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Introdução: A osteoartrite (OA) de joelho caracteriza-se por um processo degenerativo da cartilagem ar-
ticular, resultando em dor e limitação de movimentos que causam repercussões funcionais importantes. A ava-
liação da função física nestes pacientes é essencial e a aplicação de testes de funcionalidade pode fornecer 
informações importantes para a tomada de decisão clínica baseada nas reais necessidades dos indivíduos em 
suas atividades diárias. Objetivos: Avaliar o desempenho funcional de idosas com OA de joelho. Método: 
Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal de Pernambuco, sob CAAE No. 44331015.0.0000.5208. Idosas com diagnóstico de OA de joelhos 
foram submetidas à avaliação do desempenho funcional através dos seguintes testes: Sentar-Levantar de uma 
cadeira em 30 segundos (CST), Alcance funcional (TAF) e Timed-Up and Go (TUG). Foi realizada análise des-
critiva dos dados, obtendo-se frequências, médias e desvios-padrão. Resultados: A amostra caracterizou-
se por 23 mulheres, com idade de 63 a 75 anos (média=68,39±3,66), apresentando como queixas principais: 
dor (100%), fadiga (86,95%) e déficit de mobilidade (100%). O desempenho nos testes funcionais foram os 
seguintes: CST=7,61±2,17; TUG=11,9±4,33; e TAF=19,42±3,64 (média±desvio-padrão).Conclusão: Na 
amostra estudada, observou-se um baixo desempenho no teste de sentar-levantar da cadeira em 30 segundos, 
indicando risco para quedas, já na mobilidade e equilíbrio funcio¬nal, avaliados pelo TUG, verificou-se médio 
risco de quedas e o teste de alcance funcional não apontou alterações. Ressalta-se a importância de realizar 
estudos com amostras maiores visando a produzir melhor evidência para a prática clínica.
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