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RELAÇÃO ENTRE MEDO DE CAIR E DUPLA TAREFA DURANTE A MOBILIDADE 

FUNCIONAL EM IDOSOS COM E SEM DÉFICIT COGNITIVO. 

 

1. Resumo 

A dupla tarefa durante a marcha é um aspecto importante para a avaliação de 
mobilidade e cognição. Quando se apresenta prejudicada em idosos com medo de 
cair e com déficit cognitivo, gera impacto em suas atividades de vida diária, e por 
consequência na qualidade de vida destas pessoas. Este estudo teve como objetivo 
avaliar a relação entre o medo de cair e dupla tarefa durante o teste de mobilidade 
funcional em idosos com e sem déficit cognitivo. Para este estudo, participaram 253 
idosos integrantes de um projeto temático, com corte transversal, intitulado 
“Síndrome da fragilidade: Identificação e monitoramento de vulnerabilidade em 
idosos usuários de Unidades Básicas de Saúde no município de Santos/SP”. Esta 
população foi dividida em dois grupos: 122 idosos com déficit cognitivo (Grupo 
Estudo - GE) e 131 idosos sem déficit cognitivo (Grupo Controle-GC), conforme 
escolaridade e pontuação sugestiva para déficit cognitivo do teste Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM), sendo também, realizado o Timed Up and Go (TUG) teste 
para avaliar a mobilidade funcional com e sem dupla tarefa em três condições 
(TUGsimples: sem dupla tarefa; TUGmanual: TUG segurando copo com água; e, 
TUGcognitivo: TUG falando nomes de animais). Além disso, os idosos foram 
questinados sobre a presença ou não do medo de cair. O teste de coeficiente de 
correlação de Spearman (r) indicou uma correlação fraca e positiva do TUGsimples 
com medo de cair em ambos os grupos (GC: r=0,20; p=0,03; GE: r=0,25, p=0,01), 
entretanto em relação a dupla tarefa (manual e cognitiva) com medo de cair houve 
correlação apenas no GE (TUGmanual: r=0,21, p=0,02; TUGcognitivo: r=0,26, p=0,01). 
Dessa maneira, foi possível concluir que há relação entre dupla tarefa durante a 
mobilidade funcional e medo de cair no grupo de idosos com déficit cognitivo. 
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2. Introdução 

O crescente “Envelhecimento da população”1 acompanha-se de preocupações, 

visto que o processo de envelhecimento promove declínio da aptidão física, 

capacidade funcional e principalmente aumento do risco de quedas. 2,3  

 Cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano, 2,3 e, este evento 

pode levar a fraturas, impacto emocional e reduzir sua mobilidade, aumentando o 

risco de conduzir o idoso à institucionalização. 4 Este fator é desencadeado por 

condições multifatoriais, que promovem um desvio involuntário do corpo a um nível 

abaixo da posição inicial, havendo a incapacidade de correção em tempo suficiente.5 

Entretanto, para ser considerado um idoso “caidor” com risco aumentado para outras 

quedas, é necessário que o idoso caia duas ou mais vezes no período de doze 

meses.6  

Uma das consequências deste evento é o medo de cair, originando modificações 

físicas e cognitivas que podem levar o idoso à diminuição de sua independência, 

uma vez que este receio está relacionado a maior fragilidade.4 Porém, segundo 

Pimentel7 idosas caidoras e não caidoras apresentavam igualmente o medo de cair, 

evidenciando que tal fator está relacionado à baixa confiança ou incapacidade em 

evitar queda, e não somente a histórico pregresso de quedas.8 

Há evidências que o baixo nível de atividade física e a presença de 

comprometimento cognitivo estão relacionados ao medo de cair.9 Assim, em 

condições de dupla tarefa, ou seja, quando é necessário realizar mais de uma 

atividade ao mesmo tempo, especialmente durante a marcha, pode apresentar-se 

ainda mais prejudicado em idosos com medo de cair.10 Além disso, a dupla tarefa é 

um aspecto importante para a avaliação de mobilidade e cognição, visto que 

segundo o estudo de Montero-Odasso11 a dupla tarefa cognitiva é especialmente 

afetada em idosos com déficit cognitivo.  

Frente a esta perspectiva, a hipótese do presente estudo é que idosos com 

déficit cognitivo apresentem um pior desempenho motor durante a dupla tarefa, 

estando esta condição associada ao medo de cair em relação a idosos que não 

apresentem déficit cognitivo. Assim, espera-se contribuir para um maior 

entendimento sobre este assunto. 



3. Objetivo 

Verificar se há relação entre o medo de cair e dupla tarefa durante o teste de 

mobilidade funcional em idosos com e sem déficit cognitivo. 

 

4. Metodologia 

 

 

4.1. Desenho do estudo 

Estudo observacional do tipo corte transversal. 

