas 

(APÊNCIDE A). 

Após essa avaliação inicial, os participantes realizaram os testes físicos acompanhados 

por uma fisioterapeuta (BCC). Primeiro foram feitos os testes funcionais sem o uso da EMG, 
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seguido pela avaliação eletromiográfica durante o teste de equilíbrio estático (item 3.2.6), e de 

equilíbrio dinâmico (TSL) conforme descrito no item 3.2.5. 

Para identificação das quedas ocorridas nos últimos 12 meses, foi usado um questionário 

elaborado pelos pesquisadores10. A definição adotada de queda foi deslocamento não 

intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correção em 

tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometessem a 

estabilidade57. As perguntas visaram a descrição das quedas nos últimos 12 meses – 

quantidade, local, motivo, horário, atividade desenvolvida, consequências e presença de medo 

de cair10,13. Quedas resultantes de situações inusitadas provocadas por fatores externos, como 

acidentes de trânsito e quedas ao andar de bicicleta, foram excluídas da contagem. 

 

3.4. Análise eletromiográfica 

 

Os dados eletromiográficos foram analisados por meio de rotinas desenvolvidas no 

software Matlab (Mathworks®). Os sinais EMG foram processados no domínio do tempo, 

para isso, o sinal bruto foi retificado por onda inteira e em seguida filtrado com um filtro 

passa banda de 20 a 500 Hz. Para a obtenção do envoltório linear referente ao tempo de 

execução das atividades analisadas, foi criado um envelope linear com a utilização de filtro 

passa baixa de 4ª ordem, com frequência de corte de 10 Hz58 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Gráfico representativo do sinal EMG bruto, retificado, e o envoltório linear. 

 

Fonte: Marchetti & Duarte59 
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Para a análise do sinal dos testes de equilíbrio, foi utilizado uma janela de 5 segundos 

a qual iniciou-se no quinto segundo e finalizou-se no décimo; e para análise do TSL, o 

movimento foi dividido em duas fases, sendo a primeira o período em que a voluntária se 

levanta e a segunda, em que se senta. 

O cálculo do percentual de co-contração entre os músculos RF e BF, VL e BF e TA e 

GL foi realizado a partir dos valores do envelope linear, de acordo com a equação proposta 

por Winter, por serem movimentos dinâmicos60:  

 

%COCON = 2 X   área comum de A&B   X 100% 

              área de A + área de B 

 

O COCON é o percentual de co-contração entre dois músculos antagonistas A e B, 

como por exemplo, VL e BF. A área A é a curva suavizada da atividade EMG do músculo A 

e a área B é a curva suavizada da atividade EMG do músculo B; A área comum A&B é a 

curva comum da atividade EMG do músculo A e do músculo B (Figura 4)60. 

 

Figura 4 - Perfis de atividade de dois músculos antagonistas A e B, com área em comum 

representando a cocontração. 
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3.5. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS 21®. Foi feita a 

estatística descritiva de amostra, descrição das quedas e testes. Após verificação da 

normalidade na distribuição dos dados usando o teste de Kolmogorov-Smirnov, foi aplicado o 

teste t-Student para amostras independentes para comparação de médias, e o teste estatístico 

de correlação de Pearson, adotando-se os seguintes valores para interpretar a força das 

correlações: 0,0 a 0,3 (0,0 a -0,3) insignificante; 0,3 a 0,5 (-0,3 a -0,5) fraca; 0,5 a 0,7 (-0,5 a -

0,7) moderada; 0,7 a 0,9 (-0,7 a -0,9) forte e 0,9 a 1 (-0,9 a -1) muito forte61. Em todos os 

testes estatísticos foi adotado o nível de significância de P < 0,05. 

 

3.6.  Aspectos éticos e legais 

 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e aprovada sob o protocolo 

nº 2.337.391 (ANEXO F) 

A coleta de dados foi iniciada após explicação de objetivos, métodos, condições de 

participação voluntária, sigilo e ausência de benefício ou prejuízos em decorrência da 

participação e com a anuência do participante mediante assinatura do termo de consentimento 

(TCLE - APÊNDICE B). 
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4. RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 26 mulheres no ambulatório de Reumatologia da FAMEMA, sendo 

que 13 apresentavam diagnóstico de AR e 13 faziam parte do grupo controle; os grupos eram 

homogêneos e apresentavam idade média de 56,08 anos (±7,33) no GAR e 55,31 (±7,79) no 

GC. A média do índice de massa corporal (IMC) indicou sobrepeso. O número de 

medicamentos tomados foi maior no GAR do que no GC, sendo que todas as pacientes do 

GAR tomavam algum medicamento modificador do curso da doença (DMARDs). A média do 

DAS28 no GAR indica moderada atividade da doença (> 3,2 e ≤ 5,1)34,37. As características 

da amostra estão descritas com mais detalhes na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características da amostra estudada 

Variável  Valor 

GAR (n = 13) GC (n = 13) 

Gênero (%) 

Idade (anos) 

 

Massa corporal (Kg) 

 

Estatura (m) 

 

IMC (Kg.m²) 

 

Medicamentos (nº de) 

Feminino 

Média (DP) 

Mín. – Máx. 

Média (DP) 

Mín. – Máx. 

Média (DP) 

Mín. – Máx. 

Média (DP) 

Mín. – Máx. 

Média (DP) 

Mín. – Máx. 

100 

56,08 (7,33) 

40 - 69 

64,98 (11,99) 

44,9 - 89 

1,56 (0,05) 

1,45 – 1,61 

26,73 (4,92) 

19,29 – 31,54 

7,23 (2,77) 

2 - 12 

100 

55,31 (7,79) 

45 - 73 

78,35 (12,46) 

57 - 100 

1,62 (0,07) 

1,50 - 1,78 

29,60 (4,95) 

19,25 - 35,85 

3 (3,72) 

0 - 12 

DAS28 (score) Média (DP) 3,14 (0,92) - 
DAS28 = Disease Activity Score; DP = Desvio Padrão; Mín. = mínima; Máx. = máxima; Kg = Quilograma; m = 

metros; IMC = Índice de Massa Corporal. 

 

Nos 12 meses anteriores a entrevista, 46,15% dos indivíduos avaliados sofreram uma 

ou mais quedas, totalizando 23 episódios de quedas, das quais 65,22% ocorreram no GAR e 

34,78% no GC; a presença de um único episódio de queda foi mais frequente nesse período 

(58,33%). As quedas ocorreram em sua maioria durante a tarde (58,33%), na própria casa dos 

indivíduos (75%), geralmente por tropeço (50%), realizando os cuidados domésticos 

(58,33%). A maioria não foi ao médico ou pronto socorro, mas sentiu dor intensa (50%) e 

16,67% sofreram algum tipo de fratura, sendo estes do GAR. (tabela 2). 
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Tabela 2 - Caracterização das quedas relatadas nos últimos 12 meses. 

