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 Participaram do estudo 48 idosos, de ambos os 

sexos (29,2% masculino e 70,8% feminino) com faixa 

etária entre 60 e 88 anos.  

Tabela 1. Médias de flexões plantares no TPP entre os 

grupos. 
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of plantar flexor muscle strength in older adults: protocol, 
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 Verificar a associação do desempenho no teste 

da ponta do pé com medidas de capacidade 

funcional. 

Objetivo  

 O teste da ponta do pé (TPP), é um instrumento 

prático e acessível, que pode ser utilizado na 

prática clínica diária de fisioterapeutas para avaliar 

a força e endurance dos flexores plantares¹.  

 Entretanto, sua validação e associação com 

medidas de capacidade funcional em idosos ainda 

é objeto de investigação científica. 
 

 

 Estudo transversal, sob Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética 

14227719.3.0000.5268, com idosos de 60 anos ou 

mais acompanhados em dois ambulatórios de 

Fisioterapia do Rio de Janeiro. 

 Os critérios de inclusão foram os indivíduos 

terem 60 anos ou mais e aceitar em participar do 

estudo. Os critérios de exclusão foram 

instabilidade clínica adversa (gripe, febre, 

hipertensão PA 180/100mmHg), alterações 

cognitivas detectáveis pelo Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) e incapacidade para realizar os 

testes funcionais. 

 O desfecho foi o desempenho no teste da ponta 

do pé, medido pelo maior número de flexões 

plantares em um minuto.  

 As variáveis explicativas foram o relato de dor no 

tornozelo ou pé no último ano, velocidade da 

marcha no teste de 10 metros (TC10) em m/s, 

força de preensão manual (FPM) em Kgf medido 

pelo dinamômetro de mão, teste Time Up and Go 

(TUG) em segundos e desempenho no sentar e 

levantar da cadeira por cinco vezes (TSL5X) em 

segundos. 

 As análises foram baseadas na média do teste 

da ponta do pé entre grupos e de correlação para 

as variáveis contínuas, considerando p<0,05. 
 

 

 Os resultados demonstraram associações entre o 

desempenho em flexões plantares e medidas de 

capacidade funcional. Sendo assim, esse teste 

poderá ser mais uma ferramenta de 

instrumentalização da avaliação de fisioterapeutas 

relevante para o rastreio da funcionalidade em 

idosos. 

Variáveis Média+DP* 

TPP 32.5 + 12.5 

Mulher 27.6 + 8.7 

Homem 44.4 + 12.5 

Com dor 26.4 + 8.1 

Sem dor 33.2 + 3.31                       
 *DP: desvio padrão.  

 

Figura 1. Análise de regressão linear entre TPP e 
TUG, TC10, FPM e TSL5X. 


