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Resumo  
 
Introdução: O Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6min) é amplamente recomendado na 
avaliação da capacidade funcional de exercício de idosos. Com a crescente utilização de 
testes funcionais mais simples e rápidos hipotetizou-se que estes poderiam identificar a 
baixa capacidade de exercício nesta população. Objetivo: Investigar quais testes funcionais 
refletem o desempenho obtido no TC6min de idosos e determinar os pontos de corte que 
discriminam a pior capacidade funcional de idosos. Métodos: Estudo transversal, 
multicêntrico, com idosos aparentemente saudáveis (≥60 anos), avaliados quanto à função 
pulmonar (espirometria). Foram realizados os teste Sit-to-Stand 5 repetições (STS5rep), 30 
segundos (STS30seg) e 1 minuto (STS1min), velocidade usual e máxima da marcha em 4 
metros (4MGSus; 4MGSmáx), teste Timed-up-and-go usual e máximo (TUGus; TUGmáx) e 
Short Physical Performace Battery (SPPB). Todos realizaram o TC6min. Resultados:  
Analisados 113 idosos, com idade 67 [64-73] anos; IMC 26 [24-30] Kg/m2; VEF1/CVF 95 [85-
103]. Modelos de regressão identificaram associação do TC6min com todos os testes 
funcionais avaliados (0,08<R2<0,24; p≤0,05 para todos). A curva ROC identificou o ponto de 
corte de cada teste funcional que discrimina a pior capacidade de exercício no TC6min (< 
80% do previsto por Brito, 2013). Os valores de área abaixo da curva (AUC) foram excelentes 
(0,549 < AUC < 0,860), com sensibilidade (S) (0,092<S<0,885) e especificidade (E) 
(0,240<E<1,000) variáveis. Conclusão: Todos os testes funcionais investigados refletiram a 
capacidade de exercício. Pontos de corte de testes funcionais simples podem ser utilizados 
na prática clínica para identificar idosos com baixa capacidade de exercício. 
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A população idosa é a que mais acende no mundo todo, sendo que no Brasil, ela tem 

crescido de forma rápida e relevante. Associadas ao envelhecimento, ocorrem alterações 

nos sistemas musculoesquelético, nervoso, somatossensorial, visual, vestibular e 

cardiorrespiratório, além de mudanças cognitivas (BARBOSA et al., 2008). Nota-se que nas 

alterações relacionadas com a idade estão a presença de fatores de risco e a ocorrência de 

doenças crônico-degenerativas, principalmente acima dos 60 anos, que determinam para o 

idoso um certo grau de dependência, relacionado diretamente com a perda de autonomia e 

dificuldade de realizar as atividades básicas de vida diária, interferindo na sua qualidade de 

vida, além de apresentar um declínio físico e mental (GUIMARÃES et al., 2004). 

O conceito de capacidade funcional pode ser definido como a eficiência do idoso em 

corresponder às demandas físicas do cotidiano, que compreende desde as atividades básicas 

para uma vida independente até as ações mais complexas da rotina diária (CAMARA et al., 

2008). A avaliação desta torna-se, portanto, essencial para a escolha do melhor tipo de 

intervenção e monitorização do estado clínico-funcional dessa população (RICCI; KUBOTA; 

CORDEIRO, 2005).  

Existem diversos testes que podem avaliar a capacidade funcional, entre eles o teste 

de caminhada de 6 minutos (Six-Minute Walk Test – 6MWT), padronizado pela American 

Thoracic Society, que é o mais utilizado para a população idosa pois possui boa 

reprodutibilidade (CAMARA et al., 2008), além de ser muito simples, seguro e fornecer uma 

resposta global e integrada de todos os sistemas envolvidos durante o exercício (BRITTO et 

al., 2013). Em um estudo mais antigo mas muito relevante para a literatura, foi utilizado o 

6MWT para avaliar a capacidade funcional em idosos saudáveis entre 50-85 anos, 

comprovou que esse teste é eficaz e a variabilidade nos resultados pode ser explicada pelas 

diferenças de peso, altura, idade e sexo (TROOSTERS; GOSSELINK; DECRAMER, 1999). 

