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INTRODUÇÃO

Envelhecimento: mudanças físicas e 
psicossociais       influência capacidades físicas 

alterações na capacidade funcional dos idosos

- Diminuição dos níveis de funcionalidade afeta
cotidiano do idoso preocupação relacionada
ao risco de quedas com o avançar da idade

Objetivo: Relacionar o risco de quedas 
percebido (medo de cair) com a aptidão física de 

idosos praticantes de exercício físico

METODOLOGIA

Amostra: 172 idosos com idade igual ou
superior a 60 anos participantes do projeto
(CELARI) da ESEF/ UFRGS

Instrumentos:

→Aptidão física: ́Senior Fitness Test´ (RIKLI,
JONES, 2001)
→Avaliação do equilíbrio e risco de quedas:
Escala de Eficácia de Quedas-FES-I-Brasil
(CAMARGOS et al., 2010)

Análise Estatística: teste de correlação de
Pearson no software estatístico SPSS 18.0

Aspectos Éticos: pesquisa aprovada pelo CEP do

Instituto de Psicologia n. 25000.089325/2006-58

RESULTADOS

→ Correlação estatisticamente significante entre
o FES e todos testes de aptidão física (FMS, FMI,
FLEXMI, EA, FLEXS, RA)
→ Equilíbrio/agilidade (EA) apresentou grau de
correlação moderado, enquanto nas outras
correlações o grau foi fraco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Idosos com menor risco de quedas 

melhor aptidão física 

Indica-se a necessidade de mais estudos sobre
esta temática
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Tabela: Coeficiente de correlação entre risco de quedas (medo de cair) e aptidão física 
 

 

Legenda: força membro superior (FMS), força membro inferior (FMI), Flexibilidade de membro  

inferior (FLEXMI), Equilíbrio/Agilidade (EA), Flexibilidade membro superior (FLEXS), 

Resistência aeróbica (RA), Escala de Eficácia de Quedas (FES). 
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