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RESUMO 
 

CASEMIRO, F.G. Influência da fragilidade e do declínio cognitivo na dupla-tarefa de idosos. 2022. 121 

f. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental) – Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 

Introdução: O envelhecimento populacional é uma conquista da sociedade mundial. A expectativa de vida 

aumenta à medida que melhora a condição de vida das pessoas, bem como o acesso destas a serviços de saúde 

de qualidade. Entretanto, parte dos idosos apresenta algumas alterações físicas que, em conjunto, são 

denominadas fragilidade. Essa síndrome é responsável por deixar o organismo mais vulnerável e, dessa 

maneira, causar desfechos negativos aos idosos como quedas, incapacidades, hospitalização e aumento da 

mortalidade. No fenótipo da fragilidade cinco itens são avaliados, dentre eles, a lentidão na velocidade da 

marcha, que tem mostrado relação com a cognição dos idosos. Entretanto, ainda não há um consenso sobre a 

causalidade entre a lentidão da velocidade de marcha, a dupla tarefa e o declínio cognitivo. Objetivo: Analisar 

a influência da fragilidade e do declínio cognitivo no desempenho da dupla-tarefa em idosos da comunidade de 

um município do interior de São Paulo. Método: Estudo transversal, de análise descritiva e analítica, 

desenvolvido com idosos usuários de um serviço de atendimento de Geriatria em um município paulista. Os 

principais instrumentos utilizados foram dados sociodemográficos, Fenótipo de Fragilidade, Mini Exame de 

Estado Mental (MEEM), Time up and Go (TUG). Os dados foram digitados no programa Microsoft Excel®. 

Para análise estatística utilizou-se o programa computacional The SAS System for Windows (Statistical 

Analysis System), versão 9.2, SAS Institute Inc, 2002-2008, Cary, NC, USA.  As médias dos idosos foram 

comparadas por meio do Teste t Student. Foram realizadas regressões lineares e múltiplas, a fim de analisar a 

correlação entre variáveis sociodemográficas, de saúde e fragilidade com a velocidade de marcha durante a 

dupla-tarefa motora e dupla-tarefa cognitiva. Todos os testes adotaram nível de significância de p≤0.05. 

Resultados: Participaram do estudo 219 idosos, com idade média de 72,55 (dp= 7,3) anos, predomínio na faixa 

etária de 60 a 79 anos (82,65%), maioria do sexo feminino (70,32%). A cor mais autorrelatada foi branca 

(69,41%), seguida da parda (17,35%); casados (52,05%), número médio de filhos foi de 3,04 e utilizavam o 

SUS (97,72%), como serviço de saúde predominante. A média da renda mensal foi de R$1459,60 reais 

(dp=934,55), sendo que a maioria, 155 idosos (70,78%), recebia mais do que um salário mínimo; 79,82% não 

tinham aposentadoria; 82,11% recebiam pensão; 94,04% tinham trabalho próprio e 94,95% residiam em 

imóveis alugados. A morbidade prevalente nessa população foi a hipertensão arterial (62,56%) seguida de artrite 

(46,12%), problemas de coluna (29,22%), diabetes mellitus (28,77%), ansiedade (24,20%) e sintomas 

depressivos (21,46%). A respeito da fragilidade, dois idosos (0,91%) foram caracterizados como não frágeis, 

131 (59,82%) como pré-frágeis e 86 (39,27%) como frágeis. Quanto à cognição, 123 (57,48%) apresentavam 

declínio cognitivo. Na auto avaliação da memória, a maioria (52,05%) relatou boa memória e, quando 

comparada há um ano, 65,75% referiram ter se mantido igual. O tempo médio de marcha simples foi de 15,95 

(7,02) segundos; na dupla-tarefa motora, o tempo médio foi de 17,64 (8,44) segundos e na dupla-tarefa 

cognitiva subiu para 23,88 (11,87) segundos. Os idosos com maior idade, do gênero feminino, sem 

companheiro, que não moravam sozinhos e com baixa escolaridade (0-4 anos) utilizaram mais tempo para 

realização da dupla-tarefa cognitiva e da dupla- tarefa motora, quando comparadas ao tempo de marcha simples. 

Pelos resultados da análise múltipla, verificou-se relação significativa de idade, hipertensão arterial, renda, 

fragilidade, asma/bronquite, número de morbidades e estado civil com a dupla-tarefa motora. Apesar de não ter 

sido constatada relação entre o declínio cognitivo e a diminuição de velocidade de marcha, pode-se afirmar que 

os idosos que obtiveram maiores escores cognitivos foram os que alcançaram melhor desempenho na 

velocidade de marcha quanto às duplas-tarefas analisadas. Conclusão: Esse estudo analisou a influência da 

fragilidade e do declínio cognitivo no desempenho da dupla-tarefa em idosos da comunidade e os resultados 

mostraram que idosos frágeis tiveram uma piora significativa no desempenho da marcha, tanto em marcha 

simples como em dupla-tarefa motora/cognitiva, quando comparados aos idosos não-frágeis ou pré-frageis. Já 

os idosos com declínio cognitivo não obtiveram resultados tão diferentes dos idosos sem declínio. Apesar disso, 

os achados mostram que quanto maior a escolaridade, melhor é o desempenho da marcha em pessoas com mais 

de 60 anos de idade. Dessa maneira, fica evidente a importância de planos de cuidados e intervenções voltados 

para promoção de saúde para a população idosa, pelos benefícios que proporcionam para a melhora da 

qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Idoso, Fragilidade, Declínio Cognitivo, Dupla-tarefa, Gerontologia. 



ABSTRACT 

CASEMIRO, F.G. Influence of frailty and cognitive decline in dual tasking in older adults. 2022. 

121 f. Thesis (Doctoral Postgraduate Program in Fundamental Nursing) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

  

Introduction: Population aging is an achievement of world society. Life expectancy increases with the 

improvement in people’s living conditions and their access to quality health services. However, some 

older adults present some physical changes that together are called frailty. This syndrome is responsible 

for making the body more vulnerable, causing negative outcomes for older adults, such as falls, 

disabilities, hospitalization and higher mortality. Five items are evaluated in the frailty phenotype, 

among them, the slow walking speed, which has shown a relationship with the cognition of older adults. 

