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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

MÉTODOS

RESULTADOS

Identificar um ponto de corte no TGUG como critério discriminador do medo de cair em idosos
comunitários e verificar a associação entre o baixo desempenho no TGUG com o medo em cair.

O TGUG pode ser utilizado como um instrumento útil e de fácil aplicação para a triagem do medo de cair
em idosos comunitários. Os pontos de corte para os idosos comunitários a fim de discriminar o medo de
cair são importantes para orientar os profissionais de saúde que atuam com a população idosa, visto que
é um teste simples e de fácil aplicação, ajudando a subsidiar o desenvolvimento de ações de promoção à
saúde em idosos comunitários.

OBJETIVO

Área sob a 
curva

p
Valor 

discriminatório
Sensibilidade Especificidade LR+ LR-

TGUG
mulheres

0,68 0,00* > 7, 98 90,00% 44,90% 1,63 0,22

TGUG
homens

0,67 0,00* > 8,34 65,00%
62,90%

1,75 0,56

*valor de p≤0,05.  LR: Likelihood Ratio

Estudo transversal
308 idosos comunitários do 

município de Balneário 
Arroio do Silva

Variável do estudo: TGUG

Desfecho: medo de cair

Instrumento: Falls Efficacy Scale-
International (FES-I-Brasil), sendo 

caracterizado idosos com medo de cair 
aqueles que obtiveram pontuações  ≥ 25 e ≥ 

19 pontos para mulheres e homens 
respectivamente

Estudo aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal 
de Santa Catarina (CAAE 

nº87776318.3.0000.0121).

↓ Mobilidade
(TGUG)*

Pontos de corte 
TGUG

Medo em cair
(FES-I)▪

* Timed get up and go (TGUG)
▪ Falls Efficacy Scale-International (FES-I)
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