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Alterações cognitivas e funcionais e sua relação com o risco de quedas em 

idosos da atenção primária 

Cognitive and functional changes and their relation with the risk of falls in the 

primary care elderly 

 

RESUMO 

Objetivo: investigar a relação do risco de quedas com o desempenho funcional e a 

função cognitiva dos idosos. Método: estudo transversal, desenvolvido em uma 

Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal, com amostra de 205 idosos. A coleta 

de dados consistiu em caracterização, avaliação do risco de quedas (Escala de 

Equilíbrio de Berg - EEB), desempenho funcional (Timed Up and Go - TUG) e função 

cognitiva (Mini-Exame do Estado Mental - MEEM). Além disso, foi realizada avaliação 

nutricional pelo índice de massa corporal (IMC) e absorciometria de raios-X de dupla 

energia (DEXA) e rastreio de sarcopenia. Os dados foram analisados no Statistical 

Package for the Social Sciences. Resultados: amostra com predominância feminina 

(80,0%), idosos com idade entre 60-65 anos (42,0%), com 1 a 4 anos de estudo 

(34,6%), não sedentários (69,3%). Foram identificados altos índices de obesidade 

pelo IMC (84,9%) e DEXA (96,6%), além da prevalência de sarcopenia de 12,7%. 

Quanto ao risco de quedas, 11,2% apresentaram alto risco associado a idade, 

escolaridade e sedentarismo. Um total de 62,9% da amostra apresentou déficit 

cognitivo de leve a moderado; 81% apresentaram desempenho funcional prejudicado. 

A cognição foi significativamente relacionada ao alto risco de quedas, sendo 

identificada correlação positiva (r=0,164) entre as pontuações do MEEM e da EEB. 

Os idosos com risco de quedas apresentaram pior desempenho no TUG 

(M=15,3±7,3), quando comparados aos idosos sem risco de queda (M=14,8±4,6) 

(p=0,016). Conclusão: a diminuição da função cognitiva e a diminuição do 

desempenho funcional influenciaram no risco de quedas nos idosos.  

Palavras-chave:  Envelhecimento. Acidentes por quedas. Fatores de risco. Disfunção 

cognitiva.  
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ABSTRACT 

 

Objective: to investigate the relationship between the risk of falls with the functional 

performance and cognitive function in the elderly. Method: A cross-sectional study 

developed at a Basic Health Unit of Distrito Federal, with a sample of 205 elderly. The 

data collection consisted in characterisation, assessment of the risk of falls (Berg 

Balance Scale - BBS), functional performance (Timed Up and Go - TUG) and cognitive 

function (Mini Mental Status Examination - MMSE). In addition, nutritional evaluation 

was performed by the body mass index (BMI) and dual-energy x-ray absorptiometry 

(DEXA) and screening of sarcopenia. The data were analyzed using the Statistical 

Package for the Social Sciences. Results: sample with predominance of females 

(80.0%), elderly people aged between 60-65 years (42.0%), with 1 to 4 years of study 

(34.6%), non-sedentary (69.3%). Were identified high rates of obesity by BMI (84.9%) 

and DEXA (96.6%), in addition to the prevalence of sarcopenia of 12.7%. As to the risk 

of falls, 11.2% presented high risk associated with age, schooling, and sedentarism. A 

total of 62.9% of the sample presented cognitive deficit from mild to moderate; 81% 

had impaired functional performance. The cognition was significantly related to the 

high risk of falls, being identified a positive correlation (r=0.164) between the scores of 

the MMSE and BBS. The elderly with risk of falls had worse performance in the TUG 

(M=15.3±7.3), when compared to the elderly without risk of falling (M=14.8±4.6) 

(p=0.016). Conclusions: the decrease of cognitive function and the reduction of 

functional performance influenced the risk of falls in the elderly. 

Key-words: Aging. Accidental Falls. Risk Factors. Cognitive Dysfunction. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a expectativa de vida da população 

está cada vez maior, chegando a 75 anos de idade nas Américas, o que corresponde 

a cerca de cinco anos a mais do que a média mundial(1). O panorama brasileiro não é 

diferente, visto que o país vem apresentando uma redução de crescimento 

populacional e uma transformação na composição etária, com um aumento 

considerável de idosos(2). 

O censo demográfico brasileiro de 2010, conduzido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a população idosa ultrapassava 20 

milhões de pessoas. Tendo em vista a velocidade da transição demográfica, tem-se 

uma estimativa de que o quantitativo de idosos atingirá marcas superiores a 28 

milhões em meados de 2020 e 64 milhões em 2050(3). 