 

4.2. População estudada 

Foram avaliados 305 idosos assistidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS), 

entretanto conforme os critérios de inclusão e exclusão participaram do estudo 253 

idosos divididos em dois grupos, de acordo com critérios de pontuação e 

escolaridade estabelecidos por Brucki et al.12 para o teste do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM):  

 Grupo Controle (GC): idosos sem déficit cognitivo (n=131);  

 Grupo Estudo (GE): idosos com déficit cognitivo (n=122).  

Critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos; idosos de ambos os 

sexos; assinar o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE. 

Critérios de exclusão: idosos com dores em membros inferiores que 

dificultasse a realização do teste de mobilidade funcional, idosos cadeirantes que 

impossibilitasse a realização do TUG, ou preenchimento incompleto de algum teste 

desfecho do estudo (ex: MEEM ou questionamento sobre o medo de cair). 

 

5. Desenvolvimento 

Esta pesquisa faz parte de um projeto intitulado Síndrome da fragilidade: 

identificação e monitoramento de vulnerabilidade em idosos usuários de UBS no 

município de Santos/SP e tem aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa com seres 



humanos (CEP) da UNISANTA com CAAE 36261214.8.0000.5513 (número de 

parecer 828.776), e seguiu todas as recomendações da resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Todos os idosos foram avaliados, por alunos de fisioterapia (inscritos no projeto) 

supervisionados pela responsável da pesquisa, no dia e horário de atividades na 

UBS. Após o convite para participação do estudo, esclarecimento sobre a proposta 

da pesquisa, os idosos assinaram o TCLE. Em seguida, foram avaliados por um 

roteiro de avaliação baseados na caderneta da pessoa idosa13 e no caderno de 

atenção básica da pessoa idosa.1 Para contemplar os objetivos do presente estudo 

foram coletados dados para caracterização da amostra com dados demográficos, 

informações sobre saúde, Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15)14 para rastreio 

de sintomas depressivos, além de pergunta sobre medo de cair; para avaliação 

cognitiva foi utilizado o teste Mini Exame do Estado Mental para fins classificatórios 

entre os grupos.15 Para  verificar, a dupla tarefa durante a mobilidade funcional, foi 

utilizado o teste Timed Up and Go (TUG)16 com e sem dupla tarefa.  

 

5.1. Materiais  

A caracterização da amostra contem os seguintes dados: idade; escolaridade; 

sexo; quantidade de problemas de saúde auto relatados; número de medicamentos 

que utiliza; informações sobre prática de exercício físico; pontuação da EDG-1514 

que consiste na versão reduzida de um instrumento para rastreio de sintomas 

depressivos no idoso, onde 0 a 5 pontos corresponde a normalidade, 5 a 10 pontos 

a indícios de depressão leve e acima de 11 provável depressão severa. Além disso, 

os idosos responderam “sim” ou “não”, a pergunta “O(A) Sr.(a) tem medo de cair?.” 

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM)15 trata-se de um teste breve de 

rastreio cognitivo para identificação de déficit cognitivo por meio da avaliação de 

orientação, memória, atenção, cálculo e linguagem. A pontuação máxima é de 30 

pontos que pode ser influenciada pela escolaridade do indivíduo, sendo adotada a 

seguinte pontuação: para analfabetos a nota de corte padrão é de 20 pontos, 25 

pontos para 1 a 4 anos de escolaridade, 26 pontos para 5 a 8 anos de escolaridade, 

28 pontos 9 a 11 anos de escolaridade e 29 pontos para 11 ou mais anos de 

escolaridade.12   



O Timed Up and Go Test (TUG) avalia em segundos a mobilidade funcional 

do indivíduo16. Primeiro é avaliado por meio de uma única tarefa, sendo mensurado 

o tempo em que o idoso leva para levantar-se de uma cadeira, andar por 3 metros e 

retornar a posição inicial.16 Em seguida, é adicionado uma tarefa manual, onde é 

avaliado o tempo em que o idoso leva para levantar-se da cadeira, caminhar por 3 

metros e retornar a posição inicial segurando um copo de água.  Por fim, para 

avaliação da dupla tarefa durante o teste de mobilidade funcional, solicita-se que o 

participante diga o maior número de animais que se lembrar durante a realização do 

TUG simples17. 

 

5.2. Análise estatística 

Para analisar os dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS 16.0 para 

Windows. Os dados numéricos foram expressos em média e desvio padrão e os 

dados categóricos apresentados em frequência absoluta e relativa. Foi realizado o 

teste de Kolmogorov Smirnov para verificar a normalidade dos dados numéricos, 

sendo verificado que os dados não seguiram a premissa de normalidade. Para efeito 

de comparação foi realizado o teste Mann-Whitney (dados numéricos) e Exato de 

Fisher (dados categóricos). Para análise de correlação foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Spearman (r). Para fins de efeito de significância estatística foi 

estabelecido o valor de 95% de confiança, ou seja, p<0,05. 