*O total ultrapassa o número de pessoas que sofreram quedas por conter mais de uma resposta para mesma 

questão.  

 

No SPPB, o desempenho médio dos grupos foi de 9 pontos no GAR e 10,23 pontos no 

GC, sendo considerado uma boa mobilidade funcional (> 8); e na EEB foi de 50,38 no GAR e 

54,59 no GC, o que mostra que os indivíduos da amostra estão fora dos valores de referência 

utilizados para classificação de idosos como pessoas com risco de queda elevado (>45) 

(tabela 3). A média do HAQ no GAR (1,19 + 0,53), indica incapacidade de moderada a grave 

(1 a 2); e no GC (0,37 + 0,54) de leve a moderada (0 a 1)38. 

 

Variável GAR GC TOTAL 

 n (%) n (%) n (%) 

Sofreu queda nos últimos 12 meses 

Sim 

Não 

Número de vezes que caiu 

1 

2 

3 

4 ou mais 

*Período do dia que caiu 

Manhã 

Tarde 

Noite 

*Local da queda 

Em casa  

Na rua  

Ambiente de trabalho 

*Atividade desenvolvida durante a queda  

Andar  

Cuidados domésticos  

Levantar-se 

*Motivo que levou a queda  

Tropeçou  

Escorregou  

Fraqueza nas pernas 

Obstáculo súbito 

Dor 

Sentiu tontura 

Procedimentos após a queda  

Nenhum  

Pronto Socorro  

Consulta Médica 

*Consequências da queda  

Ferimentos/escoriações  

Dor intensa  

Nenhuma  

Fratura  

Hematomas 

Dependência para realizar tarefas do dia a dia 

 

7 

6 

 

4 

1 

0 

2 

 

4 

3 

1 

 

5 

2 

1 

 

4 

3 

1 

 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

 

5 

0 

2 

 

2 

3 

1 

2 

1 

0 

 

26,92% 

23,08% 

 

33,34% 

8,33% 

0% 

16,67% 

 

33,33% 

25% 

8,33% 

 

41,67% 

16,67% 

8,33% 

 

33,33% 

25% 

8,33% 

 

25% 

16,67% 

8,33% 

8,33% 

16,67% 

8,33% 

 

41,67% 

0% 

16,67% 

 

16,67% 

25% 

8,33% 

16,67% 

8,33% 

0% 

 

5 

8 

 

3 

1 

1 

0 

 

1 

4 

0 

 

4 

0 

1 

 

1 

4 

0 

 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

 

4 

1 

0 

 

1 

3 

2 

0 

1 

1 

 

19,23% 

30,77% 

 

25% 

8,33% 

8,33% 

0% 

 

8,33% 

33,33% 

0% 

 

33,33% 

0% 

8,33% 

 

8,33% 

33,33% 

0% 

 

25% 

16,67% 

8,33% 

8,33% 

0% 

0% 

 

33,33% 

8,33% 

0% 

 

8,33% 

25% 

16,67% 

0% 

8,33% 

8,33% 

 

12 

14 

 

7 

2 

1 

2 

 

5 

7 

1 

 

9 

2 

2 

 

5 

7 

1 

 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

 

9 

1 

2 

 

3 

6 

3 

2 

2 

1 

 

46,15% 

53,85% 

 

58,33% 

16,67% 

8,33% 

16,67% 

 

41,67% 

58,33% 

8,33% 

 

75% 

16,67% 

15% 

 

41,67% 

58,33% 

8,33% 

 

50% 

33,33% 

16,67% 

16,67% 

16,67% 

8,33% 

 

75% 

8,33% 

16,67% 

 

25% 

50% 

25% 

16,67%

16,67% 

8,33% 



22 
 

Tabela 3 - Resultados obtidos nos testes físicos (SPPB, EEB) e capacidade funcional (HAQ) e os 

valores de referência usados para idosos. 

 Resultados 
Valor de referência P 

GAR (n = 13) GC (n = 13) 

SPPB (média + DP) 

EEB (média + DP) 

HAQ (média + DP) 

9 ± 2,27 

50,38 ± 6,50 

1,19 ± 0,53 

10,23 ± 1,24 

54,59 ± 1,49 

0,37 ± 0,54 

> 8 

> 45 

Não se aplica 

0,099 

0,029* 

0,001** 

SPPB = “Short Physical Performance Battery”; EEB = Escala de Equilíbrio de Berg; HAQ = Health Assessment 

Questionnaire; DP = Desvio Padrão; *P < 0,05 e **P < 0,01 

 

A tabela 4 mostra que a coativação muscular durante o teste de equilíbrio estático foi 

maior no GC do que no GAR. Na postura 2, com base de apoio reduzida, foi 29,51% maior 

nos músculos VL/BF (p = 0,012); 18,36% com a base de apoio alargada e olhos fechados (p =  

0,021) no RF/BF e 22,94% (p = 0,043) no VL/BF; e 31,83% em tandem (p = 0,003) no 

RF/BF. 

 

Tabela 4 - Coativação dos músculos dos membros inferiores em % durante as quatro posturas do teste 

de equilíbrio.  

Posturas GC (n = 13) GAR (n = 13) P 

1. Apoio unipodal 

RF/BF 74,83 ± 17,62 63,90 ± 13,41 0,088 

VL/BF 63,98 ± 19,91 62,91 ± 20,98 0,895 

GL/TA 12,98 ± 14,96 11,64 ± 8,90 0,783 

2. Base de apoio reduzida 

RF/BF 75,95 ± 16,51 62,27 ± 18,55 0,058 

VL/BF 69,24 ± 19,03 48,81 ± 19,36 0,012* 

GL/TA 19,96 ± 15,51 17,81 ± 6,12 0,646 

3. Base de apoio alargada e olhos fechados 

RF/BF 80,51 ± 12,69 65,73 ± 17,46 0,021* 

VL/BF 72,67 ± 16,06 56,00 ± 23,07 0,043* 

GL/TA 59,63 ± 16,28 21,09 ± 12,93 0,748 

4. Tandem 

RF/BF 75,05 ± 16,28 51,16 ± 20,93 0,003** 

VL/BF 19,22 ± 29,82 52,16 ± 19,18 0,455 

GL/TA 15,10 ± 11,59 17,79 ± 11,75 0,563 
Valores: média + desvio padrão; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; 

GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; *P < 0,05 e **P < 0,01 

 

No TSL, a coativação muscular foi estatisticamente significativa para os músculos 

VL/BF durante as duas etapas do teste (p = 0,009, p = 0,013), mostrando-se maior no GAR do 

que no GC (46,46% e 40,61% respectivamente) (tabela 5). 
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Tabela 5 - Coativação dos músculos dos membros inferiores em % durante o teste de sentar e levantar. 