However, there is still no consensus on the causality between slow walking speed, dual tasking and 

cognitive decline. Objective: To analyze the influence of frailty and cognitive decline on dual task 

performance in community-dwelling older adults in a city in the hinterland of São Paulo. Method: 

Cross-sectional study with descriptive and analytical analysis conducted with older adult users of a 

Geriatrics care service in a city in São Paulo. Sociodemographic data, the Frailty Phenotype, the Mini 

Mental State Examination (MMSE) and the Time up and Go (TUG) were the main instruments used. 

Data were entered into the Microsoft Excel® program. The SAS System for Windows (Statistical 

Analysis System), version 9.2, SAS Institute Inc, 2002-2008, Cary, NC, USA was used for statistical 

analysis. The mean values of older adults were compared using the Student’s t test. Linear and multiple 

regressions were performed for analysis of the correlation between sociodemographic, health and frailty 

variables with gait speed during the motor dual task and cognitive dual task. A significance level of 

p≤0.05 was adopted in all tests. Results: A total of 219 older adults participated in the study. Mean age 

was 72.55 (sd=7.3) years, the predominant age group was from 60 to 79 years (82.65%) and most were 

females (70.32%). The most self-reported color was white (69.41%), followed by mixed race (17.35%); 

married (52.05%), average number of children was 3.04 and use of the Brazilian SUS (97.72%) as the 

predominant health service. The average monthly income was R$ 1,459.60 Reais (sd=934.55), and most 

older adults, 155 (70.78%), received more than one minimum wage; 79.82% had no retirement income; 

82.11% were pensioners; 94.04% had their own work and 94.95% lived in rented properties. The 

prevalent morbidity in this population was arterial hypertension (62.56%) followed by arthritis 

(46.12%), back problems (29.22%), diabetes mellitus (28.77%), anxiety (24.20%) and depressive 

symptoms (21.46%). Regarding frailty, two older adults (0.91%) were characterized as non-frail, 131 

(59.82%) as pre-frail and 86 (39.27%) as frail. As for cognition, 123 (57.48%) had cognitive decline. In 

memory self-assessment, most (52.05%) reported good memory and compared to a year earlier, 65.75% 

reported having remained the same. The mean simple gait time was 15.95 (7.02) seconds; in motor dual 

task, the mean time was 17.64 (8.44) seconds, and in cognitive dual task it rose to 23.88 (11.87) seconds. 

Female older adults without a partner, who did not live alone and with low education (0-4 years) needed 

more time to perform the cognitive and motor dual task, compared to simple gait time. Based on results 

of multiple analysis, there was a significant relationship between age, arterial hypertension, income, 

frailty, asthma/bronchitis, number of morbidities and marital status with the motor dual task. Although 

no relationship between cognitive decline and slow walking speed has been found, it can be said that 

older adults with higher cognitive scores were those who achieved better performance in gait speed 

regarding the dual tasks analyzed. Conclusion: In this study, the influence of frailty and cognitive 

decline on dual task performance in community-dwelling older adults was analyzed and the results 

showed that frail older adults had a significant worsening in gait performance, both in simple and 

motor/cognitive dual task, compared to non-frail or pre-frail older adults. On the other hand, older adults 

with cognitive decline did not obtain results so different from those of older adults without decline. 

However, findings show that the higher the level of education, the better the gait performance in people 

over 60 years of age. This demonstrates the importance of care planning and interventions aimed at the 

health promotion of the older adult population, given the benefits provided for improvement of the 

quality of life. 

 

Keywords: Older adult, Frailty, Cognitive Decline, Dual task, Gerontology. 

 



RESUMEN 

CASEMIRO, F.G. Influencia de la fragilidad y el deterioro cognitivo en la doble tarea en adultos 

mayores. 2022. 121 f. Tesis (Doctorado – Programa de Posgrado en Enfermería Fundamental) – Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 

Introducción: El envejecimiento de la población es un logro de la sociedad mundial. La esperanza de vida 

aumenta con la mejora de las condiciones de vida de las personas y su acceso a servicios de salud de calidad. 

Sin embargo, algunos adultos mayores presentan algunos cambios físicos que, en conjunto, se denominan 

fragilidad. Este síndrome es responsable de hacer más vulnerable el cuerpo, por lo tanto, provocando resultados 

negativos para los adultos mayores, como caídas, discapacidades, hospitalización y mayor mortalidad. Se 

evalúan cinco ítems en el fenotipo fragilidad, entre ellos, la lenta velocidad de la marcha, que ha mostrado 

relación con la cognición de los adultos mayores. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre la causalidad 

entre la lenta velocidad de la marcha, la doble tarea y el deterioro cognitivo. Objetivo: Analizar la influencia 

de la fragilidad y el deterioro cognitivo en el desempeño de doble tareas en adultos mayores comunitarios 

residentes en una ciudad del interior de São Paulo. Método: Estudio transversal con análisis descriptivo y 

analítico realizado con adultos mayores usuarios de un servicio de atención de Geriatría en una ciudad de São 

Paulo. Los datos sociodemográficos, el Fenotipo de Fragilidad, el Mini Examen del Estado Mental (MMSE) y 

el Time up and Go (TUG) fueron los principales instrumentos utilizados. Los datos se ingresaron en el programa 

Microsoft Excel®. Para el análisis estadístico, se utilizó el SAS System for Windows (Statistical Analysis 

System), versión 9.2, SAS Institute Inc, 2002-2008, Cary, NC, USA. Los valores medios de los adultos mayores 

se compararon mediante la prueba t de Student. Se realizaron regresiones lineales y múltiples para analizar la 

correlación entre variables sociodemográficas, de salud y de fragilidad con la velocidad de la marcha durante 

la doble tarea motora y la doble tarea cognitiva. En todas las pruebas, se adoptó un nivel de significancia de 

p≤0,05. Resultados: Participaron del estudio un total de 219 adultos mayores. La edad media fue de 72,55 

(dt=7,3) años, el grupo de edad predominante fue de 60 a 79 años (82,65%) y la mayoría eran mujeres (70,32%). 