O processo de envelhecimento é caracterizado por uma série de mudanças 

funcionais e estruturais que independem do tempo, as quais são intrínsecas, 

cumulativas e progressivas(4). Observando esses aspectos e considerando que o 

idoso possui diminuição da força nas extremidades inferiores, dificuldade de 

deambulação, comprometimento da audição, hipotensão ortostática, entre outras 

alterações, fica evidente que estas são causas sinérgicas da diminuição da 

capacidade funcional, da qualidade de vida e do aumento do risco de quedas(5). 

As quedas são eventos não intencionais que podem ocorrer por causas 

extrínsecas e/ou intrínsecas, gerando impactos físicos, psicológicos e sociais na vida 

dos idosos. Com isso, os mesmos acabam recorrendo aos serviços de saúde com 

maior frequência, refletindo em maiores gastos com produtos e serviços de saúde, já 

que o período de recuperação desse público costuma ser maior(6). 

Estudos realizados nos Estados Unidos da América relataram que cerca de 

30% dos idosos não institucionalizados e com idade a partir de 64 anos sofreram ao 

menos uma queda no último ano. Nos idosos com 75 anos ou mais, a proporção 

aumenta para 50%. No Brasil estima-se em 30% a incidência anual de quedas entre 

idosos. Esta taxa aumenta para 40% em idosos com mais de 80 anos e 50% entre os 

que vivem em instituições de longa permanência. Ressalta-se, ainda, que as mulheres 
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tendem a cair mais até os 75 anos, mas a partir dessa idade as frequências se igualam 

entre os sexos(7).  

Um estudo realizado pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo, 

considerando o cenário do Sistema Único de Saúde, constatou que em todo país 

foram realizadas 399.681 internações hospitalares por quedas em idosos em um 

intervalo de 5 anos (de 2005 a 2010), gerando um custo de aproximadamente R$460 

milhões, sendo que 59,66% desses gastos foram destinados à população feminina(6). 

Além do desempenho físico, as alterações cognitivas também são importantes 

no contexto das quedas em idosos. Quando prejudicada, a capacidade cognitiva 

parece ter relação com a perda de autonomia e de independência dos idosos. O 

comprometimento de funções como a atenção e a rapidez de processamento dos 

estímulos também refletem em prejuízo de marcha, exigindo maior atenção e 

assistência do cuidador e da família(8). 

Considerando que as quedas em idosos consistem em um importante problema 

de saúde pública e a grande quantidade de causas que podem contribuir no desfecho 

de queda, torna-se imprescindível averiguar com mais atenção a relação desses 

acidentes com determinados fatores de risco. Portanto, este estudo propõe-se a 

investigar a relação do risco de quedas com o desempenho funcional e a função 

cognitiva dos idosos. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal, realizado em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) da Região Administrativa de Ceilândia, Distrito 

Federal. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a dezembro de 2017. 

A seleção da amostra foi realizada de maneira aleatória, por meio de sorteio 

dos idosos cadastrados nos grupos de Hipertensos e Diabéticos da UBS. Para o 

cálculo amostral foi considerado erro amostral de 5%, intervalo de confiança de 95% 

e tamanho da população de 700, resultando em 249 idosos. Foram incluídos na 

amostra aqueles que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: idade igual ou 

superior a 60 anos, ambos os sexos, acometidos por doenças crônicas (Diabetes e/ou 

Hipertensão Arterial). Foram excluídos 30 idosos que atendiam aos seguintes critérios 

de exclusão: possuir doenças osteoarticulares (artropatias, osteoporose severa), 
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demonstrar incapacidade para realizar os testes físicos, por exemplo, o uso de cadeira 

de rodas, e possuir contraindicações para realização da absorciometria de raio-X de 

dupla energia (DEXA), como o uso de próteses metálicas. Outros 14 idosos não 

concordaram em participar da pesquisa, totalizando em uma amostra final de 205 

idosos. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Os dados foram coletados por 

estudantes e professores do curso de enfermagem, membros do Grupo de Pesquisa 

Saúde, Cuidado e Envelhecimento, todos devidamente treinados para os 

procedimentos de coleta.  

A primeira etapa de coleta foi realizada na UBS e consistiu em uma entrevista 

para caracterização sociodemográfica, clínica e dos hábitos de vida, utilizando um 

questionário estruturado elaborado pelos pesquisadores. Além disso, também foram 

avaliados o risco de quedas, o desempenho funcional, a força de preensão manual e 

a função cognitiva.  

Para avaliar o risco de quedas utilizou-se a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), 

instrumento validado e amplamente utilizado nesta população. A EEB avalia 14 itens 

com atividades comuns do dia-a-dia e sua pontuação varia de 0 a 56 pontos – quanto 

menor a pontuação alcançada, maior é o risco de queda. Pontuação abaixo de 45 

indica alto risco de quedas, já a pontuação entre 46 e 53 indica baixo a moderado 

risco de quedas(9). 