TSL GC (n = 13) GAR (n = 13) P 

Levantar 

RF/BF 40,95 ± 26,08 44,53 ± 24,77 0,723 

VL/BF 20,81 ± 12,58 38,87 ± 19,26 0,009** 

GL/TA 20,31 ± 6,01 21,80 ± 11,15 0,676 

Sentar 

RF/BF 31,27 ± 25,57 39,29 ± 20,86 0,390 

VL/BF 21,29 ± 12,55 35,85 ± 14,98 0,013* 

GL/TA 17,12 ± 5,82 18,74 ± 7,93 0,560 
Valores: média + desvio padrão; TSL: teste de sentar e levantar; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: 

vasto lateral/bíceps femoral; GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; *P < 0,05 e **P < 0,01 

 

Foi encontrada correlação positiva moderada entre a coativação muscular nas posições 

2 e 3 do teste de equilíbrio e a capacidade funcional (HAQ) nos músculos RF/BF (r = 0,697; p 

= 0,004 e r = 0,544; p = 0,027 respectivamente); porém, não houve correlação com a atividade 

da doença (DAS28) (tabeala 6). 

 

Tabela 6 – Correlação entre o índice de coativação durante as quatro posturas do teste de equilíbrio no 

GAR (n = 13) e EEB, HAQ e DAS28. 

RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial 

anterior; HAQ = Health Assessment Questionnaire; EEB = Escala de Equilíbrio de Berg; DAS28 = Disease 

Activity Score; *P < 0,05 e **P < 0,01 

 

Já nos testes físicos, houve correlação negativa moderada entre a coativação e o tempo 

de marcha do SPPB (r = -0,546; p = 0,027), e correlação positiva fraca com o tempo para 

realizar o teste de sentar e levantar do SPPB (r = 0,496; p = 0,042). 

 

 

Postura 
HAQ EEB DAS28 

r p r p r p 

1. Apoio unipodal 

RF/BF -0,163 0,298 -0,072 0,407 0,294 0,165 

VL/BF 0,299 0,160 -0,026 0,466 0,128 0,338 

GL/TA 0,304 0,156 -0,072 0,407 0,067 0,414 

2. Base de apoio reduzida 

RF/BF 0,697 0,004** -0,230 0,225 -0,096 0,377 

VL/BF 0,039 0,450 -0,209 0,247 0,080 0,397 

GL/TA 0,068 0,413 0,399 0,088 -0,401 0,087 

3. Base de apoio alargada e olhos fechados 

RF/BF 0,544 0,027* -0,164 0,296 0,134 0,332 

VL/BF 0,063 0,419 -0,164 0,485 0,276 0,181 

GL/TA 0,028 0,464 0,097 0,376 -0,123 0,344 

4. Tandem 

RF/BF 0,022 0,471 -0,302 0,158 -0,004 0,495 

VL/BF 0,138 0,326 -0,368 0,108 -0,186 0,271 

GL/TA 0,046 0,440 0,102 0,370 -0,165 0,295 
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Tabela 7 – Correlação entre o índice de coativação durante as quatro posturas do teste de equilíbrio no 

GAR (n = 13) e o SPPB. 

TSL: teste de sentar e levantar; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; 

GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; SPPB = “Short Physical Performance Battery” *P < 0,05 e **P < 

0,01 

 

No GC (tabela 8) houve correlação negativa moderada entre a coativação muscular e o 

HAQ na posição 4 e positiva moderada na EEB no VL/BF. Para o SPPB total houve 

correlação positiva moderada nas posições 1 (VL/BF) e 3 (RF/BF e VL/BF); e com relação ao 

tempo para realizar o teste de sentar e levantar do SPPB, houve correlação negativa de 

moderada a forte com a coativação nas posições 3 e 4. 

 

 

Postura 

SPPB 

(tempo marcha) 

SPPB 

(tempo TSL) 
SPPB (total) 

r p r p r p 

1. Apoio unipodal 

RF/BF 0,064 0,417 0,309 0,152 -0,119 0,349 

VL/BF -0,031 0,460 0,115 0,355 0,042 0,446 

GL/TA -0,325 0,139 0,078 0,400 0,124 0,344 

2. Base de apoio reduzida 

RF/BF 0,062 0,421 0,221 0,234 -0,158 0,303 

VL/BF 0,372 0,105 -0,032 0,459 -0,148 0,314 

GL/TA -0,546 0,027* -0,042 0,445 0,281 0,176 

3. Base de apoio alargada e olhos fechados 

RF/BF -0,172 0,287 0,496 0,042* -0,107 0,364 

VL/BF 0,025 0,468 0,090 0,385 0,116 0,353 

GL/TA -0,174 0,285 -0,173 0,286 0,082 0,395 

4. Tandem 

RF/BF 0,234 0,221 -0,103 0,369 -0,187 0,270 

VL/BF 0,332 0,134 -0,369 0,107 -0,132 0,334 

GL/TA -0,232 0,223 -0,270 0,186 0,235 0,220 
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Tabela 8 – Correlação entre o índice de coativação durante as quatro posturas do teste de equilíbrio no 

GC (n = 13) e os testes físicos e HAQ. 

TSL: teste de sentar e levantar; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; 

GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; HAQ = Health Assessment Questionnaire; EEB = Escala de 

Equilíbrio de Berg; SPPB = “Short Physical Performance Battery”; *P < 0,05 e **P < 0,01 

 

Não foi encontrada correlação significativa entre a coativação muscular durante o TSL 

e a capacidade funcional ou a atividade da doença no GAR, mas houve correlação moderada 

negativa para o VL/BF ao sentar na EEB; negativa de fraca a moderada para o GL/TA ao 

levantar e ao sentar, e positiva moderada para o RF/BF e VL/BF ao sentar entre a coativação 

muscular e o tempo de marcha do SPPB; e com relação ao tempo para realizar o teste de 

sentar e levantar do SPPB houve fraca correlação positiva para o VL/BF ao levantar (tabela 

9). 

 

Tabela 9 – Correlação entre o índice de coativação durante o TSL e os testes físicos, HAQ e DAS28 

no GAR (n = 13). 

