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ANÁLISE DOS VALORES NORMATIVOS DA VELOCIDADE DA MARCHA EM IDOSOS 
COMUNITÁRIOS

Com a senescência são observadas alterações em diversos componentes
funcionais, dentre os quais destacam-se reduções na velocidade da marcha (VM).
A avaliação da VM é um teste simples, utilizado para avaliar a capacidade funcional
e é um dos marcadores mais relevantes para avaliação funcional do idoso, além de
prever desfechos adversos em saúde. No entanto, valores normativos devem ser
apresentados para a população nacional de forma a identificar idosos com declínio
funcional de forma precoce para possibilitar a implementação de estratégias de
reabilitação efetivas.
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Observou-se que a média da VMH para as mulheres variou entre 1,10 m/s a 0,80
m/s e a VMM variou de 1,43 m/s a 1,03 m/s nas faixas etárias entre 60 a 80 anos
ou mais, respectivamente. Já para homens observou-se médias da VMH entre 1,23
m/s a 1,08 m/s e na VMM uma média de 1,62 m/s a 1,39 m/s entre as faixas
etárias entre 60 a 80 anos ou mais, respectivamente.

Avaliar os valores normativos do teste de velocidade da marcha em idosos
comunitários.

Tratou-se de um estudo transversal, de base domiciliar, no qual foram avaliados
306 idosos (60 anos ou mais), de ambos os sexos do município de Balneário Arroio
do Silva - SC. Para avaliação da VM foram utilizados os testes de VM Habitual
(VMH) e VM Máxima (VMM) na qual os voluntários foram orientados a caminhar
um percurso de 10 metros em velocidade habitual e máxima, respectivamente. Os
voluntários foram separados por grupos de acordo com a faixa etária. Este estudo
recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
Universidade Federal de Santa Catarina (CAAE nº87776318.3.0000.0121).

Conclui-se que os valores normativos no teste da VMH e VMM em idosos
comunitários brasileiros modificam-se conforme gênero e faixa etária variando
entre 0,80 a 1,62 m/s, sendo menores que os valores apresentados para a
população estrangeira. A identificação de valores normativos específicos para
determinadas populações é de grande importância pois ajudam os profissionais
de saúde a identificar o nível de dependência funcional bem como monitorar a
eficácia de intervenções nessa população.
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