Na avaliação do desempenho funcional foi aplicado o teste Timed Up and Go 

(TUG), que avalia a mobilidade e o equilíbrio funcional, quantificando o tempo em 

segundos que o idoso leva para completar a tarefa de levantar de uma cadeira que 

possui um apoio, caminhar 3 metros, virar, voltar em direção a cadeira e sentar 

novamente. De acordo com Bischoff et al. a realização do teste em até 10 segundos 

classifica o indivíduo normal tendo em vista adultos saudáveis e sem risco de quedas; 

valores entre 11 e 20 segundos são esperado para idosos com deficiências ou frágeis, 

com independência parcial e com baixo risco de quedas. Valores superiores a 20 

segundos sugerem que o idoso apresenta algum tipo de déficit importante da 

mobilidade física e risco de quedas. Para idosos da comunidade os autores 

determinam valores de até 12 segundos como sendo o tempo normal de realização 

do teste(9).  
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Utilizou-se a medida da força de preensão manual (FPM) como indicador de 

força muscular dos idosos. A FPM foi aferida utilizando um dinamômetro da marca 

Kratos®. O idoso realizou três preensões manuais de contração isométrica máxima, 

cada uma com intervalo de um minuto, sendo considerada neste estudo a medida 

mais alta(10). Os parâmetros utilizados para definir dinapenia (diminuição da força) 

foram: <20kg para mulheres e <30kg para homens(11,12). 

A fim de avaliar a função cognitiva utilizou-se a escala de Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM), instrumento composto por 7 (sete) categorias planejadas com a 

finalidade de observar e avaliar funções cognitivas especificas, são: atenção e cálculo, 

recordação das três palavras, linguagem e praxia visuo-construtiva. Os valores do 

MEEM variam de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, sendo que valores menores apontam 

para possíveis déficits cognitivos(9). Foram considerados os seguintes pontos de corte, 

considerando a escolaridade: analfabetos - dezoito pontos; um a três anos de 

escolaridade - vinte e um pontos; quatro a sete anos de escolaridade - vinte e quatro 

pontos; maior que sete anos de escolaridade - vinte e seis pontos(13). 

A segunda etapa da coleta de dados foi realizada no Laboratório de Biofísica e 

Fisiologia da Faculdade de Ceilândia - Universidade de Brasília. Os idosos foram 

orientados a comparecer em data e horário pré-agendados afim de realizar a 

avaliação nutricional e mensuração da composição corporal. 

A avaliação nutricional foi realizada por meio da mensuração dos parâmetros 

antropométricos (peso e altura obtidos por meio balança eletrônica da marca Filizola®) 

e, em seguida, o cálculo do IMC. O cálculo do IMC consiste na divisão do peso em 

quilogramas pelo quadrado da altura em metros (Kg/ m²). Os valores de referência 

utilizados para interpretação do IMC foram: IMC ≥ 25 Kg/m² excesso de peso; IMC ≥ 

30 Kg/m² indicando obesidade(14). 

A mensuração da composição corporal foi realizada por meio da DEXA, uma 

técnica não invasiva e segura capaz de mensurar os seguintes componentes: massa 

de gordura, massa de gordura livre e massa óssea(15). Os parâmetros utilizados para 

avaliação do percentual de gordura (%GC) foram: nas mulheres idosas, eutrofia 25% 

a 37,9%, sobrepeso 38% a 42,9%, e obesidade ≥ 43%; nos homens idosos, eutrofia 

13% a 24,9%, sobrepeso 25% a 30,9%, obesidade ≥ 31%(16). Também foram 

observados os dados referentes à massa muscular livre de gordura apendicular 

relativa (MLGA). 
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O rastreio da sarcopenia foi realizado mediante os parâmetros de massa 

muscular (avaliados pelo DEXA), velocidade da marcha (obtido pelo TUG) e força 

muscular (obtido pela força de preensão manual), conforme sugerido pelo European 

Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). Foi considerado com 

sarcopenia o indivíduo que possuía comprometimento (diminuição) de pelo menos 

dois dos três parâmetros avaliados(17). 

Os dados coletados foram organizados em um banco de dados no software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0. A análise 

estatística descritiva foi realizada por meio do cálculo de frequências absolutas, 

relativas e medidas de dispersão (média e desvio padrão). As diferenças das médias 

entre os grupos foram avaliadas pelo teste t. Associações entre variáveis categóricas 

foram calculadas pelo teste qui-quadrado. Foi utilizada a correlação de Pearson para 

verificar a relação entre duas variáveis numéricas. Foram calculados o Odds Ratio 

(OR) e intervalo de confiança de 95% para estimar o risco de queda. O nível de 

significância considerado foi de p<0,05. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Fundação de Ensino e 

Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), com parecer de nº 1.355.211, e faz parte 

do projeto intitulado “Abordagem das condições crônicas não transmissíveis na 

atenção primária” (ANEXO 1). O estudo foi conduzido respeitando a resolução n°. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre pesquisas com seres 

humanos.  