TSL 
HAQ EEB 

SPPB  

(tempo marcha) 

SPPB 

(tempo TSL) 
DAS28 

r p r p r p r p r p 

Levantar 

RF/BF -0,281 0,176 0,049 0,436 0,181 0,277 0,115 0,355 -0,038 0,451 

VL/BF 0,448 0,062 -0,391 0,093 0,201 0,256 0,481 0,048* 0,280 0,177 

GL/TA -0,034 0,456 0,473 0,051 -0,684 0,005** -0,247 0,208 0,088 0,387 

Sentar 

RF/BF 0,116 0,353 -0,459 0,057 0,502 0,040* 0,195 0,261 0,057 0,427 

VL/BF 0,102 0,370 -0,620 0,012* 0,574 0,020* 0,425 0,074 0,034 0,456 

GL/TA -0,306 0,155 0,334 0,133 -0,492 0,044* -0,339 0,128 0,000 0,499 
TSL: teste de sentar e levantar; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; 

GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; HAQ = Health Assessment Questionnaire; EEB = Escala de 

Equilíbrio de Berg; SPPB = “Short Physical Performance Battery”; DAS28 = Disease Activity Score; *P < 0,05 

e **P < 0,01 

Postura 
HAQ EEB SPPB 

SPPB  

(tempo marcha) 

SPPB 

(tempo TSL) 

r p r p r p r p r p 

1. Apoio unipodal 

RF/BF 0,095 0,379 -0,098 0,375 0,041 0,447 -0,100 0,373 -0,120 0,349 

VL/BF -0,202 0,254 0,012 0,484 0,512 0,037* -0,254 0,201 -0,254 0,201 

GL/TA -0,045 0,443 -0,047 0,440 -0,399 0,089 0,218 0,237 0,372 0,105 

2. Base de apoio reduzida 

RF/BF -0,266 0,190 0,016 0,480 -0,005 0,494 0,229 0,226 -0,124 0,343 

VL/BF -0,071 0,409 0,183 0,275 0,193 0,264 -0,109 0,361 0,001 0,499 

GL/TA -0,067 0,414 -0,105 0,367 -0,024 0,468 -0,109 0,362 0,195 0,262 

3. Base de apoio alargada e olhos fechados 

RF/BF -0,214 0,242 0,126 0,341 0,643 0,009** -0,179 0,279 -0,779 0,001** 

VL/BF -0,362 0,112 -0,006 0,492 0,507 0,038* -0,440 0,066 -0,223 0,232 

GL/TA 0,129 0,337 0,124 0,344 -0,011 0,485 0,048 0,438 0,095 0,378 

4. Tandem 

RF/BF -0,204 0,252 0,049 0,437 0,103 0,369 0,138 0,326 -0,241 0,213 

VL/BF -0,679 0,005** 0,688 0,005** 0,463 0,056 -0,189 0,268 -0,499 0,041* 

GL/TA 0,156 0,305 0,243 0,212 0,015 0,480 0,223 0,232 0,030 0,461 
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Não foi encontrada correlação significativa entre a coativação muscular e a ocorrência 

de quedas nos últimos 12 meses para ambos os grupos (tabela 10). Apenas para um grupo 

muscular (GL/TA) no GAR (r = -0,561; p = 0,023) na posição 3. 

 

Tabela 10 – Correlação entre a coativação muscular durante o TSL e as quatro posturas do teste de 

equilíbrio e o número de quedas. 

TESTE 
GAR (n = 13) GC (n = 13) 

r p r p 

TSL - Levantar 

RF/BF 0,450 0,062 0,460 0,114 

VL/BF 0,369 0,107 -0,172 0,574 

GL/TA -0,350 0,120 0,247 0,416 

TSL - Sentar 

RF/BF 0,132 0,333 0,099 0,748 

VL/BF 0,457 0,058 -0,309 0,304 

GL/TA -0,245 0,210 -0,073 0,812 

1. Apoio unipodal     

RF/BF -0,070 0,411 0,207 0,248 

VL/BF 0,046 0,440 -0,281 0,176 

GL/TA -0,396 0,090 0,004 0,495 

2. Base de apoio reduzida    

RF/BF 0,085 0,391 0,130 0,336 

VL/BF -0,090 0,385 0,215 0,240 

GL/TA -0,194 0,262 -0,396 0,090 

3. Base de apoio alargada e olhos fechados   

RF/BF 0,351 0,120 -0,212 0,244 

VL/BF 0,290 0,168 -0,147 0,316 

GL/TA -0,561 0,023* -0,431 0,071 

4. Tandem     

RF/BF 0,329 0,136 0,200 0,256 

VL/BF -0,137 0,327 -0,341 0,127 

GL/TA -0,438 0,067 -0,140 0,324 
TSL: teste de sentar e levantar; RF/BF: reto femoral/bíceps femoral; VL/BF: vasto lateral/bíceps femoral; 

GL/TA: gastrocnêmio lateral/tibial anterior; *P < 0,05 e **P < 0,01 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou comparar a coativação muscular nas articulações do quadril, 

joelho e tornozelo sob controle postural entre indivíduos com AR e controles e resultou nos 

seguintes achados: (1) a coativação muscular durante o controle postural estático foi menor no 

GAR do que no GC e (2) a coativação durante teste dinâmico foi maior no GAR no que no 

GC. Com relação a esses achados, os resultados da presente investigação concordam 

parcialmente com nossa hipótese de que a coativação muscular seria maior no GAR do que no 

GC, no entanto isso não ocorreu durante o equilíbrio estático; e diferente do esperado, o 

estudo não encontrou uma associação relevante entre quedas e coativação muscular.  

Com relação à presença de quedas nos últimos 12 meses, os achados no presente 

estudo corroboram com o encontrado na literatura, indicando maior risco que queda no 

GAR1,2,8,9,62. Assim como no estudo de Lourenço et al.10, a maioria das quedas ocorreram 

devido a tropeço (35,30%) ou escorregão (23,54%), dentro das próprias casas (69,24%). Nesta 

amostra, a maioria das quedas ocorreram ao realizar os cuidados domésticos (53,85%), no 

entanto ao analisar o GAR, 30,77% das quedas ocorreram ao andar e 7,69% ao levantar-se, 

enquanto no GC apenas 7,69% caíram enquanto andavam e nenhuma ao se levantar, 

sugerindo que indivíduos com AR têm um controle postural diminuído comparando-se com 

adultos saudáveis da mesma faixa etária. 

A AR promove um aumento não só na prevalência da fragilidade óssea, mas também 

em fraturas por insuficiência63, o que resulta numa diminuição da qualidade de vida e 

aumento da mortalidade nestes pacientes64-67. Embora o tamanho da amostra seja pequeno, 

11,76% das pacientes sofreram fraturas, um valor bem acima do encontrado na literatura 

(1,1% a 5%)2,10,57,62, por isso a identificação de fatores de risco preditivos e potencialmente 

modificáveis é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção de 

quedas. 