Todavia, nos últimos anos, observou-se também uma crescente utilização de testes 

funcionais que são mais simples para a avaliação da capacidade funcional. O gait-speed (GS), 

sit-to-stand (STS) e timed-up-and-go (TUG) são alguns exemplos de testes funcionais 

inicialmente utilizados para avaliar indivíduos idosos e que atualmente também são 

utilizados em pacientes com doenças crônicas respiratórias e cardíacas (PODSIADLO; 

RICHARDSON, 1991; BISCA et al., 2015). Atualmente na literatura existem vários estudos que 



 

 

comparam a aplicabilidade dos testes funcionais ao TC6 em pacientes com doenças crônicas 

respiratórias e cardíacas, porém quando se trata de idosos saudáveis os estudos são mais 

escassos (GOSSELINK et al., 1996; TROOSTERS et al., 2002). Portanto, nosso objetivo foi 

averiguar se esses testes funcionais simples, rápidos e de baixo custo refletem a capacidade 

funcional do exercício em idosos saudáveis, avaliada pelo teste da caminhada de 6 minutos e 

determinar qual deles melhor identifica a capacidade funcional reduzida nessa população. 

 

Material e Métodos  

 

O presente estudo é de caráter multicêntrico e transversal, realizado simultaneamente 

no Centro de Pesquisa da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina – PR, na 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo – SP, na Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP), Campo Grande – MS e na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza – CE. A amostra recrutada foi proveniente de 

um outro projeto de pesquisa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOPAR, sob 

o parecer 2.702.745 e que foi desenvolvido com o objetivo de propor valores de referência 

para diferentes testes funcionais em indivíduos com idade entre 20 e 80 anos (FURLANETTO 

et al., 2019). Os critérios de inclusão foram: indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos, habilidade para compreender e executar as avaliações propostas, ausência de doença 

grave e/ou instável que possa limitar a execução do teste e apresentar função pulmonar 

normal. Os critérios de exclusão foram: indivíduos com índice de massa corporal (IMC) 

menor que 18 kg.m-2 e maior que 40 kg.m-2 e não realizarem a avaliação proposta completa 

por qualquer razão. Todos os participantes estavam cientes dos objetivos do estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando o uso dos dados 

coletados.  

Os participantes foram avaliados em uma única visita, seguindo protocolos 

padronizados para todos os centros, submetidos de forma aleatorizada a alguns testes 

funcionais, que refletiam a velocidade de caminhada, mobilidade, força muscular de 

membros inferiores (MMII) e equilíbrio, sendo eles: Teste TUG, Sit-to-stand de 1 minuto 

(STS1min); de 30 segundos (STS30s) e 5 repetições (STS5rep), Short Physical Performance 



 

 

Battery (SPPB), 4-meter gait speed (4MGS) e por fim o teste da caminhada de 6 minutos 

(TC6). Foi realizado também o teste de função pulmonar (espirometria), o teste da 

caminhada de seis minutos e foram utilizados alguns questionários para avaliar as 

características sócio demográficas, comorbidades e qualidade de vida. A altura foi avaliada 

por meio de um estadiômetro, o peso registrado por meio de uma balança calibrada e o 

cálculo do índice de massa corpórea (IMC) foi realizado por meio da fórmula peso/altura2. 

A análise estatística foi realizada pelo software SPSS 21.0 Statistical Package. Para a 

distribuição dos dados, o teste usado foi de Shapiro-Wilk e as variáveis apresentadas são 

média e desvio padrão, mediana e intervalo interquartílico 25%-75%. Foi aplicado o 

coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, para verificar as correlações entre as 

variáveis numéricas provenientes da distância percorrida no TC6 e os resultados dos testes 

funcionais.  Os indivíduos idosos serão categorizados em dois grupos de acordo com a 

capacidade de exercício preservada ou reduzida (80% pred do TC6), (BRITTO et al., 2013). 