 

RESULTADOS 

 

 Foram avaliados 205 idosos, sendo a maioria do sexo feminino (80,0%), com 

idade entre 60 a 65 anos (42,0%), com 1 a 4 anos de estudo (34,6%), aposentado 

(48,8%) e não mora sozinho (86, 3%). Em relação à prática de atividade física 

observou-se que a maioria não era sedentário (69,3%) (Tabela 1).  

Em relação à composição corporal avaliada pela DEXA, 96,6% apresentaram 

sobrepeso ou obesidade. Na avaliação pelo IMC, 84,9% dos idosos tinha sobrepeso 

ou obesidade. A prevalência de sarcopenia encontrada foi de 12,7% (Tabela 1).  

Do total de idosos, 69,3% relataram episódio de queda. Na avaliação do risco 

de queda pela escala de Berg verificou-se que 23 idosos (11,2%) apresentaram 
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elevado risco de quedas, sendo significativamente associado a idade, escolaridade e 

sedentarismo (Tabela 1).  

 Ficou evidente que quanto maior a idade do idoso maior será o risco de queda. 

Idosos com idade entre 70 e 75 anos apresentam um risco de queda 5,37 vezes maior 

do que os idosos com 60 a 65 anos (p=0,010). Naqueles com idade entre 75 a 79 

anos o risco aumenta para 8,51 vezes (p=0,002). Ainda, nos idosos com mais de 80 

anos a chance de cair é 23,71 vezes maior quando comparados aos idosos mais 

jovens (p<0,000) (Tabela 1).  

 A baixa escolaridade aumentou significativamente o risco de queda no idoso. 

Idosos com poucos anos de estudo apresentaram maior risco de queda. Os idosos 

analfabetos apresentaram um risco de queda 10,82 vezes maior do que os idosos 

com mais de 9 anos de estudo (p=0,013). Aqueles que estudaram até 4 anos o risco 

foi 9,35 vezes maior (p=0,012) (Tabela 1). 

 Por fim, o sedentarismo mostrou-se associado a um maior risco de queda uma 

vez que, os idosos sedentários demonstraram um risco de cair 1,20 vezes maior 

quando comparados aos idosos que praticam atividade física (p=0,001) (Tabela 1).   

 

Tabela 1- Variáveis demográficas, comportamentais, composição corporal, 
quedas e sarcopenia de acordo com o risco de queda pela Escala de Berg, Odds 
Ratio e intervalo de confiança (95%). Brasília, 2018. 

 
TOTAL 
(n=205) 

RISCO DE QUEDA 
(ESCALA DE BERG)  

P 

 

VARIÁVEIS SIM NÃO OR (IC 95%) 

SEXO     
  

Feminino 164 (80%) 19 (82,6%) 145(79,7%) 
0,496 1,21(0,38-3,77  

Masculino  41 (20%) 4 (17,4%) 37(20,3%) 

IDADE    
  

60-65 86(42,0%) 3(13,0%) 83(45,6%)  - 

66-69 46(22,4%) 3(13,0%) 43(23,6%) 0,425 1,93(0,37-9,97) 

70-75 43 (21,0%) 7(30,34%) 36(19,8%) 0,010 5,37 (1,31-21-98) 

75-79 17 (8,3%) 4 (17,4%) 13 (7,1%) 0,002 8,51(1,70-42,46) 

> ou =80 13 (6,3%) 6 (26,1%) 7 (3,8%) < 0,000 23,71(4,85-46,51) 

ESCOLARIDADE    
  

Analfabeto 21(10,2%) 4 (17,4%) 17(9,3%) 0,013 10,82(1,12-75,34) 

1-4anos 71 (34,6%) 12 (52,2%) 59(32,4%) 0,012 9,35(1,17-24,41) 

5 - 8 anos  66 (32,2%) 6 (26,1%) 60 (33,0%) 0,13 4,60(0,53-15,03) 

> ou =9  47 (22,9%) 1 (4,3%) 46 (25,3%) - - 

APOSENTADO    
  

Sim  100 (48,8%) 10 (43,5%) 90 (49,5) 0,376 0,78 (0,32-1,88) 
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Não 105 (51,2%) 13 (56,5%) 92 (50,5)   

MORA SOZINHO    
  

Sim  28 ( 13,7%) 3(13,0%) 25 (13,7%) 0,614 0,94(0,26-3,40)  

Não 177 (86,3%) 20 (87,0%) 157 (86,3%) 

SEDENTARISMO      

Sim 63 (30,7%) 14 (60,9%) 49 (26,9%) 0,001 1,20 (1,04-1,38) 