El color más autodeclarado fue el blanco (69,41%), seguido del mestizo (17,35%); casados (52,05%), el 

promedio de hijos de 3,04 y uso del SUS brasileño (97,72%) como servicio de salud predominante. La renta 

media mensual era de R$ 1.459,60 reales (dt=934,55), y la mayoría de los adultos mayores, 155 (70,78%), 

percibía más de un salario mínimo; el 79,82% no tenía ingresos de jubilación; el 82,11% recibían pensión; el 

94,04% tenía trabajo propio y el 94,95% vivía en inmuebles alquilados. La morbilidad prevalente en esta 

población fue la hipertensión arterial (62,56 %), seguida de la artritis (46,12 %), los problemas de espalda (29,22 

%), la diabetes mellitus (28,77 %), la ansiedad (24,20 %) y los síntomas depresivos (21,46 %). En cuanto a la 

fragilidad, dos adultos mayores (0,91%) se caracterizaron como no frágiles, 131 (59,82%) como prefrágiles y 

86 (39,27%) como frágiles. En cuanto a la cognición, 123 (57,48%) presentaron deterioro cognitivo. En la 

autoevaluación de la memoria, la mayoría (52,05%) reportó buena memoria y en comparación con un año antes, 

el 65,75% reportó haber permanecido igual. El tiempo medio de marcha simple fue de 15,95 (7,02) segundos; 

en la doble tarea motora el tiempo medio fue de 17,64 (8,44) segundos y en la doble tarea cognitiva ascendió a 

23,88 (11,87) segundos. Los adultos mayores del sexo femenino sin pareja, que no vivían solos y con baja 

escolaridad (0-4 años) necesitaron más tiempo para realizar la doble tarea cognitiva y la doble tarea motora, en 

comparación con el tiempo de la marcha simple. Con base en los resultados del análisis múltiple, hubo relación 

significativa entre la edad, la hipertensión arterial, la renta, la fragilidad, el asma/bronquitis, el número de 

morbilidades y el estado civil con la doble tarea motora. Aunque no se ha encontrado relación entre el deterioro 

cognitivo y la baja velocidad de la marcha, se puede afirmar que los adultos mayores con puntajes cognitivos 

más altos fueron los que lograron un mejor desempeño en la velocidad de la marcha respecto a las doble tareas 

analizadas. Conclusión: En este estudio se analizó la influencia de la fragilidad y el deterioro cognitivo en el 

desempeño de doble tareas en adultos mayores que viven en la comunidad y los resultados mostraron que los 

adultos mayores frágiles tuvieron un empeoramiento significativo en el desempeño de la marcha, tanto en la 

marcha simple como en la doble tarea motora/cognitiva, en comparación con los adultos mayores no frágiles o 

prefrágiles. Los adultos mayores con deterioro cognitivo, en cambio, no obtuvieron resultados tan diferentes a 

los de los adultos mayores sin deterioro. Sin embargo, los hallazgos muestran que cuanto mayor es el nivel de 

educación, mejor es el desempeño de la marcha en adultos mayores de 60 años. Esto demuestra la importancia 

de la planificación del cuidado y de las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud de la población de 

los adultos mayores, por los beneficios que brindan para la mejora de la calidad de vida. 

Palavras clave: Adulto Mayor, Fragilidad, Deterioro Cognitivo, Doble Tarea, Gerontología. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Envelhecimento  

 

O envelhecimento populacional torna-se uma das transformações sociais mais 

importantes do século XXI (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015) O crescimento 

da população idosa possivelmente se tornará mais acelerado nas próximas décadas 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). Esse processo se dá pela redução das 

taxas de fecundidade e de mortalidade, em associação com o aumento da expectativa de vida 

da população e a melhoria dos acessos e serviços de saúde, bem como na infraestrutura das 

cidades (BRASIL, 2010; MARIN; PANES, 2015).  

A proporção de idosos cresce mais do que qualquer outra faixa etária em todo o mundo. 

No Brasil, a expectativa de vida ao nascer era de 66 anos na década de 90, do século XX, mas 

deve chegar aos 78 anos em 2030 (IBGE, 2018). Estimativas apontam que até 2050 o aumento 

do número de idosos seguirá uma taxa de 3,2% ao ano, tornando-os 30% da população total 

(IBGE, 2018).  

O envelhecimento humano leva a déficits clinicamente detectáveis que se manifestam 

em tecidos, órgãos e na capacidade funcional e cognitiva da pessoa nesse processo (SEARLE, 

ROCKWOOD, 2015). Embora envelhecer não seja sinônimo de adoecimento, no grupo de 

idosos, ocorre um aumento da vulnerabilidade clínico-funcional e da predisposição a doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais estão associadas às incapacidades, o que pode 

elevar os encargos econômicos sociais e ampliar os custos e a utilização de serviços de saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

Dessa maneira, torna-se extremamente importante o estudo das doenças e síndromes 

prevalentes em idosos, com vistas à promoção e reabilitação da saúde e, por conseguinte, de 

proporcionar melhor qualidade de vida a esta parcela da população (CERTO et al, 2016). Dentre 

as diversas síndromes, pode-se citar a fragilidade. Trata-se de uma condição complexa, 

associada a condições multifatoriais que causam redução no armazenamento funcional e na 

adaptação a estressores (FRIED et al., 2001). 
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1.2 Síndrome da fragilidade do idoso 

 

A idade é um fator importante para o rastreio da fragilidade. Morley et. al. (2013) 

recomendam, no Grupo de Consenso de Fragilidade, que pessoas acima de 70 anos e aquelas 

com perda de peso significativa por doenças crônicas sejam avaliadas para rastreio de 

fragilidade.  

Desse modo, o processo de envelhecimento e a manifestação de doenças/patologias, 

quando associadas à incapacidade e à idade avançada, podem influenciar o processo de 

fragilização dos idosos (FRIED et al., 2001). 

As diversas mudanças naturais do organismo, como declínio exacerbado das reservas 

fisiológicas, resultam em desequilíbrio homeostático ou na fragilidade (CLEGG et al., 2013). 

Tal síndrome acomete, predominantemente, os idosos (CARNEIRO et al., 2017; 

SIRIWARDHANA et al., 2018).  

