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Introdução: A gonartrose é caracterizada como uma patologia articular crônica, multifatorial, progressiva e degen-
erativa que leva a uma incapacidade funcional e que atinge a articulação do joelho. A degeneração gradativa da carti-
lagem articular pode alterar o equilíbrio e a mobilidade, aumentando o risco de quedas, particularmente na população 
idosa. Objetivos: Avaliar o equilíbrio e a mobilidade em idosos com diagnóstico clínico de gonartrose, comparar o 
desempenho na avaliação de equilíbrio estático e dinâmico de idosos com e sem gonartrose, e correlacionar as va-
riáveis idade, tempo de diagnóstico e grau de gonartrose com o equilíbrio em idosos com gonartrose. Método: Estudo 
observacional, transversal, prospectivo e comparativo, cuja amostra foi composta por 60 idosos, na faixa etária entre 
60 e 80 anos, sendo 30 com diagnóstico de gonartrose, e 30 sem alterações articulares em membros inferiores, para 
fins comparativos. A pesquisa foi conduzida no Ambulatório de Fisioterapia do Hospital Municipal Josefa Eusébia da 
Rocha, localizado em Feira Nova-PE, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos do Centro 
Universitário Maurício de Nassau, sob o Parecer de nº 1.256.103. Foram coletados dados sócio-demográficos e clínicos 
dos participantes da pesquisa e, aplicada a Escala de Equilíbrio e Marcha de Tinetti. O teste t de Student foi utilizado 
para analisar as diferenças entre os escores da escala intergrupos. O Índice de Correlação de Sperman foi utilizado 
para analisar a correlação entre as variáveis. Para nível de significância estatística, foi considerado um p ≤ 0,05. Os 
dados foram analisados no programa BioEstat 5.0. Resultados: Observou-se escore médio total da Escala de Tinetti 
menor no grupo de idosos com gonartrose (19,26 ± 5,42) quando comparado ao grupo controle (23,86 ± 5,72), com 
diferença de média de 4,16 [IC95%: 1,28 - 7,03], e diferença estatística significativa (p=0,0001). Foi encontrado um risco 
5,67 [IC95%: 1,35 - 22,86] vezes maior de quedas em idosos com gonartrose quando comparados àqueles sem a pa-
tologia. Houve correlação significativa inversamente proporcional entre o escore total e tempo de diagnóstico (p=0,01; 
R=-0,70), escore total e idade (p=0,008; R=-0,76) e escore total e grau de gonartrose (p=0,04; R=-0,63). Conclusão: 
A gonartrose interferiu no equilíbrio e mobilidade dos idosos avaliados, aumentando o risco de quedas, particularmente 
naqueles com mais tempo de diagnóstico, maior idade e degeneração mais severa, constituindo, assim, um grupo alvo 
de intervenção fisioterapêutica preventiva e reabilitativa.
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