Não 142(69,3%) 9 (39,1%) 133 (73,1%)   

ALTERAÇÃO NO IMC      

Sim 174 (84,9%) 18 (78,3%) 156(85,7%) 0,253 0,60(0,20-1,75) 

Não 31 (15,1%) 5 (21,7%) 26(14,3%)   

SARCOPENIA       

Sim 26 (12,7%) 4 (17,4%) 22 (12,1%) 0,329 1,53 (0,47-4,91) 

Não 179 (87,3% 19 (82,6%) 160 (87,9%)   

QUEDAS NO ÚLTIMO ANO      

Sim 142(69,3%) 16 (69,6%) 126(69,2%) 0,591 1,01 (0,39-2,60) 

Não 63 (30,7%) 7 (30,34%) 56 (30,8%)   

Legenda:  %: porcentagem; n= número de participantes; OR: Odds ratio; IC: intervalo de confiança. 

 

Na avaliação da cognição pelo MEEM evidenciou-se que 62,9% dos idosos 

apresentaram função cognitiva prejudicada (leve a moderado). Em relação a 

capacidade funcional, verificado pelo TUG, 81,0% dos idosos apresentaram 

desempenho funcional prejudicado (Figura 1). 

 

   

Figura 1 - Prevalências de função cognitiva prejudicada e desempenho funcional 
prejudicado nos idosos. Brasília, 2018. 
 

 A cognição dos idosos foi significativamente relacionada ao alto risco de queda 

nos idosos. Foi evidenciada uma correlação positiva (r=0,164) entre a pontuação 

obtida no MEEM e a aquela da escala de BERG, ou seja, a medida que se aumentam 

os pontos da escala de cognição também se aumenta a pontuação na BERG. Quanto 

melhor a cognição do idoso menor será seu risco de queda (p=0,018) (Figura 2). 

sim não

Função cognitiva prejudicada

62,9
37,1

sim não

Desempenho funcional prejudicado 

81,0
19,0
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Figura 2 – Correlação de Pearson entre pontuação do Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) dos idosos. Brasília, 2018. 
  

Outra relação significativa observada foi entre a capacidade funcional e o risco 

de queda. Os idosos que apresentaram risco de queda pela escala BERG 

apresentaram um pior desempenho no TUG (M=15,3±7,3) quando comparados aos 

idosos sem risco de queda (M=14,8±4,6) (p=0,016) (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Desempenho em segundos no teste Timed Up and Go (TUG) dos 
idosos de acordo com o risco de queda avaliado pela Escala de Equilíbrio de 
Berg (EEB). Brasília, 2018.  
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DISCUSSÃO 

 

O perfil de idosos deste estudo foi caracterizado pela prevalência do sexo 

feminino, idosos do grupo etário mais jovem, com baixa escolaridade e que não 

moravam sozinhos. Estudo realizado no Paraná mostrou um perfil de idosos 

semelhante, visto que do total de 191 sujeitos, 56% eram do sexo feminino e possuíam 

menos de 8 anos de estudo(18). A prevalência do sexo feminino pode ser explicada 

observando dados do censo demográfico do IBGE de 2010, os quais revelam que 

para um grupo de 93,4 homens, existe um grupo de 100 mulheres. Ainda nessa linha 

de raciocínio, cabe ressaltar que a população como um todo é composta por mais 

mulheres do que homens, tendo em vista as diferentes taxas de mortalidade 

existentes entre os sexos(19).  

Quanto à baixa escolaridade, esse aspecto está associado à baixa adesão ao 

tratamento de doenças crônicas, além de influenciar negativamente no acesso aos 

serviços de saúde(18). De acordo com uma pesquisa desenvolvida no Rio Grande do 

Sul, em uma avaliação de 6.751 idosos, foi evidenciado que idosos com maior 

escolaridade possuem maior renda e, consequentemente, melhores condições de 

moradia e acesso aos serviços de saúde(20). Já a OMS afirma que o risco de quedas 

está associado às condições socioeconômicas desfavoráveis, insuficientes para 

garantir as necessidades básicas e acesso aos serviços de saúde, e não somente ao 

grau de escolaridade, como podemos observar em nosso estudo. Dessa forma, pode-

se afirmar que as quedas são eventos de causas multifatoriais, não sendo suficiente 

observar os fatores de risco de maneira isolada(21). 

Sobre a companhia de moradia, os idosos que moram com seus companheiros 

tendem a possuir comportamentos diferentes daqueles que residem sozinhos. Isso 

pode ser explicado pelo fato de ocorrer apoio entre si, fortalecendo o enfrentamento 

ao envelhecimento e suas consequências. Além desse fato, observa-se o papel 

dirigente feminino no âmbito familiar, influenciando numa busca maior pelo serviço de 

saúde, visando a manutenção da saúde(18).  

