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ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL ENTRE IDOSAS COM E SEM 

DECLÍNIO COGNITIVO POR MEIO DO SHORT PHYSICAL PERFORMANCE 

BATTERY: UM ESTUDO TRANSVERSAL 

 

RESUMO: Objetivo: comparar o controle postural entre idosas com e sem declínio 

cognitivo. Métodos: Estudo transversal analítico, que avaliou 21 idosas, divididas em 

dois grupos, G1 (10 idosas sem declínio cognitivo) e G2 (11 idosas com declínio 

cognitivo), baseado na pontuação atingida no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

e que seguiram os critérios de inclusão. Por meio de um questionário coletou-se os 

dados sociodemográficos, diversas medidas foram avaliadas, como: MEEM e Short 

Physical Performance Battery (SPPB). Os dados demográficos, clínicos e funcionais 

dos grupos foram analisados por meio de estatística descritiva, as variáveis 

categóricas foram descritas através de frequência relativa e absoluta, e as contínuas 

expressas em média, desvio-padrão e intervalo de confiança, com nível de 

significância de 5%, a comparação das médias categóricas foi feita pelo teste qui-

quadrado e as numéricas pelo teste T de Student pareado. Resultados: Os grupos 

apresentaram médias similares em relação ao tempo de escolaridade (G1: 2,40 e G2: 

2,53 anos) p=0,73. Já a média do MEEM (G1: 27 e G2: 21,73 pontos) e do SPPB (G1: 

8,30 e G2: 6,36 pontos) obtiveram p<0,05. Conclusão: As idosas com declínio 

cognitivo apresentaram uma redução na velocidade da marcha no SPPB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da longevidade com maior presença relativa de mulheres, tem 

influenciado o desenvolvimento da sociedade1, 2. É comum os idosos desenvolverem 

modificações (físicas e/ou sensoriais) resultando em alterações funcionais, o que 

predispõe a uma perda de autonomia e de independência1,3. 

Assim como os déficits físicos, o cognitivo no envelhecimento resulta de um 

conjunto de alterações biológicas e outros danos secundários que influenciam a vida 

do idoso4. Produzindo uma diminuição da capacidade de modificação dos 

mecanismos adaptativos para um bom controle postural; o envelhecimento com 



declínio cognitivo, além da redução funcional, pode apresentar também déficit de 

atenção que é essencial em tarefas que exigem um bom controle postural5, 6. 

Considerando o aumento significativo da população geriátrica e, as alterações 

do processo de envelhecimento (dentre elas o déficit de equilíbrio com suas 

influências na vida do idoso), e que o declínio cognitivo pode interferir na realização 

de tarefas, ressalta-se a importância de um estudo que identifique se há de fato ou 

não relação entre o controle postural e o declínio cognitivo no idoso. 

 

 

2. OBJETIVO 

Comparar o controle postural entre idosos com declínio cognitivo e idosos 

sadios. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo analítico, observacional, do tipo corte transversal.  

 

Casuística 

A pesquisa contou com a participação de 21 idosas, todas voluntárias, sendo 

divididas em dois grupos um composto por 10 participantes sem declínio cognitivo 

(G1) e outro com 11 participantes (G2), baseado na pontuação atingida no Mini Exame 

do Estado Mental, alinhado ao grau de escolaridade, que seguiram os critérios de 

inclusão. 

 

Critérios de inclusão 

 Mulheres idosas com idade igual ou superior a 60 anos, 

 Com e sem declínio cognitivo, 

 Clinicamente estáveis7,  

 Aceitaram e firmaram à participação no estudo por meio de um 

Termo de Consentimento Livres e Esclarecido (TCLE), 



 Idosas sem histórico de afecções neurológicas prévias que 

interfiram no controle postural tais como: Acidente Vascular Encefálico, 

Traumatismo Craniano, Doença de Parkinson, Vestibulopatias, Ataxias. 

 

Critérios de exclusão 

 Idosas que não compreenderam as propostas dos testes de 

avaliação, 

 Desistiram de participar do estudo durante as avaliações, 

 Se negaram a realizar os procedimentos propostos de forma 

adequada. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos pela resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, onde a coleta de dados iniciou somente após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santa Cecília (CEP) com 

o CAAE 24327413.9.0000.5513.  