Tal condição clínica leva ao aumento da vulnerabilidade e pode ser resultado da 

deterioração cumulativa das reservas fisiológicas, de modo que a capacidade de lidar com 

fatores estressores fica prejudicada (FRIED, 2001). Pode, também, ocasionar maior 

dependência e aumento de mortalidade quando expostos a um dado evento estressor (CLEGG 

et al., 2013; MORLEY et al. 2013). Além disso, está associada ao aumento de desfechos 

negativos atinentes à saúde de idosos, como quedas, incapacidade, hospitalização e mortalidade 

(SONG, MITNITSKI, ROCKWOOD, 2010; CARNEIRO et al., 2017; Lee, Kim, Won, 2022). 

Essa síndrome também afeta os sistemas fisiológicos: alterações neuromusculares, 

desregulação do sistema neuroendócrino e disfunção do sistema imunológico (CERTO et al., 

2016). 

Em 1990, o Journal of the American Geriatrics Society citou, pela primeira vez, o 

termo “idoso frágil” no índice remissivo. Na época, o conceito de “ser frágil” foi substituído 

pela condição de “estar frágil”, sob algumas alegações: (1) nem todas as pessoas com limitações 

no desempenho de atividades seriam frágeis; (2) nem todas as pessoas frágeis apresentariam 

limitações no desempenho de atividades; e (3) existência de potencial para prevenção 

(TEIXEIRA, 2006). 

O termo fragilidade ressurgiu na década de 70, do século XX, em países 

desenvolvidos, após a identificação de um maior número de morbidades, de deficiências e de 

maior risco de morte em um grupo de idosos (GOBBENS et al., 2010). Ainda nessa década, 

Charles F. Fahey e membros do Federal Councing on Aging (FCA) dos Estados Unidos da 

América (EUA) utilizaram oficialmente o termo “idoso frágil” em referência ao idoso que vivia 
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em condições socioeconômicas desfavoráveis e apresentava fraqueza física e déficit cognitivo 

(HOOI, BERGMAN, 2005). 

A partir de então, diversos autores propuseram definições para a fragilidade, utilizando 

critérios como doenças crônicas, confusão mental, depressão, incontinência, desnutrição, 

problemas socioeconômicos, uso de medicamentos, idade, perda de visão, déficit motores, entre 

outros (WINOGRAD, GERETY, CHING, 1991; SPEECHLEY, TINETTI, 1991; WEISS, 

2011; MALAGUARNERA et al., 2013). Ao longo da história, o conceito de fragilidade esteve 

relacionado a incapacidades e comorbidades; contudo, a geriatria reconhece que, embora ambas 

representem diferentes condições clínicas, podem estar relacionadas com a fragilidade, porém, 

com base biológica e física independente (WALSTON et al., 2002). 

A redução da reserva homeostática ocorre por eventos físicos, sociais, psicológicos ou 

agudos, que potencializam os efeitos prejudiciais sobre os diferentes sistemas orgânicos de 

idosos frágeis. Suas consequências são: mudanças no estado de saúde, de independente para 

dependente, de móvel para imóvel, de uma condição de estabilidade postural para uma condição 

de propensão a cair, ou de lucidez para delírio, após a ocorrência de eventos estressores 

(CARNEIRO et al., 2017).  

Os instrumentos de avaliação de fragilidade baseiam-se em dois principais modelos 

teóricos: um fundamentando no fenótipo (FRIED et al., 2001) e outro no acúmulo de déficits 

(ROCKWOOD et al., 1994). Há, ainda, uma proposta de modelo subjetivo baseada na 

impressão clínica por meio da anamnese e do exame clínico (LOPES et al., 2012). De acordo 

com a revisão de Sutton et al (2016), a fragilidade é amplamente reconhecida como uma 

síndrome clínica multifatorial distinta que implica em vulnerabilidade. As ligações entre 

fragilidade e desfechos adversos, como morte e institucionalização, têm sido amplamente 

evidenciadas. Entretanto, não existe uma ferramenta de avaliação de fragilidade padrão-ouro, 

de modo que otimizar a avaliação desta síndrome em idosos precisa ser uma prioridade 

Na literatura, há diversos conceitos de fragilidade e de instrumentos de avaliação. 

Neste estudo, optou-se pelo instrumento de avaliação do fenótipo de fragilidade proposto por 

Fried et. al. (2001), essencialmente de avaliação biológica. Nesse modelo, os elementos são 

apresentações clínicas centrais da fragilidade e, uma vez identificados, caracterizam a síndrome. 

Os autores avaliaram um subconjunto de alto risco de resultados adversos à saúde clinicamente 

associados à fragilidade, que preveem resultados adversos associados por geriatras a idosos 

frágeis.  
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O Fenótipo da Fragilidade é composto por cinco itens: (1) Perda de peso não 

intencional no último ano; (2) Exaustão; (3) Diminuição da força de preensão; (4) Lentidão na 

velocidade da marcha; e (5) Baixo nível de atividade física. A pontuação é realizada por meio 

dos critérios apresentados pelos idosos: aqueles que apresentam de três a cinco critérios são 

considerados “frágeis”, de um a dois critérios “pré-frágeis” e os que não apresentam nenhum 

critério são caracterizados como “não frágeis. 

Os resultados obtidos com base nesse critério sustentam a hipótese de que há um ciclo 

de fragilidade, em que os componentes são coerentes com os critérios do fenótipo e estariam 

associados às alterações do envelhecimento. O ciclo é representado por espiral com potencial 

decrescente na reserva de energia de múltiplos sistemas e explica, hipoteticamente, as condições 

de fraqueza, perda de peso e alteração na marcha, justificando o alto risco para as consequências 

dessa síndrome (FRIED et al., 2001).  