O aumento da coativação muscular nos membros inferiores durante desafios de 

equilíbrio estático e dinâmico tem sido associado ao envelhecimento27,52,68,69, e também a um 

histórico de quedas27,28,32,58. Indivíduos mais velhos em geral possuem uma mobilidade física 

prejudicada, que leva à fraqueza muscular, falta de equilíbrio, e outros fatores de risco de 

queda70. Esses fatores ocorrem em todos os grupos etários com AR, tanto jovens como mais 

velhos apresentam fraqueza muscular, o que pode levar a maiores índices de queda1. Além 

disso, episódios repetidos de sinovite enfraquecem e eventualmente destroem articulações, 

alterando padrões de movimento71,72. 
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A partir desses estudos, era de se esperar que indivíduos com AR com histórico de 

quedas apresentassem maior coativação muscular frente a um desafio de equilíbrio, porém os 

dados do presente estudo indicaram que a coativação dos músculos avaliados (RF, VL, BF, 

TA e GL) foi em média 25,66% maior no GC do que no GAR, tendo uma diferença 

significativa nas posições com base de apoio reduzida (2), base de apoio alargada e olhos 

fechados (3) e tandem (4) para os músculos RF/BF e VL/BF. Essa disparidade pode ser 

justificada devido a maioria das pacientes avaliadas apresentarem inflamação nas articulações 

do joelho ou tornozelo, podendo apresentar inibição artrogênica (IA), cuja potência de 

inibição pode ser considerável mesmo na ausência de dor73; além disso, a metodologia 

empregada nesses estudos não foram as mesmas, o que também pode explicar as diferenças 

encontradas. 

Outros estudos que avaliem a coativação muscular durante o equilíbrio estático em 

indivíduos com AR são escassos, o que dificulta a comparação, mas a inflamação articular é 

um dos principais fatores que causam atrofia muscular, logo, a caquexia é uma síndrome mais 

comum nos pacientes com AR do que na população em geral74,75 devido ao efeito catabólico 

de citocinas pró-inflamatórias, particularmente a IL-1 e TNF-α76. Possíveis mecanismos 

fisiológicos que evocam a IA também podem afetar a propriocepção e estabilidade postural73. 

O equilíbrio também foi mensurado pela EEB neste estudo, e o escore apresentou uma 

média de 50,38 no GAR e 54,59 no GC, uma diferença significativa (p = 0,029), mas os 

valores de referência utilizados para classificação de idosos como pessoas em risco elevado de 

queda é abaixo de 45 pontos42,43. Segundo Granata e Marras77 existe uma ligação entre o risco 

de lesão associada à sobrecarga tecidual e o risco de instabilidade da coluna vertebral, e a 

coativação pode ser recrutada para equilibrar esses riscos, sendo benéfica quando a 

estabilidade é maior do que a sobrecarga devido ao aumento da força muscular e a rigidez 

associada. Se a coativação for ainda maior do que a sobrecarga ela pode gerar cargas que não 

podem ser estabilizadas, aumentando o risco de lesão da coluna77. Neste estudo não houve 

correlação entre os testes de equilíbrio e a EEB no GAR, mas no GC houve correlação 

positiva na posição tandem para VL/BF (0,688; 0,005), ou seja, quanto maior a coativação, 

melhor é o desempenho na EEB. À vista disso, podemos considerar que a maior coativação 

durante um teste de equilíbrio estático em uma postura mais desfiadora seria melhor, pois 

auxilia na manutenção da postura através do enrijecimento das articulações. 

No teste de equilíbrio dinâmico (TSL) a coativação muscular foi em média 43,54% 

maior no GAR do que no GC nos músculos VL/BF tanto no sentar quanto no levantar, o que 

pode ser prejudicial, pois a coativação excessiva aumenta as forças de compressão ao redor da 
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articulação, e em indivíduos com AR essa compressão poderia causar uma piora na 

degeneração articular e da cartilagem, além de não gerar a estabilidade necessária. Poucos 

estudos realizaram avaliação da coativação muscular em pacientes com AR utilizando a 

EMG78,79, e os resultados não são conclusivos. O estudo de Brorsson et al.78 comparou a 

ativação muscular durante atividades de destreza manual em indivíduos com AR e saudáveis, 

e mostrou que mulheres com artrite tendem a usar níveis mais elevados de ativação muscular 

nas tarefas diárias do que mulheres saudáveis. Um outro estudo utilizou a EMG para abordar 

se há diferenças na coativação entre os pacientes com AR com prótese total de joelho de 

rolamento móvel (MB) ou fixo (FB) e controles e demonstrou que a instabilidade articular 

pode levar a níveis elevados de coativação dos músculos ao redor do joelho durante uma 

tarefa dinâmica79, o que é sustentado por estudos clínicos com pacientes após artroplastia 

total80,81. 

O desempenho médio do GAR no SPPB foi de 9 pontos, sendo que o valor 

considerado para maior risco de quedas é abaixo de 939,40, ou seja, nossa amostra está no 

limite do que é considerado uma boa mobilidade funcional. Deformidades ou danos aos 

nervos podem estar presentes na AR, mas neste estudo todas as pacientes foram capazes de 

realizar os testes físicos sem interrompe-los. Todavia, é difícil saber se a força e a ativação 

muscular foram afetadas, já que indivíduos com artrite constantemente apresentam dor e 

inflamação nas articulações. Nossos dados mostraram uma correlação positiva entre a 

coativação dos músculos da articulação do joelho e quadril ao sentar e o tempo de marcha no 

SPPB, e negativa entre os músculos do tornozelo tanto ao sentar, como ao levantar; também 

mostrou uma correlação positiva entre a coativação do VL/BF ao levantar e o tempo de sentar 

e levantar do SPPB.  

O estudo de Goulart e Valls-Solé82 avaliou a atividade eletromiográfica de vários 

músculos durante o TSL com o intuito de diferenciar os músculos envolvidos em ajustes 

posturais daqueles envolvidos na execução do movimento em si. Para isso os participantes 

realizaram o movimento de TSL de 6 maneiras diferentes, mostrando que a atividade dos 

músculos tibial anterior, sóleo, abdominal, esternocleidomastoide e trapézio era modificada ao 

alterar a postura inicial ou a estratégia de movimento do TSL, estando, portanto, relacionados 

aos ajustes posturais. Já os músculos paraespinhais lombares, quadríceps e isquiotibiais 

seguiam um padrão de forma consistente apesar das mudanças propostas na realização do 

TSL, sendo considerados os músculos executores do movimento82. 

