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Introdução: Pouco conhece-se sobre a influência do desempenho funcional mensurado de forma direta sobre a 

autopercepção de funcionalidade. Uma vez que a mobilidade é o principal determinante na capacidade funcional, torna-

se necessário compreender a influência dos testes de desempenho em tarefas isoladas sobre a autopercepção 

funcional. Objetivo: Identificar os determinantes da capacidade funcional (CF) autorrelatada em idosas com osteoartrite 

de joelhos (OAJ). Métodos: Tratou-se de estudo transversal de caráter analítico, na qual a população foi composta por 

90 idosas (70,04 ± 6,24 anos; 75,33 ± 11,77 kg e 1,58 ± 0,07 m) diagnosticadas com OAJ. As variáveis dependentes do 

estudo foram: qualidade de vida (QV) avaliada pelo Questionário Medical Outcome Study 36 Short Form-36 (SF-36) e a 

auto-percepção da doença avaliada com o questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 

(WOMAC). As variáveis preditoras foram: a velocidade da marcha (VM), o Timed Get Up and Go (TGUG), o teste de 

levantar e sentar na cadeira (TSLC), a idade e a escala analógica visual (EVA). Foi utilizada a regressão múltipla para 

verificar se a VM, TGUG, TLSC, EVA e a idade são capazes de prever o autorrelato no SF36 e no WOMAC. Resultados: 

Na análise de regressão, o TGUG, a EVA e o TLSC representaram 47% da variância no SF36, enquanto o TGUG, a 

EVA, a idade e o TLSC representaram 48% da variância na função autorrelatada no WOMAC. Conclusão: Os 

determinantes da CF autorrelatada são o TGUG, a EVA e o TLSC, enquanto que os determinantes da função 

autorrelatada no WOMAC são o TGUG, a EVA, a idade e o TLSC.

Descritores: Osteoartrose; Funcionalidade; Envelhecimento