O ciclo da fragilidade pode ser visualizado a seguir, na Figura 1: 

 

Figura 1 - Ciclo da fragilidade de Linda Fried et. al (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, pesquisadores que debateram o Consenso de Fragilidade propuseram 

quatro pontos principais para a fragilidade física. São eles: a fragilidade física é uma síndrome 

médica importante que aumenta a vulnerabilidade de uma pessoa para desenvolver dependência 

ou morte; pode ser prevenida ou tratada com modalidades específicas como exercícios, 
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suplementação proteico-calórica, vitamina D e redução de polifarmácia; foram criados testes 

simples e rápidos para que os médicos pudessem reconhecer objetivamente a fragilidade; para 

uma gestão de saúde mais otimizada, todas as pessoas com mais de 70 anos de idade e todos os 

indivíduos com perda de peso significativa (≥ 5% do seu peso corporal no ano anterior) devido 

à doença crônica devem ser rastreados para fragilidade (MORLEY et al., 2013).  

Na Europa, estudo verificou que a síndrome de fragilidade impacta no número de 

consultas médicas entre idosos, apontando que indivíduos pré-frágeis e frágeis têm 17% e 45%, 

respectivamente, mais chances de recorrerem ao médico quando comparados a idosos não 

frágeis. Verificou-se ainda que idosos no status de pré-fragilidade apresentam 1,24% mais 

chances de serem internados em comparação aos não frágeis (ILINCA, CALCIOLARI, 2015). 

Na análise da taxa de prevalência da fragilidade, verifica-se, nos diversos estudos, 

variação entre 5 e 58% mundialmente. Essa variabilidade se dá pelas diferentes formas de 

avaliação e de acordo com a população, local da pesquisa e área estudada (STERNBERG et al., 

2011). Meta-análise explorou a prevalência da síndrome de fragilidade na América Latina e no 

Caribe e concluiu que 19,6% das populações analisadas tinham a síndrome (DA MATA et al., 

2016). Segundo os autores, foram recuperados estudos que investigaram a prevalência de 

fragilidade em amostras representativas de idosos residentes na comunidade na América Latina 

e no Caribe e identificado que as taxas variavam de 7,7% a 42,6%, sendo que o Brasil e o Chile 

obtiveram as maiores prevalências. A América Latina e o Caribe apresentam acelerado 

envelhecimento populacional e, além disso, são regiões marcadas por alta prevalência de 

doenças crônicas e deficiências entre os idosos, de tal forma que a fragilidade emerge como 

fator que compromete ainda mais a qualidade de vida dos idosos. Outra meta-análise, realizado 

com estudos de idosos japoneses, selecionou 13 estudos com tempo médio de seguimento de 

3,1 anos e apontou a fragilidade presente entre 4,6% e 9,5% nessa população (KOJIMA et al., 

2017).  

Importante citar que, apesar dos dois estudos de revisão utilizarem o fenótipo de 

fragilidade de Fried (2001), a discrepância nas taxas pode ser explicada pela diferença no perfil 

das populações analisadas, pelos hábitos culturais, pela qualidade de acesso aos serviços de 

saúde e pelo número de comorbidades. Esses são alguns fatores que podem influenciar as 

variáveis de saúde das populações e, consequentemente, a prevalência da fragilidade. 

Estima-se prevalência da fragilidade entre 4% e 59% em homens e mulheres, 

respectivamente, com 65 anos ou mais de idade, residentes na comunidade brasileira (JUNIOR 

et al., 2015). No Brasil, o estudo FIBRA-Fragilidade em Idosos Brasileiros, uma rede de 

pesquisa com o objetivo de identificar condições de fragilidade em pessoas com 65 anos ou 
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mais de idade, residentes em áreas urbanas, utilizou o fenótipo de Fried et al. (2001) e 

identificou que 9,1% dos idosos eram frágeis, 51,8% pré-frágeis e 39,1% não frágeis. Entre os 

idosos frágeis, 72,7% eram mulheres, sendo 32,8% octogenárias, e entre os pré-frágeis, 62,2% 

tinham entre 65 e 74 anos de idade (NERI et al., 2013).  

No Brasil, pesquisa mostrou maiores chances de dependência nas atividades da vida 

diária, uso de dispositivos auxiliares da marcha, morbidades, quedas, sintomas depressivos e 

hospitalização entre idosos frágeis e pré-frágeis (VIEIRA et al., 2013). Também foi verificada 

associação desta síndrome com fatores como idade, estado civil (sem companheiro), baixa 

escolaridade, número de doenças e medicamentos, presença de queda e diminuição da 

capacidade funcional (FHON et al., 2018).  

Esses e outros aspectos têm sido reiterados em estudos como capazes de potencializar 

o surgimento da fragilidade. São eles: idade avançada (3.9% em idade compreendida entre 65-

74 anos e 25% em 85 ou mais), sexo feminino (prevalência em mulheres, com 8% vs. 5%), 

situação econômica, raça negra (apresenta o dobro de propensão à presença da fragilidade 

comparativamente com a raça caucasiana), sintomas depressivos, índice de massa corporal 

baixo, tabagismo, uso de álcool e função cognitiva deteriorada (CERTO et al., 2016; WU et al., 

2019; APRAHAMIAN et al., 2017).  

Considerando que uma das dimensões avaliadas no fenótipo de Fried et al (2001) é a 

velocidade da marcha, julga-se importante analisá-la, pois o desenvolvimento das atividades do 

cotidiano depende, em grande parte, dessa dimensão e de sua associação com a cognição do 

idoso. 

 

1.3 Marcha do idoso 

 

A marcha é uma tarefa motora complexa, tida como a sequência de movimentos 

cíclicos de membros inferiores que levam à mudança de posição do corpo; para que ela aconteça 

adequadamente, engloba função motora e cognitiva (TAKESHIMA et al., 2014). Contudo, o 

envelhecimento afeta diretamente no desempenho da marcha, sendo observado declínio da 

velocidade de 20% por década. Essa redução de desempenho interfere diretamente na 

autonomia, prejudicando a realização de tarefas do dia a dia (BRANDAO et al, 2020). 

Evidências mostram que a marcha depende de um controle cognitivo de ordem superior, mas a 

relação entre marcha e cognição ainda não é muito clara na literatura (AMBONI et al., 2013; 

SEO et al., 2020). 
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O declínio cognitivo pode ser usado para identificar de maneira precoce as dificuldades 

de marcha e as suas mudanças, especialmente a diminuição da velocidade, que pode indicar 

declínio cognitivo. Essa combinação tem sido utilizada para identificar um alto risco de 

desenvolver demência e, dessa maneira, direcionar intervenções (COHEN et al., 2016). Os 

distúrbios da marcha em idosos são problemas de saúde pública, por suas altas frequências e os 

desfechos negativos como deficiência (Lee, Kim, Won Won, 2022) e elevados custos 

(VALKANOVA, EBMEIER, 2017).  

