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A RELAÇÃO ENTRE TESTES FUNCIONAIS E O QUESTIONÁRIO WOMAC EM 
IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO

A osteoartrite de joelho é uma doença articular frequente na população adulta, resultando
em dor, perda de função e rigidez articular, com consequências negativas na qualidade de
vida. Com o envelhecimento da população e o aumento da obesidade é a doença
ostearticular mais prevalente. Os testes funcionais que são instrumentos de avaliação
importantes, simples e de baixo custo, nos ajuda a traçar um perfil da capacidade física dos
idosos, e nos permite traçar um planejamento de reabilitação.
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Houve correlação positiva com o IMC, subir escadas, TUG e sentar e levantar com todos os
domínios do Womac, ou seja, quanto maior os valores destas variáveis maior os valores do
Womac. Houve correlação negativa entre a distância percorrida de seis metros, sentar e
alcançar com todos os domínios do Womac, ou seja, quanto maior a distância percorrida e o
teste de sentar e alcançar, menores eram os valores do Womac.

Tabela 1. Correlação entre testes funcionais e o questionário WOMAC em idosos com Osteoatrite de Joelho

O estudo tem como objetivo correlacionar o questionário WOMAC com testes funcionais.
Especificamente, com testes de força, flexibilidade, aeróbio e equilíbrio postural.

Trata-se de um estudo transversal correlacional com aprovação do CEP nº 0622/11
Participaram do estudo 375 idosos com AO de joelho de ambos os sexos, com média de
idade de 72,1(9,2) anos atendidos no IOT/HCFMUSP. Os testes de desempenho físico
funcional foram: Teste de caminhada de seis minutos; Teste de Subir e Descer escada;
Teste de sentar e levantar; Sentar e alcançar; Teste Timed Up & Go (TUG) e o questionário
Western Ontário and McMaster Universities (WOMAC) instrumento específico para OA
do joelho e quadril, que avaliar os sintomas e função sobre dor, rigidez articular e funções
físicas.

O questionário para AO de joelho WOMAC, se correlaciona com os testes funcionais 
de capacidade aeróbia, força muscular, flexibilidade e equilíbrio postural. 
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FUNÇÃO

r(p)

WOMAC 

TOTAL

r(p)

IMC (kg/m2) ,255(p≤0,001) * ,155(0,005)* ,176(0,001)* ,245(p≤0,001) *

Capacidade aeróbia 

Distância 6 metros (m) -,359(p≤0,001) * -,190(0,001)* -,351(p≤0,001) * -,329(p≤0,001) *

Flexibilidade 

Sentar e alcançar (cm) -,322(p≤0,001) * -,178(0,002)* -,313(p≤0,001) * -,304(p≤0,001) *

Força Muscular 

Subir e descer escada (s) ,422(p≤0,001) * ,224(p≤0,001) * ,344(p≤0,001) * ,366(p≤0,001) *

Sentar e levantar (s) ,386(p≤0,001) * ,233(p≤0,001) * ,305(p≤0,001) * ,334(p≤0,001) *

Equilíbrio postural 

TUG(s) ,415(p≤0,001) * ,269(p≤0,001) * ,363(p≤0,001) * ,385(p≤0,001) *
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