As idosas foram abordadas individualmente dentro do Centro de Convivência 

da Zona Noroeste e convidadas a participar da pesquisa após breve explanação sobre 

o assunto, após firmarem a participação pelo Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), foram avaliadas por meio dos seguintes instrumentos: 

Questionário com informações sociodemográficas elaborado pelas autoras, Short 

Physical Performance Battery (SPPB), e Mini Exame do Estado Mental (MEEM), todos 

detalhados a seguir. 

Instrumentos da pesquisa 

 

 Anamnese e caracterização da amostra 

Abordou dados específicos referentes ao estudo sendo dividida em: dados 

sociodemográficos (escolaridade, estado civil, cidade em que reside), físicos (idade, 

peso, altura, doenças associadas e aferição da pressão arterial). 

 

 



 Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

Tal instrumento tem por objetivo rastrear quadros demenciais por meio de 

vários domínios, contendo questões agrupadas em sete categorias, sendo estas: 

orientação temporal, orientação espacial, registro de três palavras, atenção e cálculo, 

recordação de três palavras, linguagem e capacidade construtiva visual. Seu escore 

pode variar de um mínimo de 0 pontos, o qual indica o maior grau de déficit cognitivo 

dos indivíduos, até um total máximo de 30 pontos, que por sua vez, corresponde a 

melhor capacidade cognitiva. Pontuações diferentes para os variados graus de 

escolaridade foram propostas por Brucki et al8 que sugerem: 20 pontos para 

analfabetos, 25 pontos para aqueles com um a quatro anos de estudo, 26 pontos com 

cinco a oito anos de estudo, 28 pontos para aqueles com 9 a 11 anos de estudo, 29 

pontos para aqueles com mais de 11 anos de estudo. 

 

 Short Physical Performance Battery (SPPB) 

Um instrumento eficaz para avaliar o desempenho físico dos membros 

inferiores (MMII) da população idosa, tem como autor principal Jack M. Guralnik. É 

composto por três testes que avaliam, na sequência, o equilíbrio estático em pé 

(dividido em três etapas, sendo a primeira posição de pés juntos, seguido do semi-

Thanden  e finalizando com Thanden), a velocidade de marcha em passos habituais 

(em um percurso de três metros), medida em dois tempos num determinado percurso 

de ida e volta e, indiretamente, a força muscular dos MMII por meio do movimento de 

levantar-se da cadeira e sentar-se nela cinco vezes consecutivas e sem o auxílio dos 

membros superiores9. 

Todos os testes foram primeiramente demonstrados pelo examinador para que 

o participante observasse e entendesse o procedimento antes de realizá-lo. Ainda, o 

examinador esteve próximo o suficiente do participante a fim de evitar possíveis 

quedas. Nos três testes foi dada uma pontuação diferenciada de 0 a 4, de acordo com 

o tempo realizado em cada tarefa. Na impossibilidade da execução de quaisquer das 

etapas, a pontuação dada é zero, seguida de uma das justificativas apresentadas. O 

escore, portanto varia de 0 (dependente) a 12 (bom desempenho)9. 

 

Tratamento estatístico 

A análise estatística foi efetuada pelo programa SPSS 19.0, para Windows 

após tabulação dos dados no programa Excel. Os dados demográficos, clínicos e 



funcionais dos grupos foram analisados por meio de estatística descritiva, as variáveis 

categóricas foram descritas através de frequência relativa e absoluta, e as contínuas 

expressas em média, desvio-padrão, com nível de significância de 5%. A normalidade 

dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação para possíveis 

diferenças entre grupos para as variáveis categóricas foi realizada pelo teste qui-

quadrado, e para as variáveis numéricas o teste T de student pareado (paramétrico), 

para amostras independentes. 

 

 

5. RESULTADOS 

  Das 21 idosas avaliadas, 10 fizeram parte do G1 e 11 do G2 a partir da 

pontuação atingida no MEEM, observa-se a diferença entre os grupos, G1 obteve 

maior pontuação e G2 a menor pontuação no teste de rastreamento cognitivo Os 

grupos se mostraram ainda homogêneos em relação a idade, Índice de massa 

corporal (IMC) e ao tempo de escolaridade, como mostra a tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No Short Physical Performance Battery (SPPB) houve uma diferença 

significante entre os grupos G1 e G2. Ao verificarmos a diferença do controle postural 

entre os grupos pelo SPPB, realizamos uma análise por domínio deste instrumento, 

onde constatamos que o motivo pelo qual G1 obteve melhor desempenho comparado 

a G2, está relacionado com a velocidade da marcha, tais dados estão expressos na 

tabela 2. 