A marcha é o padrão de caminhada e é uma tarefa controlada e que exige atenção. A 

marcha normal integra a capacidade sensorial (visual, proprioceptiva e vestibular), 

planejamento motor e execução (planejamento, iniciação, automatização, integração, e 

coordenação da marcha), bem como um sistema musculoesquelético intacto e sistema 

cardiovascular de apoio (ZHANG et al., 2019). O controle da marcha envolve todos os níveis 

da via neural, ou seja, cortical, subcortical, espinal e periférica. Os distúrbios da marcha são 

frequentes em idosos e podem levar a quedas, a imobilidade, institucionalização e consequente 

aumento da mortalidade. A causa dos distúrbios da marcha pode ser classificada como 

neurológica ou não neurológica, dependendo se as vias neurais foram afetadas (ZHANG et al., 

2019). Uma classificação divide as anormalidades da marcha em distúrbios de baixo, médio e 

alto nível. Os níveis mais baixos incluem distúrbios musculoesqueléticos e sensoriais 

periféricos. Os distúrbios de nível médio incluem marchas hemiplégicas, cerebelares e 

distônicas nas quais os déficits neurológicos encontrados são consistentes com o distúrbio da 

marcha. Distúrbios da marcha de nível superior, como marcha cautelosa e distúrbios da marcha 

frontal, são devidos a distúrbios do nível sensório-motor mais alto. O distúrbio de nível superior 

é a categoria à qual os distúrbios da marcha relacionados à demência pertencem (ZHANG et 

al., 2019).  

O comprometimento da marcha pode preceder outros comprometimentos, como a 

dificuldade de desenvolver habilidades do cotidiano e o comprometimento cognitivo, que pode 

representar um estágio inicial do processo de incapacidade (Oh-Park, Salazar, 2017). 

 

1.4 Cognição e Marcha 

 

A capacidade do indivíduo interagir no meio em que está, mediante a aquisição de 

novas habilidades e armazenamento de novas informações, refere-se ao conceito de cognição 

(ZHANG et al., 2019). O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) 

categorizou seis domínios principais da função cognitiva – atenção complexa, função executiva, 
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aprendizagem e memória, linguagem, função perceptivo-motora e cognição social – cada um 

com subdomínios (SARCHDEV et al., 2014; ZHANG et al., 2019).  

Com o avançar da idade, adultos saudáveis normalmente apresentam diminuição no 

desempenho em muitas habilidades cognitivas diferentes, como memória, velocidade de 

processamento, capacidade espacial e raciocínio abstrato. No entanto, existem diferenças 

individuais marcantes nas taxas de declínio cognitivo, com alguns adultos declinando 

acentuadamente e outros mantendo altos níveis de funcionamento (TUCKER-DROB, 

BRANDMAIER, LINDENBERGER, 2019).  

O declínio cognitivo acontece de maneira heterogênea e individual, por diferenças 

quanto a fatores culturais e hábitos de vida durante a vida. Tais fatores incluem: alimentação, 

aspectos ambientais, socioeconômicos e até mesmo genética, associados à cognição 

(TUCKER-DROB, BRANDMAIER, LINDENBERGER, 2019). As alterações cognitivas mais 

comuns em idosos referem-se à memória, atenção, raciocínio e velocidade de processamento 

(SALTHOUSE, 2019). 

Fatores como idade, escolaridade, capacidade funcional e estado nutricional podem 

estar diretamente relacionados à prevalência do déficit cognitivo em idosos. Segundo Pereira et 

al. (2020), as taxas de declínio cognitivo na população idosa variam bastante, mas os autores 

encontraram que 65,9% dos idosos avaliados no estudo apresentaram declínio cognitivo. A 

prevalência, contudo, difere dos 55% relatados na pesquisa de Bui et al (2020), dos 27,4% 

citados por Rosa et al (2018) e dos 25% identificados por Silveira e Portuguez (2017), o que 

reitera a variabilidade das taxas. Assinala-se que tal variabilidade se dá por diferenças no perfil 

da socioeconômico da população, na escolaridade e nos instrumentos de avaliação, por 

exemplo. 

A função executiva e a atenção são os domínios cognitivos de relação mais estreita 

com a marcha (TAKESHIMA et al., 2014). Durante a realização de tarefas simultâneas, é 

esperado que os idosos apresentem redução do desempenho das tarefas executadas, tanto a 

primária quanto a secundária (GOMES et al., 2016).  

 

1.5 Marcha, cognição e dupla-tarefa em idosos 

 

Pesquisadores descreveram as evidências que sustentam a relação entre marcha e 

cognição, bem como as alterações da marcha associadas ao comprometimento cognitivo e à 

demência. Segundo os autores, o desempenho da marcha é um preditor de resultados adversos, 
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particularmente de declínio cognitivo, o que torna fundamental a implementação de 

intervenções para os idosos (VALKANOVA, EBMEIER, 2017). 

Nos idosos saudáveis, há uma associação positiva entre marcha e cognição global 

(DEMNITZ et al., 2018). Em adultos mais velhos, os principais domínios cognitivos que 

apresentam relação com a disfunção da marcha, tanto em caminhada em tarefa única quanto 

dupla-tarefa, são: função executiva, memória e atenção (VALKANOVA, EBMEIER, 2017).  

 É possível diferenciar idosos com declínio cognitivo e idosos saudáveis por meio 

da velocidade de marcha quanto a condições de tarefa única (BAHUREKSA et al., 2017). Meta-

análise com 11 estudos evidenciou, em condições de tarefa única, velocidade (d = -0,74, p 

<0,01), comprimento da passada (d = -0,65, p <0,01) e tempo da passada (média: d = 0,56, p = 

0,02; coeficiente de variação: d = 0,50, p <0,01), ser possível melhor discriminar o declínio 

cognitivo dos controles saudáveis.  

