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RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo avaliar as repercussões do medo de 

cair ao longo de 12 meses nos aspectos físico-funcionais em idosos 

institucionalizados. Para isso foi realizado um estudo analítico, observacional do tipo 

longitudinal prospectivo com 16 idosos residentes de uma instituição de longa 

permanência na cidade de Santos/SP, divididos em Grupo estudo (GE) e Grupo 

controle (GC) referentes aos idosos que relataram e não relataram medo de cair, 

respectivamente. Os idosos foram avaliados em 2012 (T1) e reavaliados em 2013 

(T2) após 12 meses da primeira avaliação, por meio de um questionário contendo 

informações sociodemográficas e de condições de saúde para caracterização da 

amostra, bem como informações sobre medo de cair. Para avaliação física e 

funcional foram utilizados o teste Timed Up and Go (TUG), o Short Physical 

Performance Battery (SPPB) total (SPPBt) e seus subdomínios equilíbrio (SPPBe), 

marcha (SPPBm) e força de membros inferiores (SPPBf). Foi possível observar 

diferença significativa na execução do TUG em ambos os grupos, com média de 

17,3±5,4 (T1) e 27,5±20,9 segundos (T2) no GE (p=0,021); e média de 16,4±8,17 

(T1) e 20,6±9,8 segundos (T2) no GC (p=0,018). O SPPBm apresentou diferença 

significativa (p=0,034) apenas no grupo GE (T1: 1,8±1,0 e T2: 1,1±0,3). Não foram 

observadas diferenças significativas em pontuação do SPPBe, SPPBf e SPPBt. 

Dessa maneira, foi possível concluir que o medo de cair repercutiu no aumento do 

tempo de execução da marcha. 

Palavras-chave: Idosos institucionalizados, queda, envelhecimento, idoso. 

 

1. INTRODUÇÃO. 

      O envelhecimento populacional é uma realidade mundial que gera uma 

preocupação com o bem estar geral, independência e autonomia na velhice1. São 

inúmeras as alterações decorrentes do envelhecimento fisiológico, dentre elas 

podemos destacar as alterações dos sistemas visual, vestibular e proprioceptivo, por 

interferir diretamente no equilíbrio corporal do idoso2. 

      O medo de cair, como qualquer outro medo, é uma reação do organismo 

evolutivamente importante para evitar condições ou eventos que podem causar o fim 
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da vida3. O medo como forma de precaução pode ser protetor, pois o idoso evita 

comportamentos de risco o que auxilia na prevenção de uma queda e seus 

agravos4. Entretanto, o medo em excesso paralisa o organismo levando a inação, 

agravando os efeitos deletérios já inerentes ao envelhecimento5. Dessa forma, o 

idoso que apresenta medo de cair com maior intensidade, em decorrência da perda 

da confiança, tende a adotar uma postura protetora com cuidados excessivos e até 

mesmo restringindo-o de suas atividades de vida diária, levando a uma diminuição 

de suas atividades funcionais, diminuindo seu condicionamento físico, incluindo 

força muscular, do equilíbrio e da mobilidade, que por sua vez, aumenta o risco de 

agravos a saúde, inclusive de ocorrência de quedas6, sendo este considerado um 

ciclo vicioso (que inclui risco de quedas, declínio funcional, déficit de mobilidade e 

equilíbrio, medo de cair e isso só aumenta mais o medo) desse processo, 

especialmente em idosos institucionalizados7. 

       O idoso institucionalizado tem menores níveis de força muscular, equilíbrio, 

mobilidade, flexibilidade e resistência física8. Além disso, associado a ocorrência de 

doenças crônicas e degenerativas, bem como maior dependência, o medo de cair 

está relacionado com fatores psicológicos (tais como: perda de auto confiança e 

autoestima, além de ansiedade, por exemplo)9 que se agrava ainda mais naqueles 

com menor contato de seus familiares e nos idosos mais frágeis10.   

      Recente revisão11 sobre o impacto do medo de cair em idosos institucionalizados 

mostrou associação com quedas, alterações funcionais, além de outros fatores, 

sendo poucos os estudos longitudinais sobre esta temática. Dessa maneira, o 

presente estudo pretende compreender as consequências do medo de cair em 

idosos institucionalizados e assim, contribuir para uma melhor compreensão sobre 

as alterações já impostas pelo envelhecimento associado ao processo de 

institucionalização. 

