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PERFORMANCE COGNITIVA, ASPECTOS PSICOLÓGICOS E EQUILÍBRIO POSTURAL EM IDOSOS 
COM DECLÍNIO COGNITIVO PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS.

- O declínio cognitivo resultante da senescência tende a gerar alterações nas
dimensões cognitivas, entre elas: atenção complexa; função executiva;
linguagem; memória e aprendizado; função perceptomotora e cognição social,
podendo prejudicar o desempenho de idosos na realização das mais diversas
atividades diárias, sendo também um fator de risco para a ocorrência de quedas.

- As quedas são eventos multifatoriais que podem agravar a dependência
desses indivíduos, evidenciando a necessidade de alternativas voltadas para a
prevenção e o manejo, como programas de prevenção de quedas e gestão de
casos.
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Verificar a performance cognitiva, aspectos psicológicos (medo de cair e
presença de sintomas depressivos) e equilíbrio postural em idosos caidores com
declínio cognitivo, inseridos em um programa de prevenção de quedas.

- Estudo aprovado pelo CEP (4.292.560). Foram avaliados 20 idosos de ambos
os sexos, com 60 anos ou mais e com declínio cognitivo, randomizados em 2
grupos: Grupo Intervenção (GI), submetido a um programa de gestão de casos
com estímulo cognitivo, e Grupo Controle (GC).
- Foram utilizados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o Exame
Cognitivo Addenbrooke (ACE-R), a Escala de Depressão em Geriatria (GDS-
15), a Escala de Eficácia de Quedas Internacional (FES-I), e o Short Physical
Performance Battery (SPPB).

- Os grupos apresentaram resultados semelhantes frente aos testes

cognitivos. No entanto, verificou-se maior incidência de sintomas depressivos

e de medo de cair nos (as) idosos (as) do GC, o que pode ser um forte

potencial para quedas recorrentes.
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Grupo Intervenção 

(n=10)

Grupo Controle 

(n=10)

Idade Média (anos) 71,80 (±8,89) 76,90 (±9,45)

Escolaridade Média (anos) 11,00 (±5,44) 10,40 (±6,60)

Mini Exame do Estado Mental 25,30 (±1,83) 22,90 (±4,95)

Exame Cognitivo Addenbrooke 78,60 (±10,62) 62,50 (±18,14)

Short Physical Performance Battery 6,30 (±2,63) 5,20 (±1,99)

Escala de Eficácia de Quedas 

Internacional
35,30 (±10,28) 40,50 (±12,08)

Queda Esporádica 30% 20%

Queda Recorrente 70% 80%

Sintomas depressivos 20% 40%

Tabela 1. Caracterização dos grupos Intervenção e Controle

Características
Me (±) ou n (%)

* n (%) - número de indivíduos (porcentagem); Me (±) = média (desvio padrão)
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