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A INFLUÊNCIA DA COGNIÇÃO NAS HABILIDADES DE DIREÇÃO VEICULAR EM IDOSOS

Com o aumento da população idosa, eleva-se o número de idosos na condução de veículos, que pode

elevar o risco de acidentes. A capacidade de dirigir é um mecanismo importante no qual o idoso pode

cumprir um papel social e abrange múltiplos estímulos cognitivos e atitudes do condutor, sendo uma

atividade complexa.
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O principal achado do estudo mostra que a atenção

sustentada é um fator determinante para uma direção segura.

A correlação entre tempo de frenagem, total de acidentes e

infrações em ambos os sexos se percebe que o aumento no

número de infrações em mulheres está associado a atenção e

flexibilidade cognitiva, capacidade de alternância quando

trata-se de alguma situação inesperada na direção veicular.

Nos homens destaca-se que o número de infrações está

associado à memória, pois houve correlação negativa no

subteste “evocação” em que é solicitado ao idoso que

memorize algumas palavras de início e este deve recordar

dessas palavras sem pistas posteriormente e número de

infrações.

Analisar dentro dos subtestes do teste cognitivo MoCa qual as variáveis se relacionam com a habilidade

de direção veicular, especificamente tempo de frear o carro, número de acidentes e infrações

cometidas num simulador de direção veicular divididos pelo sexo.

.

Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo CEP nº 063/15. Foram avaliados 100 motoristas

idosos de ambos os sexos, provenientes do Laboratório do Estudo do Movimento do IOT-HC-FMUSP.

Foram aplicados os questionários: sócio demográfico e o teste MOCA e em seguida realizado os testes

no simulador de direção onde foi avaliado o tempo para frear o carro, o número de acidentes e

infrações cometidas.

Dentro dos Subtestes do teste cognitivo MoCa, a atenção é o princípio componente que se relaciona com as habilidades de direção veicular em idosos. A atenção concentrada se relacionou com o tempo de frear o carro

e a atenção sustentada com o número de infrações. Em relação ao sexo, nota-se uma relevância significativa nos domínios visuais e de atenção sustentada entre as mulheres e em relação aos homens o número de

acidentes se associou à vigilância e memória, evocação de um determinado estímulo, para tomada de decisão quando trata-se da ação de dirigir.

Tabela 2 - Correlação entre tempo de frenagem, total de 
acidentes, infrações e os subtestes do MoCa

Tempo de 
frenagem 

r(p) 

Total de 
acidentes 

r(p)

Infrações 
r(p)

Visuoespacial
-0,15 (0,12)

0,02(0,81) -0,14(0,16)

Nomeação 0,13(0,19) -0,00(0,93) -0,04(0,65)

Digit Span Direto e 
indireto

-0,30(0,002)
0,15(0,12) -0,13(0,17)

Vigilância 0,12(0,20) -0,12(0,21) -0,30(0,002)

Sete seriado 0,04(0,67) -0,04(0,67) 0,08(0,40)

Linguagem -0,11(0,27) 0,06(0,54) 0,08(0,41)

Linguagem fluencia 
verbal

-0,11(0,28) 0,13(0,18) -0,08(0,42)

Abstração 0,09(0,35) 0,07(0,48) 0,07(0,45)


