
Introdução Resultados

Conclusão
Método
Este estudo foi submetido à apreciação e 
certificação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) do Centro Universitário 
de Lavras, aprovado com o CAAE 
51258115.2.0000.5116. A coleta de dados 
ocorreu na cidade de Lavras, MG, em 
grupos de convivência da terceira idade. A 
amostral foi composta por 74 idosos, de 
ambos os gêneros. 
Os instrumentos utilizados foram: ficha de 
anamnese, Teste Time Up and Go (TUG) 
para avaliar o equilíbrio corporal e Indice 
de Barthel para avaliar a capacidade 
funcional, o qual é composto por dez 
áreas de atividades da vida diária (AVDs), 
o score final varia entre 0 a 100 pontos, e 
quanto maior a pontuação maior a 
capacidade funcional (independência) do 
idoso.
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menor será o índice de Barthel (menor a 
capacidade funcional e maior a dependência 
do indivíduo) 
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Verificar a correlação entre o equilíbrio 
corporal e a capacidade funcional de 
idosos residentes na comunidade.

Objetivo

O acidente mais comum de ocorrer na 
velhice é a queda e é tratada como fator 
de grande relevância epidemiológica, 
social e econômica, pois tem uma série de 
riscos como dependência, morbidade e 
pode levar até ao óbito. A redução  da 
força muscular  é uma alteração fisiológica 
que gera uma diminuição da capacidade 
funcional e mobilidade levando o indivíduo 
para um quadro de dependência.

Os resultados encontrados nesta pesquisa 
mostraram que houve correlação 
estatisticamente significativa entre os escores 
do TUG e Índice de Barthel, ou seja quanto 
maior foi o tempo para realização do TUG, ou 
seja, menor equilíbrio, maior foi o grau de 
dependência dos indivíduos, avaliado pelo 
Indice de Barthel.