2. OBJETIVOS 

      Avaliar as repercussões do medo de cair nos aspectos físico-funcionais, ao 

longo de 12 meses de acompanhamento em idosos institucionalizados. 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo analítico, observacional, longitudinal e prospectivo que 

avaliou 16 idosos residentes em uma instituição de longa permanência (ILPI) na 

cidade de Santos/SP.  Os idosos avaliados em 2012 (T1) e reavaliados em 2013 

(T2) seguiram os critérios de inclusão e exclusão propostos pelos autores. 

      Critérios de inclusão: 

- Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; 

- Ambos os gêneros; 

- Residir na ILPI há pelo menos um ano do primeiro momento de avaliação (T1) em 

2012; 

- Realizar as avaliações propostas por esse estudo no primeiro momento de 

avaliação em 2012 (T1), e no segundo momento em 2013 (T2); 

- Ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), ressalvado nos 

casos de incapacidade física ou legal, total ou parcial, o responsável o fará, nos 

moldes da legislação aplicável. 

 

      Critérios de exclusão: 

 

- Idosos acamados e cadeirantes durante a avaliação inicial em 2012 (T1); 

- Não residir mais na Instituição em T2; 

- Não apresentar preenchimento e/ou não realizar as avaliações adequadamente em 

T1 e/ou T2;  

- Apresentar comprometimentos físicos, cognitivos e sensoriais que prejudiquem a 

compreensão dos testes e/ou sua realização com segurança; 

- Desistência da participação da pesquisa mesmo após assinar o TCLE. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

      O presente projeto integra um estudo longitudinal aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com seres humanos da Universidade Santa Cecília com o número do 



4 

 

 

CAAE: 10310812.2.0000.5513, realizado entre os anos de 2012 (T1) e 2013 (T2) e 

que teve como objetivo, acompanhar as mudanças físicas, funcionais, emocionais e 

cognitivas, e medo de cair em idosos institucionalizados. Vale ressaltar, que este 

estudo seguiu todas as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde.  

       Após esclarecimentos sobre a pesquisa e assinatura do TCLE, os idosos foram 

avaliados por meio de informações sociodemográficas, condições de saúde, testes 

cognitivos por meio do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e teste de sintomas 

depressivos por meio da Escala de Depressão Geriátrica abreviada (EDG-15), para 

caracterização da amostra. E por fim, foram coletadas informações sobre quedas e 

medo de cair e foram realizados o teste Timed Up and Go (TUG), o Short Physical 

Performance Battery (SPPB) e aplicação do questionário da  Medida de 

independência funcional (MIF) para contemplar os objetivos do presente estudo em 

relação aos aspectos físico-funcionais. 

 

Materiais 

       O questionário sociodemográfico contém os seguintes dados: sexo, idade, anos 

de escolaridade e quando tempo reside na instituição. Já a avaliação sobre 

condições de saúde contém: número de doenças crônicas associadas, 

medicamentos e prática de exercício físico. Para avaliar o medo de cair, os idosos 

responderam a pergunta dicotômica sim ou não para esta questão.  

      O TUG consiste em um teste de mobilidade funcional, onde é solicitado ao idoso 

levantar de uma cadeira, caminhar três metros e retornar para o local de início do 
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teste (sentado na cadeira). O tempo menor de 10 segundos é considerado normal 

para adultos saudáveis; entre 10,01 a 20 segundos é normal para idosos frágeis ou 

com deficiências, e 20,01 segundos é considerado anormal para qualquer 

população, sendo este último valor fortemente associado ao aumento do risco de 

quedas e dependência funcional em idosos12 . 

       O SPPB avalia desempenho físico de membros inferiores (MMII) dos idosos, e 

consiste em três partes: 1) teste de equilíbrio estático em pé, 2) força de MMII e 3) 

velocidade de marcha. A pontuação para cada teste varia numa escala de zero (pior 

desempenho) a quatro pontos (melhor desempenho). A soma de cada etapa 

determina o valor total do SPPB, podendo variar de zero a 12 pontos. O SPPB pode 

ser graduado de 0-3 pontos (incapacidade ou desempenho ruim), 4-6 pontos 

(desempenho baixo), 7-9 (desempenho moderado) e de 10-12 pontos (bom 

desempenho)13. 

       A EDG-15 contém 15 questões na sua forma abreviada, que refere a mudanças 

de humor e sentimentos. Indicando padrão de normalidade (zero a cinco pontos), 

indícios de depressão (de seis a 10 pontos) e depressão severa (entre 11 e 15 

pontos)14. 