Quanto aos hábitos de vida, esse trabalho evidenciou que a maioria dos idosos 

são praticantes de algum tipo de atividade física, o que proporcionou 

consequentemente uma melhora na capacidade da EEB e, consequentemente, uma 

diminuição no risco de quedas quando comparados ao grupo de idosos sedentários. 
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Essa realidade pode ser discutida tendo em vista que a prática de atividade física 

aumenta a resistência física e coordenação motora dos indivíduos, além de ser um 

importante preditor de qualidade de vida no contexto da saúde dos idosos(22).  

Neste contexto, um trabalho desenvolvido pela Universidade de São Paulo com 

uma amostra de 135 indivíduos, evidenciou que os idosos sedentários apresentaram 

maior chance de sofrer quedas e fraturas de fêmur, já que apresentam 

enfraquecimento e hipotrofia muscular decorrente da falta de atividade física(23).  

Observando a composição corporal dos idosos, a maioria apresentou 

obesidade ou sobrepeso identificados pelo IMC e, principalmente, pelo DEXA, o qual 

possui uma forma de detecção mais sensível. Segundo os achados de outros estudos, 

a obesidade é uma realidade comum no público em questão e está mais presente no 

sexo feminino; isso decorre principalmente das alterações fisiológicas, como o 

aumento na deposição de gordura e uma redistribuição, com maior acúmulo na região 

abdominal. Nos homens, essa deposição ocorre aproximadamente na meia idade e, 

nas mulheres, ocorre mais tardiamente, com o advento da menopausa, provocando 

aumento nos níveis de adiposidade total e um padrão centralizado de massa 

gorda(24,25). 

O acúmulo de tecido adiposo em região abdominal faz com que o centro de 

gravidade se posicione mais anteriormente em relação às articulações do tornozelo 

gerando, assim, uma maior dificuldade na estratégia de correção postural. A 

obesidade também interfere no aparato biomecânico influenciando na força muscular, 

na mobilidade articular e contribuindo no desalinhamento dos segmentos corporais. 

Diante dos achados do presente estudo, evidenciou-se que a obesidade influência de 

forma negativa na vida dos idosos e propicia uma maior vulnerabilidade às 

quedas(26,27). 

No que diz respeito à sarcopenia, a prevalência identificada nesse estudo 

corrobora os achados de outros trabalhos. Uma revisão bibliográfica se propôs a 

analisar a prevalência de sarcopenia no Brasil e, em uma amostra de 4485 idosos de 

diferentes regiões do país, observou uma média de prevalência de sarcopenia de 

22%(28). Outra pesquisa brasileira realizada com 1149 idosos saudáveis, residentes 

em São Paulo, identificou prevalência de sarcopenia de 15,4%(29). No contexto 

internacional, revisão sistemática mostrou prevalência de sarcopenia nos Estados 

Unidos da América de 5,0% (média de idade de 73,6), no Reino Unido de 6,0% (idade 
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média 63,2 anos) e no Japão de 7,5% (média de idade de 71,2 anos)(30).  

Uma pesquisa realizada com 1110 idosos japoneses evidenciou que a 

prevalência de quedas foi de 16,9% e 21,3% em homens e mulheres, 

respectivamente. Em ambos os sexos a prevalência de sarcopenia foi maior entre os 

idosos que caíram, evidenciando uma relação significativa entre a sarcopenia e a 

história de quedas(31). 

A história de quedas teve alta prevalência entre os idosos que compuseram a 

amostra desse estudo. Outras pesquisas também evidenciaram esse fato, 

demonstrando a importância singular da temática para a saúde pública. Em pesquisa 

realizada em 23 estados brasileiros foi notória a prevalência de quedas de 27,6%, 

onde 11% das quedas resultaram em fraturas. A alta prevalência de quedas 

demonstra a necessidade de articulações multiprofissionais de saúde em diversos 

níveis de atenção, de forma a identificar os idosos com história de quedas e com 

outros riscos potenciais, além de identificar as consequências do medo de cair, 

objetivando diminuir as repercussões negativas na vida do idoso(32,33). 

Na avaliação do risco de quedas pela Escala de Equilíbrio de Berg (EBB), 11, 

2% da amostra apresentou alto risco de quedas, significativamente associado à idade, 

escolaridade e sedentarismo. Ao observar resultados de outro trabalho é possível 

identificar que a relação de alteração de equilíbrio entre os sexos não varia muito, mas 

a idade avançada confere uma maior vulnerabilidade às quedas, tendo em vista que 

há importante deterioração do controle postural, diminuição da função cognitiva, 

declínio dos estímulos sensoriais e resposta motora(34). Outro fator importante é a 

prática de atividade física regular que evidencia que os idosos ativos apresentam 

melhor equilíbrio postural e mobilidade(7). 