Modelos lineares de regressão múltipla serão realizados com os desfechos do TC6 como 

variável dependente e os resultados de cada teste funcional que previamente apresentarem 

correlação significante com o TC6 serão incluídos no modelo como variáveis independentes. 

Para todas as análises, a significância estatística é determinada como P <0,05. O cálculo do 

tamanho da amostra foi realizado com o programa G-Power, considerando uma correlação 

de no mínimo 0.30 entre os testes funcionais e o TC6, com poder de 80%, alfa de 0,05, o 

número de sujeitos necessários para este estudo é de 82 indivíduos idosos aparentemente 

saudáveis. 

 

Resultados e Discussão  

 

De um total de 296 indivíduos com idade entre 20 e 80 anos disponíveis na base de 

dados (FURLANETTO et al., 2019), 113 eram idosos (>60 anos) e foram incluídos neste 

estudo. As características físicas e o desempenho funcional dos participantes estão descritas 

na Tabela 1. Observa-se semelhança de idade, sexo e dados antropométricos entre os 

centros.  

 



 

 

Tabela 1 – Característica dos indivíduos. 

Variáveis 
Total 

(n= 113) 

Sexo F/M, n 65/48 
Idade, anos 67 [64-73] 
Peso, kg 71 [61-82] 
Altura, cm s 162 [155-169] 
IMC, Kg/m² 26 [24-30] 
HADS - A 95 [85-103] 
HADS - D 4 [1-6] 
Trabalha S/N, n 37/73 
Charlson Index 0/>1, n         37/73 
Caucasianos S/N, n  
Testes Funcionais  

86/27 
 

SPPB, pontos 11 [10-12] 
4MGSus, m/s 0,98 [0,85 - 0,96] 
4MGSmáx, m/s 1,35 [1,159 - 1,53] 
TUGus, s 7,2 [6,3 - 8,3] 
TUGmáx, s 9,8 [8,3 - 10,4] 
STS5rep, s 10 [8 - 12] 
STS30 seg, rep 15 [13 - 17] 
STS1 min, rep 28 [24 - 32] 
F = Feminino; M = Masculino; IMC =Índice de Massa Corpórea; VEF1 =Volume 
Expiratório Forçado no primeiro segundo; CVF = Capacidade Vital Forçada; 
HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale. Significância de P<0,05. 

 

Modelos de regressão identificaram que existe associação do TC6min com todos os 

testes funcionais avaliados em indivíduos idosos. Destaca-se na Tabela 2 o teste STS de 5 

repetições assim como os testes realizados em velocidade máxima de caminhada, como o 

4MGSmáx e o TUGmáx. Além disso, o STS de 5 repetições, também apresentou valores de 

associações mais fortes com o TC6min. 

 
Tabela 2 – Associações dos testes funcionais com o teste da caminhada de 6 minutos. 

Testes  R² B IC95% (LI;LS) Beta P 

SPPB, pontos 0,17 30,15 18,00 ; 2,29 0,423 <0,0001 
4MGSus, m/s 0,11 171,52 86,16 ; 256,88 0,354 <0,0001 
4MGSmáx, m/s 0,24 155,14 104,16 ; 206,12 0,497 <0,0001 
TUGus, s 0,16 -23,07 -32,74 ; -13,41 -0,410 <0,0001 
TUGmáx, s 0,20 -29,82 -40,56 ; -19,07 -0,463 <0,0001 
STS5rep, s 0,24 -17,82 -23,82 ; -11,96 -0,494 <0,0001 
STS30seg, rep 0,11 9,31 4,52 ; 14,11 0,345 <0,0001 
STS1min, rep 0,08 4,71 1,90 ; 7,53 0,302 0,001 

SPPB= Short Physical Performance Battery;  4MGS= 4-meter gait speed, TUG= Teste timed-up-and-go; STS= Sit-
to-stand; us= usual; máx= máximo; B= constante; IC95%(Limite inferior/Limite Superior); Significância de 
P<0,05. 