Nesse sentido, os resultados do presente estudo podem ser justificados pelo fato de as 

articulações do quadril e joelho serem articulações de movimento no TSL, e o tornozelo ser 
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uma articulação principalmente de sustentação/estabilização. Ou seja, para os músculos 

RF/BF e VL/BF, quanto maior o tempo para realizar uma caminhada de 3 metros, maior seria 

a coativação muscular no TSL. Da mesma forma, quanto mais tempo o indivíduo leva para 

realizar o teste de sentar e levantar do SPPB, maior seria a coativação muscular. Já a 

articulação do tornozelo, que deveria ter maior coativação para estabilizar o corpo durante o 

movimento, mostrou-se menor no GAR, assim como no teste de equilíbrio estático. 

A literatura27-32,58,83,84 mostra que o aumento da ativação dos músculos antagonistas 

pode em parte mediar o aumento do gasto energético da marcha em idosos, o que explica a 

diminuição da velocidade do movimento e maiores níveis de fadiga nessa população. Esses 

achados corroboram com os resultados do presente estudo, visto que houve maior coativação 

muscular no GAR do que no GC no teste e equilíbrio dinâmico, além de uma correlação 

positiva entre a coativação muscular e o tempo de marcha no GAR (em média 14,10% maior 

do que no GC), e também com o tempo do teste de sentar e levantar realizada no SPPB. 

Velocidades de movimento mais lentas podem então ser atribuídas à menor eficiência de 

movimento85. Além disso, a estratégia de coativação, que seria para gerar estabilidade, pode 

acabar aumentando o risco de queda caso o indivíduo sofra algum tipo de perturbação, como 

um tropeço por exemplo, pois exige um tempo maior para os músculos já co-contraídos 

responderem de modo que se reestabeleça o equilíbrio para evitar a queda52. 

O controle postural depende de diferentes informações sensoriais para formar uma 

representação interna do mundo externo, permitindo o reconhecimento de posição e 

movimento do corpo86. Algumas tarefas apresentam maior desafio que outras, logo as 

respostas de controle postural tendem a ser específicas a essas tarefas ou às perturbações 

sofridas87. Para garantir a estabilidade, o sistema de controle postural escolhe uma estratégia 

postural88; sendo que a principal delas é a estratégia do tornozelo, utilizada para manutenção 

do equilíbrio perante pequenas oscilações. Seu uso requer pequena amplitude de movimento, 

mas grande força nos músculos do tornozelo. 

Quando a base de suporte se torna menor e mais instável e esta estratégia inicial falha, 

a articulação do quadril é requerida89, e os movimentos se caracterizam pela ativação prévia 

da musculatura proximal do tronco e quadril. Já quando a perturbação é forte o suficiente para 

deslocar o centro de gravidade para fora da base de apoio, a estratégia do passo é utilizada 

para evitar a queda, sendo caracterizada pela ativação inicial dos abdutores do quadril e 

coativação do tornozelo89,90. A presença de patologias pode alterar o comportamento das 

funções do controle motor88, as limitações podem estar relacionadas à dificuldade de 

adaptação das estratégias posturais às alterações ambientais, até às restrições 



31 
 

músculoesqueléticas como fraqueza e inabilidade de gerar força suficiente para contrapor uma 

perturbação90. 

Neste estudo não foi encontrada associação significativa entre a coativação muscular e 

a ocorrência de quedas nos últimos 12 meses, apenas entre a coativação do GL/TA na postura 

com base alargada e olhos fechados do teste de equilíbrio com o número de quedas no GAR, 

sugerindo que a menor coativação muscular durante o equilíbrio estático pode ter relação com 

a ocorrência de quedas, o que corrobora com os achados dos estudos de Nagai et al. e Ho e 

Bendrups28,69. Já o estudo de Reynolds91 não relatou correlação entre coativação, 

enrijecimento do tornozelo e oscilação postural, recomendando que mais estudos sejam 

realizados para obtenção de uma melhor compreensão do papel da coativação na estabilidade 

postural. 

O presente estudo possui algumas limitações. A grande maioria dos nossos pacientes 

com AR (76,92%) tinham envolvimento confirmado de joelho, além de um alto índice de 

HAQ (1,19 ± 0,53), indicando incapacidade de moderada a grave (1 a 2)38; e uma média no 

DAS28 de 3,24 ± 0,92 indicando também, moderada atividade da doença (> 3,2 e ≤ 5,1)34,37, o 

que pode ter influenciado a capacidade de ativação durante os testes de equilíbrio, sugerindo 

que os esforços dos nossos pacientes podem ter sido inibidos pela proteção, dor ou fadiga. 

Uma outra limitação é que a amostra, por ser de um ambulatório de referência pode não 

representar bem a população com AR em geral. As informações sobre a ocorrência de quedas 

obtidas pelo auto-relato de maneira retrospectiva tendem a ser subestimadas, além do que, 

uma queda que tenha ocorrido há mais de 1 ano poderia deixar sequelas importantes e reduzir 

substancialmente o nível de mobilidade de um indivíduo, reduzindo também o número de 

quedas, porém esse mesmo indivíduo teria maior predisposição a cair novamente. Da mesma 

forma que, uma pessoa saudável pode também estar em maior risco de quedas, justamente por 

ser mais ativa e se submeter a situações de risco. 

Um outro ponto é que não podemos atribuir causalidade das variáveis, o que não nos 

permite afirmar, por exemplo, se o paciente teve um pior desempenho no teste físico por ter 

uma capacidade funcional prejudicada apenas pela associação encontrada entre essas 

variáveis. Além disso, pode ter havido efeitos de ordem devido a não randomização da ordem 

de apresentação dos testes aplicados. A comparação estatística de pares combinados para 

idade, gênero e IMC é importante e ajudou a excluir as diferenças relacionadas à idade na 

produção de força e outros parâmetros. Da mesma forma, os pares foram alinhados para a sua 

atividade física habitual para evitar efeitos díspares do desuso entre os grupos, mas na 
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ausência de dados normativos, a dicotomização da coativação "alta" e "baixa" foi um pouco 

arbitrária e baseada apenas nos achados desta amostra. 

Como o objetivo principal de uma intervenção fisioterapêutica em pacientes com AR é 

restabelecer ou preservar sua função, uma intervenção realizada com exercícios de 

fortalecimento muscular e estratégias de equilíbrio poderia melhorar as alterações na ativação 

muscular e instabilidade articular, podendo prevenir eventuais lesões causadas por quedas. 