Importante destacar que a variabilidade da marcha é sensível na dupla-tarefa em 

virtude da atuação do estado cognitivo (MONTERO-ODASSO et al., 2012). Kikkert et al 

(2016) concluíram que a lentidão da marca precede o declínio cognitivo e o desenvolvimento 

de síndromes de demência (KIKKERT et al., 2016).  Ademais, os déficits cognitivos e os da 

mobilidade são os principais contribuintes para a deficiência na idade avançada, dada a forte 

associação que apresentam (TIAN et al., 2017).  

A combinação entre um teste motor simples, como a velocidade da marcha, e uma 

avaliação cognitiva tem sido superior ao construto cognitivo-fragilidade para detectar 

indivíduos em risco de demência (MONTERO-ODASSO et al., 2016).  

A marcha mais lenta também tem sido associada ao risco de demência e de declínio 

cognitivo (TIAN et al., 2021). Estudos destacam a correlação entre o baixo desempenho 

cognitivo e a condição de fragilidade em idosos (FURTADO et al., 2019). Meta-análise 

identificou que a associação entre declínio físico-funcional e declínio neurocognitivo tem sido 

cada vez mais recorrente (FURTADO et al., 2019) e que a piora no desempenho cognitivo 

ocorre durante a passagem da condição de pré-fragilizado para fragilizado, o que caracteriza 

um fenótipo da pessoa idosa “cogni-fisicamente fragilizada”. Ainda segundo o estudo, a 

cognição e a condição de fragilidade podem ser consideradas preditores potenciais de 

mortalidade precoce na população idosa.  É possível diferenciar idosos frágeis dos pré-frágeis 

e não frágeis quando existe uma redução da velocidade da marcha durante a análise de dupla-

tarefa (GUEDES et al., 2014). A cognição parece ser, então, uma covariável potencialmente 

influenciadora da performance da dupla-tarefa também, já que o tempo gasto por idosos em 

tarefas tanto motoras como motoras-cognitivas, comparadas a tarefa simples, é maior (FATORI 
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et al., 2015). Dessa maneira, evidencia-se a importância da avaliação cognitiva para determinar 

a fragilidade em idosos, considerando-a como o sexto componente da síndrome de fragilidade 

(FURTADO et al., 2019). 

Associação positiva entre a velocidade de marcha e a cognição global em idosos tem 

sido destacada, ou seja, quanto mais lenta a velocidade de marcha do idoso, pior o seu 

desempenho cognitivo (LENARDT et al., 2015; VALKANOVA et al., 2018; DEMNITZ et al., 

2018).  

Vale ressaltar que o efeito dessa associação, embora pequeno, é significativo. A 

associação entre cognição e mobilidade em idosos é positiva, mas, como em qualquer 

associação transversal, não é possivel determinar a direção da causalidade da interação e a 

literatura diverge em relação a isso (DEMNITZ et al., 2018).  

Em estudo de seguimento de dois anos com 2.149 idosos nigerianos que vivem na 

comunidade, a velocidade de marcha foi medida como o tempo necessário para percorrer uma 

distância de 3 ou 4 m. Os autores avaliaram a função cognitiva com uma versão modificada da 

lista de aprendizado de 10 palavras e do teste de recordação de atraso. Os autores concluíram 

que há mudança substancial na velocidade da marcha, que foi associada à redução do 

desempenho cognitivo (OJAGBEMI et al., 2015).  

Revisão sistemática com estudos longitudinais sobre as mudanças na mobilidade e 

cognição das populações idosas verificou correlação mais forte entre velocidade da marcha e 

cognição global (incluindo testes de memória, funcionamento executivo e velocidade de 

processamento) quando comparada à associação entre velocidade da marcha e força de preensão 

ou equilíbrio dos membros inferiores (CLOUSTON et al., 2013). Isso pode decorrer da 

mobilidade apresentar maior fluidez com aspectos cognitivos como atenção, aprendizagem e 

integração sensorial, do que com o conhecimento cristalizado (por exemplo, linguagem). Além 

disso, os domínios cognitivos com maior relação são a função executiva, memória e velocidade 

de processamento (DEMNITZ et al., 2018). 

A deficiência na mobilidade pode ocasionar uma série de fatores prejudiciais ao idoso, 

tais como medo de cair, aumento do isolamento social, má qualidade de vida e maior risco de 

hospitalizações (OH et al., 2014). Ademais, evidências sugerem que a mobilidade deficiente 

pode estar associada à má função cognitiva (DEMNITZ et al., 2018).   

A velocidade da marcha tem sido diretamente relacionada às habilidades cognitivas e 

considerada um indicador de alto risco de declínio cognitivo na população idosa 

(BRIDENBAUGH, KRESSIG, 2015). 
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Diante dessa estreita relação, a velocidade da marcha é reconhecida como um bom 

indicador do desempenho cognitivo em idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo 

leve ou outras morbidades (JABOURIAN et al., 2014; HASHIMOTO et al., 2014). Cabe 

ressaltar que a avaliação da velocidade da marcha é de fácil aplicação, não requer demasiados 

recursos para sua execução e pode ser realizada amplamente nas instituições de saúde 

(LENARDT et al., 2013). 

A mudança no padrão da marcha causada pela dupla-tarefa também é observada em 

adultos saudáveis, mas aumenta com a idade e em pessoa com declínio cognitivo. A intensidade 

dessa alteração está diretamente relacionada ao declínio cognitivo (CEDERVALL et al., 2014; 

DEMNITZ et al., 2018)   e isso se dá pela redução da atenção, o que compromete a estabilidade 

da marcha (VALKANOVA, EBMEIER, 2017). 

Além do declínio cognitivo, a dupla-tarefa também pode ocasionar redução da 

velocidade de marcha em idosos (AMBONI, BARONE, HAUSDORFF, 2013; FATORI et al., 

2015). A relação entre envelhecimento e cognição é de grande interesse entre os pesquisadores. 

O declínio cognitivo em idosos consiste na dificuldade para manipular e tratar informações 

visuais e espaciais, memorizar, se comunicar e executar duplas-tarefas (BEZERRA et al., 

2016). 