 

 

 

A análise de curva ROC (Tabela 3) identificou o ponto de corte de cada teste funcional 

que discrimina a pior capacidade de exercício no TC6min em idosos (< 80% do previsto de 

acordo com Britto, 2013). Valores fortes de área abaixo da curva (AUC) foram encontrados 

para todos, notando-se que os testes que utilizam de uma maior velocidade (TUG máx; 

4MGS máx) apresentam uma sensibilidade e especificidade melhores, o mesmo também 

acontece para um protocolo do STS onde o desfecho é em tempo (STS 5rep) Figura 1 a, b e c. 

 

Tabela 3 -  Pontos de corte dos testes funcionais que refletem redução na capacidade de 
exercício. 

Testes Pontos de corte AUC S E 

SPPB, pontos 11,00 0,835 0,682 0,880 

4MGSus, m/s 0,85 0,841 0,885 0,720 

4MGSmáx, m/s 1,18 0,860 0,839 0,840 

TUGus, s 11,63 0,794 0,761 0,760 

TUGmáx, s 7,90 0,805 0,773 0,800 

STS5rep, s 11,63 0,787 0,761 0,760 

STS30seg, rep 12 0,571 0,897 0,240 

STS1min, rep 37 0,549 0,092 1,000 

SPPB= Short Physical Performance Battery;  4MGS= 4-meter gait speed, TUG= Teste timed-up-and-go;  
STS= Sit-to-stand; us= usual; máx= máximo; AUC= área sob a curva; S= Sensibilidade; E= Especificidade. 
 
 

Figura 1 - a) Área sob a curva dos testes 4-meter gait speed (usual e máximo) e Sit-to-stand 
(30 segundos e 1 minuto). 

 



 

 

Figura 1 - b) Área sob a curva dos teste Sit-to-stand (5 repetições) e Timed-up-and-go 
(máximo e usual). 

 
Figura 1 - c) Área sob a curva do teste Short Physical Performance Battery. 

 
 

Os dados com as comparações de diversos desfechos entre os quatro centros são 

apresentados na Tabela 4. Ressalta-se o fato de que em todos os centros parecem pareados 

quanto aos dados antropométricos e número de participantes. 

 

 

 



 

 

Tabela 4 -  Comparações entre os centros. 

Variáveis Total 
(n= 113) 

Londrina 
(n= 28 ) 

São Paulo 
(n= 24) 

Campo 
Grande 
(n= 38) 

Fortaleza  
(n= 23) 

P 

Sexo F/M, n 65/45 16/12 14/10 24/14 11/12 0,709 

Idade, anos 67 [64-73] 68 [63-75] 70 [65-77] 65 [63-70] 69 [63-71] 0,080 

Peso, kg 71 [61-82] 71 [60-85] 72 [61-84] 74 [64-83] 67 [60-72] 0,116 

Altura, cm 162 [155-
169] 

161 [150-
167] 

160 [154-
169] 

164 [156-
171] 

161 [154-
170] 

0,367 

IMC, Kg/m² 26 [24-30] 27 [24-33] 27 [25-31] 27 [25-29 25 [24-29] 0,231 

VEF1/CVF 95 [85-103] 82 [80-86] 79 [73-83] 81 [74-86] 80 [73-84] 0,123 

TC6min, m 517 [432-
574] 

522 [490-
576] 

584 [542-
638]¥ 

436 [363-
554]*+ 

512 [418-
550] 

<0,0001 

TC6min, %pred 93 [80-103] 99 [91-105] 100 [87-
114] 

80 [66-
100]*+ 

88 [80-99 <0,0001 

SPPB, pontos 11 [10-12] 12 [10-12] 12 [11-12] 10 [9-11] 10 [9-11] 0,002 

4MGSus, m/s 0,98 [0,85 - 
0,96] 