 

6. Resultados  

 Dos 253 participantes, foi possível observar na tabela 1 que as 

variáveis idade (p=0,01) e MEEM (P<0,001) tiveram diferença significativa entre os 

grupos, sendo observado que o grupo GE é mais velho (73,7±7,4 anos) do que o 

grupo GC (71,3±7,1 anos). Além disso, em virtude do MEEM ser classificatório para 

o objetivo do estudo, era esperado que os idosos do grupo GE apresentassem uma 

pontuação menor (23±3 pontos) em relação ao grupo GC (27,9±1,8 pontos), 

confirmando os critérios de classificação dos grupos e indicando a presença de 

sugestão de déficit cognitivo na população estudada. Nas demais variáveis, de 

maneira geral, sendo observada uma escolaridade em torno de seis anos, em torno 



de três doenças autorelatadas, quatro medicamentos em uso, sendo na sua maioria 

do sexo feminino, além de relatarem praticar algum tipo de exercício físico, e, por 

fim, o medo de cair não foi um evento presente na população estudada (Tabela 1). 

Além disso, ainda na tabela 1, foi possível que os grupos não apresentaram 

diferença quanto ao desempenho em todos os testes do TUG. 

 

Tabela 1. Perfil dos idosos avaliados (n=253). 

Variável GC 
n=131 

GE 
n=122 

p- valor 

Idade (anos) 71,3±7,1 73,7±7,4 0,01a 
    

Escolaridade (anos) 6,7±1,8 6,8±4,4 0,78a  
    

Número de Problemas de saúde  3,0±2,0 2,8±1,7 0,75a 
    

Número de Medicamentos  3,7±2,5 3,8±2,5 0,86a 
     

Sexo      
 Feminino 96(73%) 100(82%) 0,07b 

             Masculino 35(27%) 22(18%)  
     

Pratica Exercício físico    0,42b 
 Sim 81(62%) 73(60%)  
 Não 50(38%) 49(40%)  

     

EDG (pontos)  3,2±2,6 3,8±2,7         0,05a 
     

Medo de cair     
 Sim 62(47%) 61(50%) 0,38b 
 Não 69(53%) 61(50%)  

     

MEEM (pontos)  27,9±1,8 23,0±3,0       <0,001a 
     

TUGsimples  10,5±2,5 11,4±6,0 0,10a 
     

TUGmanual  11,6±3,6 12,8±5,4 0,18a 
     

TUGcognitivo  13,6±6,0 15,4±8,0 0,14a 
NOTA: a. p-valor referente a média±DP do teste Mann – Whitney ; b. p-valor referente a frequência absoluta (frequência 
relativa) do teste Exato de Fisher. 
Legenda: GC: grupo controle – sem déficit cognitivo ; GE: grupo de estudo – idosos com déficit cognitivo ; %: porcentagem. 

EDG: escala de depressão geriátrica; MEEM: mini-exame do estado mental; TUG: Timed Up and Go Test; TUGsimples:Timed 
Up and Go Test com tarefa única; TUGmanual: Timed Up and Go Test com tarefa manual – segurando copo com água; 

TUGcognitivo: Timed Up and Go Test com tarefa cognitiva de fluência verbal.  

 

A tabela 2 mostra que houve correlação fraca e positiva do TUGsimples com 

medo de cair em ambos os grupos (GC: r=0,20; p=0,03; GE: r=0,25, p=0,01), 

entretanto em relação a dupla tarefa (manual e cognitiva) com medo de cair houve 

correlação apenas no GE (TUGmanual: r=0,21, p=0,02; TUGcognitivo r=0,26, p=0,01). 



Tabela 2. Coeficiente de correlação (r) entre o medo de cair e teste de mobilidade 

funcional com e sem dupla tarefa entre os grupos (n=253). 

Variável Medo de cair 
r 

p-valor 

GC    
 TUGsimples 0,20 0,03 
   TUGmanual 0,16 0,08 

 TUGcognitivo 0,15 0,08 
GE   

 TUGsimples 0,25 0,01 
 TUGmanual 0,21 0,02 
 TUGcognitivo   0,26 0,01 

NOTA: r: Coeficiente de correlação com coeficiente de correlação de Spearman. 

Legenda: r: coeficiente de correlação; n: amostra; GC: grupo controle; GE: grupo de estudo; TUG: Timed Up and 
Go Test; TUGsimples:Timed Up and Go Test com tarefa única; TUGmanual: Timed Up and Go Test com tarefa 

manual – segurando copo com água; TUGcognitivo: Timed Up and Go Test com tarefa cognitiva de fluência verbal. 

 

 

7. Considerações finais 

Podemos concluir com os achados do presente estudo que, apesar de não 

ser frequente entre os grupos avaliados, idosos com medo de cair apresentam 

um pior desempenho durante a mobilidade funcional sem dupla tarefa em ambos 

os grupos, sendo associada à dupla tarefa apenas no grupo com déficit cognitivo. 

Assim, podemos identificar como fatores importantes para saúde dos idosos o 

medo de cair com a mobilidade funcional, especialmente em condições de dupla 

tarefa, visto que são fatores que podem interagir negativamente em idosos com 

déficit cognitivo, que por sua vez, pode culminar em maior risco de quedas e 

outros desfechos negativos a saúde.   
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