       O MEEM é um teste composto por várias perguntas agrupadas em sete 

categorias que avaliam orientação no tempo, orientação no espaço, registro, 

memória de evocação, linguagem, atenção e cálculo. A pontuação varia de zero a 

30 pontos, e quanto maior a pontuação, melhor a função cognitiva. Além disso, esse 

teste é avaliado de acordo com a escolaridade, sendo considerado sugestivo de 

comprometimento cognitivo as seguintes pontuações: 20 pontos para analfabetos, 

25 pontos para 1 a 4 anos, 26,5 pontos entre 5 a 8 anos, 28 pontos de 9 a 11 anos e 

29 pontos para 12 anos ou mais de escolaridade15. 

 

Análise estatística  

       Os dados numéricos foram analisados por meio de média e desvio padrão e os 

dados categóricos nominais por meio de frequência absoluta e relativa. Em seguida, 

foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, para avaliar a normalidade dos dados 

numéricos.  
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        Para avaliar a característica dos grupos GC e GE em relação aos dados 

sociodemográficos e condições de saúde foram utilizados: o teste exato de Fisher 

para as variáveis categóricas e o teste t de Student para amostras independentes ou 

Mann-Whitney, conforme a normalidade dos dados numéricos.  

        Para avaliar a comparação entre T1 e T2 dos testes físico-funcionais (SPPB e 

TUG) nos grupos avaliado foi realizado o teste t de Student pareado (teste 

paramétrico) ou Wilcoxon pareado (teste não-paramétrico), de acordo com a 

premissa ou não da normalidade dos dados numéricos. Também foi realizado o 

teste McNemar para verificar se houve diferença no relato de medo de cair ao longo 

do tempo. Para o presente estudo, foi estabelecido o valor de p<0,05 para 

considerar significância estatística, sendo as análises realizadas no Pacote 

estatístico SPSS 20.0 para Windows. 

 

5. RESULTADOS 

 

       Na tabela 1, é possível observar que os grupos são homogêneos em relação 

aos dados sociodemográficos, clínicos e condições de saúde entre ambos os grupos 

(Tabela 1). Além disso, por meio desta tabela verifica-se que o perfil dos idosos é 

compatível população muito idosa (acima de 80 anos), com predomínio do gênero 

feminino, com média de cinco anos de institucionalização, esses idosos apresentam 

várias comorbidades, polifarmácia, mais da metade relata praticar atividade física, e 

por fim, os idosos de ambos os grupos apresentam pontuação dentro da 

normalidade para sintomas depressivos, mas apresentam comprometimento 

cognitivo, de acordo com o resultado do MEEM e a média de escolaridade. 
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Tabela 1 – Caracterização dos dados sociodemográficos, clínicos e condições 
de saúde dos grupos avaliados (n=16).  

 

      Em relação ao medo de cair, observa-se que no grupo controle, cujos idosos não 

relataram medo de cair em T1, três idosos passaram a ter medo de cair após 12 

meses de avaliação e no grupo estudo, dois dos nove idosos deixaram de sentir 

medo de cair em T2, não sendo observada diferença significativa intergrupos em T2 

e intragrupos ao longo do tempo (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Relato do medo de cair na avaliação inicial (T1) e avaliação final (T2) 
(n=16). 
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      Na comparação dos aspectos físico-funcionais nos momentos do estudo (T1 e 

T2), a mobilidade funcional avaliada pelo TUG mostrou-se significativa em ambos os 

grupos, com piora do tempo de realização do teste após 12 meses de 

acompanhamento dessa população (GC: p=0,018; GE: p=0,021). E ainda, 

comparando o mesmo período de T1 e T2, apenas o GE apresentou diferença 

significativa na avaliação de marcha do SPPB (p=0,034), não sendo observada 

diferença nas demais variáveis (SPPB total, equilíbrio e força de membros inferiores) 

(Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Comparação dos dois momentos dos aspectos físico-funcionais do grupo  
Controle - GC (n=07) e grupo estudo - GE (n=09).  

 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      O medo de cair resultou na redução da velocidade da marcha dos idosos 

institucionalizados avaliados ao longo de 12 meses. Além disso, a mobilidade 

funcional apresentou comprometimento em ambos os grupos, não sendo uma 

alteração exclusiva dos idosos que relataram medo de cair, podendo esta alteração 

estar associada a outros fatores relacionados ao envelhecimento e/ou 

institucionalização. Conclui-se também que na população estudada, o medo de cair 

não repercutiu em maior nos seguintes aspectos físico-funcionais: força de membros 

inferiores e equilíbrio estático. 
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