Uma parcela significativa dos participantes do estudo apresentou déficit 

cognitivo na avaliação realizada com MEEM. Além disso, a cognição foi 

significativamente relacionada ao alto risco de quedas. Os déficits cognitivos estão 

diretamente relacionados à ocorrência de quedas considerando o seu impacto na 

marcha e na funcionalidade(35). Pesquisa recente avaliou a cognição utilizando o 

MEEM em uma amostra de 454 idosos e observou que 130 idosos apresentavam 

quadros sugestivos de comprometimento cognitivo. Além disso,  a prevalência de 

quedas chegou a 42%, identificando associação entre a função cognitiva e a 

ocorrência de quedas(36). 
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Quanto ao desempenho funcional obtido na realização do TUG, a maioria dos 

idosos avaliados apresentou prejuízos na capacidade funcional. A capacidade 

funcional apresentou relação significativa com o risco de quedas. Um estudo realizado 

com 43 pacientes acometidos por artrite reumatoide, afim de analisar, em um período 

de 12 meses, o risco de quedas relacionado a doença e a capacidade cognitiva, 

concluiu que a prevalência de quedas chegou a 32% e a capacidade funcional 

prejudicado foi o principal fator associado ao risco de quedas nessa população(37). 

Por fim, como limitação deste estudo, ressalta-se a falta de parâmetros mais 

detalhados para mensuração da prática de atividade física, para identificar se o idoso 

era realmente sedentário ou não, com a finalidade de relacionar este aspecto com o 

risco de queda e a força muscular.  

 

CONCLUSÃO  

 

Os resultados deste estudo evidenciaram uma amostra de idosos com 

prevalência do sexo feminino, da faixa etária mais jovem, com baixa escolaridade e 

não sedentários. A maioria apresentou obesidade e sobrepeso, e a prevalência de 

sarcopenia encontrada corroborou os achados de outros estudos. Foi identificada uma 

alta prevalência de quedas entre os idosos, e eles também apresentaram alto risco de 

quedas associado a idade, escolaridade e sedentarismo. Os idosos também 

apresentaram diminuição da função cognitiva e diminuição do desempenho funcional, 

aspectos que influenciaram no risco de quedas, respondendo ao objetivo do estudo.  

Estes achados revelam a necessidade de intervenções multidisciplinares no 

âmbito da Atenção Primária à Saúde, como a avaliação integral dos idosos e a prática 

de exercícios físicos, especialmente os treinos de equilíbrio, com intuito de prevenir 

as quedas nos idosos. Além de prevenir as quedas, estas intervenções podem 

contribuir na promoção da qualidade de vida e na prevenção de condições crônicas, 

como a obesidade e a sarcopenia, as quais geram impactos negativos na saúde dos 

idosos e resultam em mais gastos para o sistema de saúde.  

Neste sentido, sugere-se a realização de novas pesquisas que continuem a 

investigar os aspectos que tornam os idosos mais suscetíveis às quedas e, 

principalmente, se dediquem à implementação de ações educativas que preparem os 

profissionais de saúde para atuar diante desse importante problema de saúde pública. 
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Ressalta-se a importância de sensibilizar os idosos, familiares e cuidadores quanto a 

necessidade de adoção de práticas de autocuidado, tornando-se corresponsáveis no 

desafio de prevenção das quedas.  
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ANEXO I –  Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO II – Normas para submissão de artigo científico 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia – RBGG 

 

 

 
• Orientação para preparação de manuscritos 

Leia atentamente as orientações para preparação de manuscritos e baixe o modelo clicando aqui. 

• Preparação de manuscritos 

Os artigos devem ser digitados em extensão .doc, .txt ou .rtf, fonte arial, corpo 12, espaçamento entre 

linhas 1,5; alinhamento à esquerda, página em tamanho A-4.  

• Título e Titulo Curto 

O artigo deve conter Título completo e título curto em português e inglês. Para artigos em espanhol, os 

títulos devem ser escritos em espanhol e inglês. Os artigos submetidos em inglês deverão ter títulos 

em inglês e português.  

Um bom título permite identificar o tema do artigo.  

Ver exemplos no link, no final desta página.  

• Nota de rodapé 

Os casos de estudos com financiamentos deverão ser indicados na nota de rodapé,na 1ª página do 

artigo. De acordo com o exemplo abaixo: 

Exemplo: Financiamento da pesquisa: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). É PRECISO INFORMAR O Nº DOS PROCESSOS 

E O TIPO DE SUBSÍDIO. 

• Resumo 

Os artigos deverão ser acompanhados de resumo com um mínimo de 150 e máximo de 250 palavras 

Os artigos submetidos em inglês deverão ter resumo em português, além do abstract em inglês.  