0,92 [0,80-
1,06] 

1,02 
[0,93-
1,11] 

0,98 [080-
1,09] 

0,94 [0,85-
1,11] 

0,452 

4MGSmáx, m/s 1,35 [1,159 - 
1,53] 

1,31 [1,07-
1,58] 

1,44 
[1,22-
1,68] 

1,23 [1,03-
1,54] 

1,31 [1,21-
1,47] 

0,207 

TUGus, s 7,2 [6,3 - 
8,3] 

9,52 [8,36-
10,53] 

8,80 
[7,90-
10,11] 

9,34 [8,34-
11,17] 

9,76[8,53-
10,35] 

0,587 

TUGmáx, s 9,8 [8,3 - 
10,4] 

7,11[6,63-
7,93] 

6,99 
[6,32-
7,95] 

7,78 [6,30-
8,95] 

7,21 [6,39-
8,56] 

0,582 

STS5rep, s 10,51 [8,60- 
12,53] 

10,42 [8,89-
12,53] 

9,29 
[8,14-
10,38] 

11,50 
[9,71-
13,70] 

10,61 
[8,60-

12,90]+ 

0,010 

STS30 seg, rep 15 [13 - 17] 13 [11-18] 15 [13-17] 16 [13-17] 15 [13-17] 0,395 

STS1 min, rep 28 [24 - 32] 26 [21-31] 28 [25-31] 28 [26-33] 30 [23 -30] 0,208 

HADS - A 4 [1-6] 6 [2-7] 5 [3-7] 2 [1-6]* 4 [1-6] 0,030 

HADS - D 4 [2-6] 5 [3-7] 4 [3-6] 2 [0-4]*+ 4 [2-6] 0,011 

Trabalha S/N, n 37/73 8/17 4/20 18/20 7/16 0,092 

Charlson Index 0/>1, n 86/27 18/10 24/0 33/5 11/12 <0,0001 

Caucasianos S/N, n  67/46 25/3 16/8 20/18 6/17 <0,0001 

F = Feminino; M = Masculino; IMC =Índice de Massa Corpórea; VEF1 =Volume Expiratório Forçado no primeiro 
segundo; CVF = Capacidade Vital Forçada; HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale. Significância de 
P<0,05. SPPB= Short Physical Performance Battery; 4MGS= 4-meter gait speed, TUG= Teste timed-up-and-go; 
STS= Sit-to-stand; us= usual; máx= máximo;  

 

Os testes 4MGS (máximo e usual) são os que apresentam atividade similar ao TC6, 

como a caminhada. Entretanto, assim como o TC6, o 4MGS máximo deve ser realizado em 

ritmo de caminhada máxima, isso pode explicar porque os resultados do deste teste estão 

entre os melhores para identificar a associação com o TC6, bem como para identificar os 



 

 

idosos que apresentam pior capacidade funcional de exercício por meio do seu ponto de 

corte. Estudos prévios descrevem a alta correlação e associação independente do mesmo 

teste (i.e. 4MGS máximo) com a distância do TC6min em indivíduos com doença pulmonar 

crônica (r=0,70; r²=0,30) (Zachary S et al 2013). Resultado similar foi encontrado 

classificando-o como um teste acurado como marcador diagnóstico e determinante clínico 

de baixo desempenho, quando comparado ao TC6 min, também em idosos com diagnostico 

de DPOC (BERNABEU-MORA et al., 2016). Em outro estudo, também já foi comprovado que 

o 4MGS é confiável para predizer status de saúde, capacidade funcional e dispneia em 

indivíduos com DPOC (KON et al., 2012). 