Nesse sentido, um estudo que determinasse os limiares normativos para coativação, e que 

investigasse mais a fundo as possíveis causas das alterações durante o controle postural 

estático e dinâmico ajudaria a traçar uma intervenção mais específica e assim prevenir 

eventuais lesões causadas por quedas nessa população. 
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6. CONCLUSÃO 

Com base no estudo realizado pode-se concluir que indivíduos com AR apresentam 

menor coativação muscular durante o equilíbrio estático, o que pode ser prejudicial visto que 

a maior coativação, nesse caso, poderia auxiliar na manutenção da postura através do 

enrijecimento das articulações. Já no teste dinâmico, os indivíduos com AR apresentaram 

maior coativação, e o aumento da ativação dos músculos antagonistas pode mediar o aumento 

do gasto energético da marcha, diminuindo a velocidade do movimento, o que leva a maiores 

níveis de fadiga. Com relação às quedas, não foi encontrada uma associação relevante com a 

coativação muscular, porém nossos achados sugerem que a coativação muscular dos membros 

inferiores pode ter implicações funcionais importantes, tanto em excesso como aquém do 

necessário, o que explica algumas das limitações associadas à AR.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 

ANEXO A - Critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) de 

1987 

 

Para a classificação como Artrite Reumatoide, o paciente deve satisfazer a pelo menos 4 dos 7 

critérios. Os critérios 1 até o 4 devem estar presentes por, no mínimo, 6 semanas. 

 

CRITÉRIOS DEFINIÇÃO 

1. Rigidez matinal. 
Rigidez matinal com duração de pelo menos 1 

hora até a melhora máxima. 

2. Artrite de 3 ou + áreas articulares. 

Ao menos três áreas articulares 

simultaneamente afetada, observadas pelo 

médico (interfalangeanas proximais, 

metacarpofalangeanas, punho, cotovelos, 

joelhos, tornozelos e metatarsofalangeanas). 

3. Artrite das articulações das mãos. 
Artrite em punhos ou metacarpofalangeanas ou 

interfalangeanas proximais. 

4. Artrite simétrica. 
Envolvimento simultâneo de áreas de ambos os 

lados do corpo. 

5. Nódulos reumatoides. 

Nódulos subcutâneos sobre proeminências 

ósseas, superfícies extensoras ou em regiões 

justa-articulares. 

6. Fator reumatoide sérico. 
Presença de quantidades anormais de fator 

reumatoide. 

7. Alterações radiográficas. 

Radiografias posteroanteriores de mão e punhos 

demonstrando rarefação óssea justa-articular ou 

erosões. 
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ANEXO B - Critérios Classificatórios para AR do ACR/EULAR (European 

League Against Rheumatism) de 2010. 

 

Pontuação maior ou igual a 6 é necessária para a classificação definitiva de um paciente como AR 

População-alvo (quem deve ser testado?) 

Pacientes com pelo menos uma articulação com sinovite clínica definida (edema). * Sinovite que 

não seja mais bem explicada por outra doença. 

*Os diagnósticos diferenciais podem incluir condições tais como lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

psoriática e gota. Se houver dúvidas quanto aos diagnósticos diferenciais relevantes, um 

reumatologista deve ser consultado. 

Acometimento articular (0-5) 

1 grandes articulações 0; 

2-10 pequenas articulações; 

1-3 pequenas articulações (grandes não encontradas) 2; 

4-10 Pequenas articulações (grandes não encontradas) 3; 

>10 articulações (pelo menos 1 pequena) 5; 

Sorologia (0-3) 

FR negativo E ACPA negativo 0 

FR positivo OU ACPA positivo em baixos títulos 2; 

FR positivo OU ACPA positivo em altos títulos 3; 

Duração dos sintomas (0-1) 

<6 semanas 0; 

≥6 semanas 1; 

Provas de atividade inflamatória (0-1) 

PCR normal E VHS normal 0; 

PCR anormal OU VHS anormal 1; 

FR - fator reumatoide; ACPA- anticorpos antiproteína/peptídeo citrulinados; VHS- velocidade de 

hemossedimentação; PCR- proteína C-reativa. 
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ANEXO C - VERSÃO BRASILEIRA DO HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 

- HAQ 
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ANEXO D – Versão Brasileira da Short Physical Performance Battery – SPPB 
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ANEXO E - Escala de Equilíbrio de Berg - EEB 
 

INSTRUÇÕES GERAIS  

Demonstre para o paciente cada tarefa e/ou o instrua de acordo com as instruções 

relacionadas abaixo.  

Quando referir-se a pontuação, registre primeiramente a categoria da resposta de 

menor valor relacionada a cada item. A maior parte dos itens solicita que o paciente 

mantenha-se em uma determinada posição por um tempo estipulado. Sendo assim, pontos são 

subtraídos caso o tempo ou à distância não seja atingido, o paciente necessite de supervisão 

para a execução da tarefa, ou se o mesmo precisar apoiar-se em algum suporte externo ou 

receber ajuda do examinador.  

É de suma importância deixar claro para o paciente que ele deve manter-se equilibrado 

enquanto tenta executar a tarefa. A escolha da perna que permanecerá como apoio e o alcance 

dos movimentos ficam a critério do executante. Julgamentos inadequados irão influenciar na 

performance e na pontuação.  

Os equipamentos necessários para a execução da escala de equilíbrio são: um 

cronômetro ou um relógio comum com ponteiro de segundos, uma régua ou outro medidor de 

distância com fundo de escala de 5, 12,5 e 25 cm.  

As cadeiras utilizadas durante os testes devem ser de altura razoável. Um degrau ou 

um banco (da altura de um degrau) podem ser utilizados no item 12.  
 

1) Posição sentada para posição em pé 

Instrução: Por favor, levante-se. Tente não usar suas mãos 

para se apoiar. 

 

(4) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e estabilizar-se 

independentemente 

(3) capaz de levantar-se independentemente utilizando as 

mãos 

(2) capaz de levantar-se utilizando as mãos após diversas 

tentativas 

(1) necessita de ajuda mínima para levantar-se ou 

estabilizar-se 

(0) necessita de ajuda moderada ou máxima para levantar-se 

2) Permanecer em pé sem apoio 

Instrução: Por favor, fique em pé por 2 minutos sem se 

apoiar. 

Se o paciente for capaz de permanecer em pé por 2 

minutos sem apoio, dê o número total de pontos no item 

Nº 3. Continue com o item N°4. 

(4) capaz de permanecer em pé com segurança por 2 

minutos 

(3) capaz de permanecer em pé por 2 minutos com 

supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

(1) necessita de várias tentativas para permanecer em pé por 

30 segundos sem apoio 

(0) incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem 

apoio 

3) Permanecer sentado sem apoio nas costas, mas com os 

pés apoiados no chão ou num banquinho 

Instrução: Por favor, fique sentado sem apoiar as costas 

com os braços cruzados por 2 minutos. 