Para os artigos originais, os resumos devem ser estruturados destacando objetivo, método, resultado 

e conclusão com as informações mais relevantes. Para as demais categorias, o formato dos resumos 

pode ser o narrativo, mas com as mesmas informações. Não deve conter citações. 
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• Palavras-chave 

Indicar, no campo específico, de três e a seis termos que identifiquem o conteúdo do trabalho, utilizando 

descritores em Ciência da Saúde - DeCS - da Bireme (disponível em http://www.bireme.br/decs). 

• Corpo do artigo 

A quantidade de palavras no artigo é de até 4 mil, englobando Introdução; Método; Resultado; 

Discussão; Conclusão e Agradecimento. 

Deve ser digitado em extensão .doc, .txt ou .rtf, fonte arial, corpo 12, espaçamento entre linhas 1,5; 

alinhamento à esquerda, página em tamanho A-4. 

Ver exemplos no link, no final desta página. 

• Introdução 

Deve conter o objetivo e a justificativa do trabalho; sua importância, abrangência, lacunas, controvérsias 

e outros dados considerados relevantes pelo autor. Não deve ser extensa, a não ser em manuscritos 

submetidos como Artigo de Revisão.  

• Método 

Deve informar a procedência da amostra, o processo de amostragem, dados do instrumento de 

investigação e estratégia de análise utilizada. Nos estudos envolvendo seres humanos, deve haver 

referência à existência de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado aos 

participantes após aprovação do Comitê de Ética da instituição onde o projeto foi desenvolvido. 

• Resultados  

Devem ser apresentados de forma sintética e clara, e apresentar tabelas ou figuras elaboradas de 

forma a serem autoexplicativas, informando a significância estatística, quando couber. Evitar repetir 

dados do texto. O número máximo de tabelas e/ou figuras é 5 (cinco).  

• Discussão 

Deve explorar os resultados, apresentar a interpretação / reflexão do autor fundamentada em 

observações registradas na literatura atual e as implicações/desdobramentos para o conhecimento 

sobre o tema. As dificuldades e limitações do estudo podem ser registradas neste item.  

• Conclusão 

Apresentar as conclusões relevantes face aos objetivos do trabalho, e indicar formas de continuidade 

do estudo. 

• Agradecimentos 

Podem ser registrados agradecimentos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração 

para o trabalho, em parágrafo com até cinco linhas. 

• Referências 
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Máximo de 35 referências para artigos originais e de 50 para artigos de revisão.  

Solicitamos que ao menos 50% das referências devam ser publicações datadas dos últimos 5 anos e 

que sejam normalizadas de acordo com o estilo Vancouver. Trata-se de uma norma taxativa da RBGG, 

passível de exclusão do artigo de nossos sistemas.  

A identificação das referências no texto, nas tabelas e nas figuras deve ser feita por número arábico, 

correspondendo à respectiva numeração na lista de referências. As referências devem ser listadas pela 

ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto (e não em ordem alfabética). Esse 

número deve ser colocado em expoente. Todas as obras citadas no texto devem figurar nas referências. 

Os autores são responsáveis pela exatidão das referências, assim como por sua correta citação no 

texto. Ver exemplos no final da página. 

• Imagens, figuras, tabelas, quadros ou desenhos 

Devem ter fonte: 10, centralizados, espaçamento entre linhas: simples, com informação do local do 

evento/coleta e Ano do evento. O número máximo do conjunto de tabelas e figuras é de cinco. O 

tamanho máximo da tabela é de uma página. 

Gráficos devem ter fonte: 11, centralizados, indicando em seu título o fenômeno estudado, as variáveis 

teóricas usadas, a informação do local do evento/coleta, ano do evento. No corpo do texto, não devem 

haver repetição de valores que já constam nos gráficos/tabelas.  

Devem ser encaminhados e produzidos no formato Excel ou Word porém de forma editável, em tons 

de cinza ou preto, com respectivas legendas e numeração. 

Trabalhos feitos em outros softwares de estatística (como SPSS, BioStat, Stata, Statistica, R, Mplus 

etc.), serão aceitos, porém, deverão ser editados posteriormente de acordo com as solicitações do 

parecer final e, traduzidos para o inglês. 

Ver exemplos no final da página. 

• Pedimos aos autores que utilizem o Chelist abaixo, de acordo com o tipo de estudo feito: 

> STROBE – para estudos epidemiológícos observacionais (estudo de coorte, caso controle ou 

transversal) (http://www.strobe-statement.org/) 

• Pesquisas envolvendo seres humanos: deverão incluir a informação referente à aprovação por 

comitê de ética em pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. Na parte “Método”, constituir o último parágrafo com clara 

afirmação deste cumprimento. O manuscrito deve ser acompanhado de cópia de aprovação do 

parecer do Comitê de Ética.
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