O poder de discriminação dos testes TUG e SPPB também parecem diferenciar uma 

diminuição da capacidade de exercício, pois ambos os teste são comumente citados na 

população idosa como instrumento de mensuração do desempenho físico, como por 

exemplo, em idosos hospitalizados (MARTINEZ et al., 2016). Segundo Câmara e 

colaboradores (2008), tal desempenho no TUG pode ser afetado pelo tempo de reação, 

força muscular dos membros inferiores, equilíbrio e a facilidade da marcha, além de que  ele 

apresenta alto coeficiente de objetividade inter e intra avaliadores (r=0,99). Em um estudo 

anterior, realizado com pacientes com DPOC, foi definido um tempo anormal para realização 

do TUG máximo como > 11 segundos, pois era igual ao percentil 95 de indivíduos saudáveis, 

sem DPOC (MESQUITA et al., 2016). Com nossos resultados, é possível provar então que o 

TUG máximo apresentou uma melhor área sob a curva, indo de encontro com os resultados 

encontrados para o 4MGS máximo. Evidências mostram a forte associação que existe entre 

o SPPB e várias medidas do estado funcional para estimar performances físicas e função em 

meados dos 70 anos, identificando um declínio ligeiramente mais precoce nas mulheres do 

que nos homens, sendo basicamente um teste funcional muito completo, que avalia o 

equilíbrio, a força de membros inferiores (MMII) e a velocidade de marcha (SILVA et al., 

2010). É possível que o SPPB não tenha sido um teste muito específico devido ao fato de que 

todos os pacientes conseguiram alcançar seu efeito teto de 12 pontos, pois nossos 

resultados demonstram que o ponto de corte foi exatamente o mesmo valor. No entanto, 

ter um efeito teto para instrumentos de medição de desempenho físico não apenas 

dificultam a detecção de possíveis déficits de equilíbrio precoce, mas também impedem a 



 

 

detecção de mudanças relacionadas à intervenção ao longo do tempo em adultos mais 

velhos, isso se deve ao fato de que em um estudo anterior, o efeito teto aparece para uma 

população mais jovem, ou seja, mostra que não é uma boa ferramenta para identificar 

desempenho físico pois as diferenças entre um idoso e um jovem são incontáveis.  

O teste STS de 5 repetições, que utiliza como desfecho o tempo, parece ser o que 

apresenta maior associação com o TC6 min, quando comparado aos outros dois protocolos 

do STS. O STS 5 repetições também apresenta a maior área sob a curva e por isso apresenta 

ótima capacidade de identificar indivíduos idosos com redução da capacidade do exercício. 

Em um estudo anterior, que comparava indivíduos saudáveis a outros com DPOC, os 

resultados do STS 5 repetições e do TC6min foram correlacionados com a idade, a qualidade 

de vida, dispneia e força muscular periférica. Porém os autores justificam que o STS 5rep 

apresenta um esforço cardiorrespiratório menor quando comparado ao TC6min (OZALEVLI 

et al., 2007). Outro estudo utilizou esse mesmo protocolo para identificar por meio da curva 

ROC pacientes com redução de até 4 pontos no St George’s Respiratory Questionnaire, 

aplicados após reabilitação pulmonar (RP), apresentando uma redução de tempo após a RP 

que se correlaciona com Shuttle walking test (JONES et al., 2014). Além da fácil 

aplicabilidade para avaliar a capacidade funcional em idosos, o STS 5 repetições é 

amplamente utilizado para estimar a força muscular dos membros inferiores (MMII) 

(RICHARD W. BOHANNON, 2011). Além do STS 5 repetições, outros dois protocolos deste 

teste foram aplicados em nosso estudo, o de 30 segundos e o de 1 minuto, porém os 

resultados apresentados mostram que os pontos de corte identificados para esses dois 

testes não apresentam capacidade de identificar os idosos com melhor ou pior capacidade 

funcional de exercício avaliado por um teste da caminhada. Sabe-se que com o 

envelhecimento, naturalmente, os indivíduos idosos apresentam fraqueza muscular 

significativa e que os protocolos de STS podem ser utilizados para refletir esse 

comprometimento. De fato, esses testes são simples de serem realizados por somente 

exigirem uma cadeira e um cronômetro, porém podem apresentar efeito chão, ou seja, uma 

pequena proporção de indivíduos pode não ser capaz de realizar o teste devido a limitações 

musculoesqueléticas ou neurológicas (CROK et al., 2017). 