0,22

0,25

0,73

<0,01

T. escolaridade (tempo de escolaridade); MEEM (Mini Exame do Estado Mental)

T. ecolaridade 2,40 (1,07) 2,55 (0,82)

Tabela 1 Dados sosiodemográficos e sobre saúde

NOTA:  p-valor referente ao teste T independente; todas as variáveis foram expressas em média e DP

Legenda: G1 (grupo 1); G2 (grupo 2); n (amostra); DP A12:G20 padrão); IMC (Índice de massa corporal);

p-valorVariáveis

MEEM

n= 10 n= 11

68,60 (7,23) 72,36 (6,57)

27,19 (3,38) 

27 (1,63)

29,27(4,78)

21,73 (2,72)

Idade

IMC

G1 G2



 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Constata-se que as idosas com declínio cognitivo foram mais lentas durante a 

execução da marcha, no teste SPPB. Indicando interferência do processo de 

envelhecimento sobre aspectos dinâmicos do controle motor, o que pode aumentar 

riscos de quedas e limitação das capacidades funcionais relacionadas à mobilidade, 

propiciando inatividade durante esta fase do desenvolvimento.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

1. Valcarenghi RV, Santos SSC, Barlem ELD, Pelzer MT, Gomes GC, Lange C. 

Alterações na funcionalidade/cognição e depressão em idosos 

institucionalizados que sofreram quedas. Acta Paul Enferm. 2011; 24 (6): 828-

33. 

2. Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Sinopse do Censo Demográfico 

2010, que contém os primeiros resultados definitivos do XII Recenseamento 

Geral do Brasil [acesso em 27 out 2012]. Disponível em: 

0,03*

Levemente estável

NOTA: * p-valor referente ao teste T independente; ** p-valor referente ao Teste Qui-quadrado de Pearson

Tabela 2. Dados clínicos relativos ao controle postural

Variáveis
G1 G2

p-valor
n= 10 n= 11

SPPB Total - média (DP) 8,30 (2,21) 6,36 (1,69)

Velocidade de  Marcha Fa (Fr)

Muito lento 1 (10%) 4 (36,4%)

0,04**
Moderadamente lento 3 (30%) 6 (54,5%)

Levemente lento 5 (50%) 1 (9,1%)

Normal 1 (10%) 0 (0%)

Equilíbrio Estático Fa (Fr)

Moderadamente estável 0 (0%) 2 (18,2%)

0,52**2 (20%) 2 (18,2%)

Estável 8 (80%) 7 (63,6%)

Legenda: G1 (grupo 1); G2 (grupo 2); n (amostra); DP (Desvio padrão); SPPB (Short Physical Performance Battery);

Fa (frequencia absoluta); Fr (frequencia relativa)

Força MMII Fa (Fr)

Não conseguiu realizar 0 (0%) 1 (9,1%)

0,82**

Muito lento 6 (60%) 8 (72,7%)

Moderadamente lento 2 (20%) 1 (9,1%)

Levemente lento 1 (10%) 1 (9,1%)

Normal 1 (10%) 0 (0%)



http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias_visualiza.php?id_noticia=18

66 &id_pagina=1. 

3. Cunha GL. Mecanismos biológicos do envelhecimento. IN: Freitas EV, et al. 

Tratado de geriatria e gerontologia. 3 ed. Rio de Janeiro RJ: Guanabara 

Koogan; 2011. P14-30. 

4. Jackson O. Função Cerebral, Envelhecimento e Demência. IN: Umphred DA. 

Reabilitação Neurológica. Baurueri SP: Manole; 2004. P 840. 

5. Santos FH, Andrade VM, Bueno OFA. Envelhecimen to: um processo 

multifatorial. Psicologia em Estudo. 2009; 14 (1): 3-10. 

6. Ruwer SL, Rossi AG, Simon LF. Equilíbrio no idoso. Rev Bras Otorrinolaringol. 

2005; 71 (3): 298-3. 

7. Gravina CF, Rosa RF, Frankendiretrizes RA. II Diretrizes em Cardiogeriatria da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2010; 95 (3 sul.2): 1-

112. 

8. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, Bertolucci PHF, Okamoto IH. Sugestões 

para o uso do Mini-Exame do Estado Mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 

2003; 61 (3B): 777-81. 

9. Nakano MM, Filho WJ Diogo MJ. Versão Brasileira da Short Physical 

Performance Battery - SPPB: Adaptação cultural e estudo da confiabilidade. 

[dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas; 2007. 

 