 

(4) capaz de permanecer sentado com segurança e com 

firmeza por 2 minutos 

(3) capaz de permanecer sentado por 2 minutos sob 

supervisão 

(2) capaz de permanecer sentado por 30 segundos 

(1) capaz de permanecer sentado por 10 segundos 

(0) incapaz de permanecer sentado sem apoio durante 10 

segundos 

4) Posição em pé para posição sentada 

Instrução: Por favor, sente-se. 

 

(4) senta-se com segurança com uso mínimo das mãos 

(3) controla a descida utilizando as mãos 

(2) utiliza a parte posterior das pernas contra a cadeira para 

controlar a descida 

(1) senta-se independentemente, mas tem descida sem 

controle 

(0) necessita de ajuda para sentar-se 
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5) Transferências 

Instrução: Arrume as cadeiras perpendicularmente ou uma 

de frente para a outra para uma transferência em pivô. Peça 

ao paciente para transferir-se de uma cadeira com apoio de 

braço para uma cadeira sem apoio de braço, e vice-versa. 

 

(4) capaz de transferir-se com segurança com uso mínimo 

das mãos 

(3) capaz de transferir-se com segurança com o uso das 

mãos 

(2) capaz de transferir-se seguindo orientações verbais e/ou 

supervisão 

(1) necessita de uma pessoa para ajudar 

(0) necessita de duas pessoas para ajudar ou supervisionar 

para realizar a tarefa com segurança 

6) Permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados 

Instrução: Por favor, fique em pé e feche os olhos por 10 

segundos. 

 

(4) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com 

segurança 

(3) capaz de permanecer em pé por 10 segundos com 

supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 3 segundos 

(1) incapaz de permanecer com os olhos fechados durante 3 

segundos, mas mantém-se em pé 

(0) necessita de ajuda para não cair 

7) Permanecer em pé sem apoio com os pés juntos 

Instrução: Junte seus pés e fique em pé sem se apoiar. 

 

(4) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 

permanecer por 1 minuto com segurança 

(3) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 

permanecer por 1 minuto com supervisão 

(2) capaz de posicionar os pés juntos independentemente e 

permanecer por 30 segundos 

(1) necessita de ajuda para posicionar-se, mas é capaz de 

permanecer com os pés juntos durante 15 segundos 

(0) necessita de ajuda para posicionar-se e é incapaz de 

permanecer nessa posição por 15 segundos 

8) Alcançar a frente com o braço estendido permanecendo 

em pé 

Instrução: Levante o braço a 90º. Estique os dedos e tente 

alcançar a frente o mais longe possível. 

 

(4) pode avançar a frente >25 cm com segurança 

(3) pode avançar a frente >12,5 cm com segurança 

(2) pode avançar a frente >5 cm com segurança 

(1) pode avançar a frente, mas necessita de supervisão 

(0) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita de apoio 

externo 

 

9. Pegar um objeto do chão a partir de uma posição em pé. 

Instruções: Pegue o sapato/chinelo que está na frente dos 

seus pés. 

(4) capaz de pegar o chinelo com facilidade e segurança. 

(3) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de supervisão. 

(2) incapaz de pegá-lo mas se estica, até ficar a 2-5cm do 

chinelo, e mantém o equilíbrio independentemente. 

(1) incapaz de pegá-lo, necessitando de supervisão enquanto 

está tentando. 

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não perder 

o equilíbrio ou cair. 

10) Virar-se e olhar para trás por cima dos ombros direito e 

esquerdo enquanto permanece em pé 

Instrução: Vire-se para olhar diretamente atrás de você por 

cima do seu ombro esquerdo sem tirar os pés do chão. Faça 

o mesmo por cima do ombro direito. 

 

(4) olha para trás de ambos os lados com uma boa 

distribuição do peso 

(3) olha para trás somente de um lado, o lado contrário 

demonstra menor distribuição do peso 

(2) vira somente para os lados, mas mantém o equilíbrio 

(1) necessita de supervisão para virar 

(0) necessita de ajuda para não perder o equilíbrio ou cair 

11) Girar 360 graus 

Instrução: Gire-se completamente ao redor de si mesmo. 

Pausa. Gire-se completamente ao redor de si mesmo em 

sentido contrário. 

 

(4) capaz de girar 360 graus com segurança em 4 segundos 

ou menos 

(3) capaz de girar 360 graus com segurança somente para 

um lado em 4 segundos ou menos 

(2) capaz de girar 360 graus com segurança, mas lentamente 

(1) necessita de supervisão próxima ou orientações verbais 

(0) necessita de ajuda enquanto gira 
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12) Posicionar os pés alternadamente no degrau ou 

banquinho enquanto permanece em pé sem apoio 

Instrução: Toque cada pé alternadamente no 

degrau/banquinho. 

Continue até que cada pé tenha tocado o degrau/banquinho 

quatro vezes. 

 

(4) capaz de permanecer em pé independentemente e com 

segurança, completando 8 movimentos em 20 segundos 

(3) capaz de permanecer em pé independentemente e 

completar 8 movimentos em >20 segundos 

(2) capaz de completar 4 movimentos sem ajuda 

(1) capaz de completar >2 movimentos com o mínimo de 

ajuda 

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

13) Permanecer em pé sem apoio com um pé à frente 

Instrução: Coloque um pé diretamente à frente do outro na 

mesma linha, se você achar que não irá conseguir, coloque 

o pé um pouco mais à frente do outro pé e levemente para o 

lado. 

 

(4) capaz de colocar um pé imediatamente à frente do outro, 

independentemente, e permanecer por 30 segundos 

(3) capaz de colocar um pé um pouco mais à frente do outro 

e levemente para o lado, independentemente, e permanecer 

por 30 segundos 

(2) capaz de dar um pequeno passo, independentemente, e 

permanecer por 30 segundos 

(1) necessita de ajuda para dar o passo, porém permanece 

por 15 segundos 

(0) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou ficar de pé 

14) Permanecer em pé sobre uma perna 

Instrução: Fique em pé sobre uma perna o máximo que 

você puder sem se segurar. 

 

(4) capaz de levantar uma perna independentemente e 

permanecer por >10 segundos 

(3) capaz de levantar uma perna independentemente e 

permanecer por 5-10 segundos 

(2) capaz de levantar uma perna independentemente e 

permanecer por ≥ 3 segundos 

(1) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de permanecer 

por 3 segundos, embora permaneça em pé 

independentemente 

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda para não cair 

Escore Total 

 

______/56 
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ANEXO F – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FAMEMA 
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