 

 

Outro fator determinante para nossa amostra, já descrito na literatura, diz que 

indivíduos brasileiros com idade ≥70 anos apresentaram velocidade da marcha 

significativamente inferior aos indivíduos entre 40 e 59 anos, independente de gênero, 

sendo assim confirma-se a hipótese de que os testes com atividades de marcha apresentam 

melhores valores de especificidade e sensibilidade, além de que esse desfecho se 

correlaciona moderadamente com a idade (r=-0,41). (NOVAES; MIRANDA; DOURADO, 2011). 

A promoção do envelhecimento saudável e a manutenção da máxima capacidade funcional 

do indivíduo que envelhece é extremamente necessária, significando uma maior valorização 

da autonomia e da autodeterminação, além da preservação da independência física do idoso 

(GUIMARÃES et al., 2004). Acredita-se que o envelhecimento bem sucedido e saudável é 

resultado da união do bem estar físico e mental, além da independência nas atividades de 

vida diária (AVD), tal fato mantém a autonomia funcional mesmo na terceira idade, ponto 

importante para  a  prática de atividades físicas,  como a promoção de  aptidão física por 

meio de exercícios físicos resistidos e de capacidade aeróbica melhora a capacidade 

funcional e também diminui o risco de quedas dessa população (MACEDO; GAZZOLA; NAJAS, 

2008). 

Nossas descobertas podem ser úteis na prática clínica devido à alta aplicabilidade 

destes testes na população idosa, pela semelhança nas atividades de vida diária, além de 

dispensarem de um grande espaço físico e materiais de alto custo (OZALEVLI et al., 2007; 

JONES et al., 2013; BUI et al., 2017). Além disso identificam uma diminuição da capacidade 

funcional, o que os tornam indispensáveis para avaliação desses indivíduos, tornando-os 

preditores do risco de quedas em idosos. Avaliar o desempenho físico e também indicar uma 

possível redução da mobilidade de forma mais simples e rápida em idosos. Um estudo de 

Bretan et al. (2013) corrobora com essa ideia, comprovando que o TUG é um bom 

instrumento de avaliação para o risco de quedas desta população (BRETAN et al., 2013). 

Apesar de todas as contribuições da literatura, ainda é necessário a criação de novos estudos 

que tratem sobre idosos saudáveis, não apenas aqueles com patologias ou que se 

encontram hospitalizados por alguma razão, sendo esta temporária ou não. Importante 

ressaltar que uma das limitações é o nosso estudo ser de caráter transversal, visto que esses 

pontos de corte encontrados podem ser alterados após programas de exercício ou com 



 

 

intervenções. Estudos longitudinais que utilizam os testes simples funcionais e o teste da 

caminhada de seis minutos em idosos são bem vindos.  

 

Conclusão  

 

Concluímos com nossos resultados que todos os testes funcionais avaliados nesse 

estudo conseguem distinguir os grupos de idosos com baixa capacidade do exercício (<80% 

pred), pois todos apresentaram uma área sob a curva maior do que 0,500, como é indicado 

nos valores de referência. Além disso, é notável que há uma aplicabilidade maior para 

diferentes protocolos de testes funcionais, com pontos de corte com uma ótima acurácia, 

sensibilidade e especificidade, principalmente para os testes STS5 repetições, TUG e 4MGS 

nas suas velocidades máximas. Com isso, observa-se que pontos de corte de testes 

funcionais simples, que demandam menor tempo, espaço, equipamentos, gastos e que são 

seguros para os idosos, podem ser utilizados na prática clínica para rastreamento, 

distinguindo idosos com baixa capacidade funcional do exercício, facilitando assim a 

aplicabilidade na prática fisioterapêutica.  
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