O processo de envelhecimento altera o sistema sensorial e diminui a mobilidade e a 

ação dos sistemas cognitivos simultâneos, dificultando a execução de tarefas, por mais simples 

que sejam, com prejuízos na autonomia e funcionalidade do idoso (FATORI et al., 2015). 

Idosos podem ter maiores desafios com a execução da dupla-tarefa devido às dificuldades 

decorrentes do envelhecimento. Dessa maneira, desenvolvem estratégias compensatórias da 

marcha (KO et al., 2018). Em relação à cognição, a lentidão pode ser um dos principais sinais 

iniciais de demência (BEAUCHET et al., 2016). 

O conceito de dupla-tarefa baseia-se em uma atividade central, que requer maior 

atenção, associada a tarefas secundárias, podendo ser elas motoras e/ou cognitivas. Conseguir 

realizar mais de uma tarefa simultaneamente é fundamental para a execução das atividades de 

vida diária (OH- PARK et al., 2013). Realizar duas tarefas ao mesmo tempo é recorrente e uma 

habilidade necessária para o cotidiano (FATORI, LEITE, SOUZA, 2015). Nessa linha, pode-

se dizer que a tarefa primária é, geralmente, postural associada a tarefas secundárias, sendo 

essas cognitivas ou motoras (TSENG et al., 2014; PAPEGAAIJ et al., 2017).  

Importante mencionar que, quando não há nenhuma instrução quanto à priorização de 

tarefas, as motoras se sobressaem em relação às cognitivas. Segundo Moraes (2012), isso ocorre 
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porque o envelhecimento causa lentificação nos processos cognitivos, o que dificulta a 

realização de tarefas simultâneas.  

A idade é o grande empecilho para que idosos mantenham a caminhada normal durante 

a realização de outra tarefa. Quanto maior a idade, maiores são a dificuldade de caminhada e o 

tempo para percorrer determinado percurso (MALCOM et al., 2015; MALONE et al., 2015).  

 A capacidade de manter uma caminhada normal durante a realização de outra 

tarefa diminui com a idade (LIU et al., 2016). Além disso, a caminhada enquanto dupla-tarefa 

é associada ao risco de quedas, sendo a tarefa secundária cognitiva ou motora 

(BRIDENBAUGH, KRESSIG, 2015; LISTON et al., 2014).  

Estudo que aborda a temática da síndrome da fragilidade aliada à dupla-tarefa são de 

grande interesse, uma vez que o declínio cognitivo é considerado um componente da fragilidade 

e que a fragilidade está associada ao baixo desempenho cognitivo (CADORE et al., 2015). 

Martínez-Ramírez et al (2016) realizaram testes de caminhada de dupla-tarefa para examinar a 

associação entre fragilidade e comprometimento cognitivo em uma população com idade 

avançada. Participaram deste estudo 41 idosos, homens e mulheres. Os sujeitos dos grupos 

controle, frágil com CCL e frágil sem CCL completaram o teste de caminhada de 5 metros em 

sua própria velocidade de marcha. O desempenho da caminhada quando associada à tarefa 

aritmética e verbal em dupla-tarefa também foi avaliado. Como resultado, os autores 

encontraram que os parâmetros espaço-temporais e de frequência relacionados aos distúrbios 

da marcha não apresentaram diferenças significativas entre ambos os grupos. Esses achados 

ampliam o conhecimento sobre as condições comuns na fragilidade e no CCL e podem 

evidenciar que o comprometimento no desempenho da marcha independe da fragilidade e do 

estado cognitivo (MARTÍNEZ-RAMÍREZ et al., 2016). No trabalho de Guedes et al (2014), 

os idosos frágeis se diferenciaram dos pré-frágeis e não frágeis nos quesitos redução da 

velocidade da marcha, diminuição do comprimento da passada e cadência e aumento no tempo 

da passada, durante a análise de dupla-tarefa. Eles responderam a uma pergunta sobre sua vida 

pessoal enquanto andavam a uma determinada distância, e a cognição foi evidenciada como 

uma covariável potencialmente influenciadora na performance da dupla-tarefa. O tempo gasto 

por idosos na realização de tarefas tanto motoras como motoras-cognitivas, quando comparadas 

a tarefas simples, também foi maior em idosos saudáveis no estudo de Fatori et al (2015). 

Importante destacar que outras tarefas funcionais e mais usuais, como discar um 

número de telefone, podem contribuir na avaliação da dupla-tarefa. Estudos têm utilizado 

modelos de tarefa secundária com foco na recordação de histórico de vida (GUEDES et al., 

2014), em cálculos matemáticos como a subtração a partir de um número dado (MONTERO-
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ODASSO, MUIR, SPEECHLEY, 2012), contagem regressiva (MUIR et al., 2012; TANG et 

al., 2015; CADORE et al., 2015), nomeação de animais (MUIR et al., 2012; BORGES, 2013) 

e tarefas como pronunciar os dias da semana em ordem inversa (LIMA et al., 2015) ou caminhar 

segurando um copo de água (TANG et al., 2015). 

Há lacunas na literatura sobre instrumentos para avaliar déficits relacionados às 

fragilidades física e cognitiva simultaneamente. Nesse sentido, a dupla-tarefa caracteriza-se 

como uma possível alternativa para esse rastreio, pois já tem sido utilizada para avaliar o 

desempenho funcional dos idosos (BARBOSA et al., 2008; CESARI et al., 2013). 

 Identificou-se, como um dos instrumentos, o Time up and go (TUG). Trata-se de 

um teste de mobilidade rápido, de fácil aplicação, utilizado para avaliar a marcha, o equilíbrio 

e riscos de quedas. O potencial clínico do TUG baseia-se no sequenciamento de capacidades 

funcionais básicas, como sentar-se, levantar-se, virar-se e andar (PODSIADLO, 

RICHARDSON, 1991), e é um dos instrumentos mais utilizados para avaliar a mobilidade 

(CABRAL, 2011). Encontra-se validado no Brasil por CABRAL (2011) e tem sido utilizado 

para o rastreio de risco de quedas em idosos da comunidade, de acordo com a acurácia 

determinada por Alexandre et al (2012).  

Estudo de Tang (2015) comparou a eficácia do TUG aliado à dupla-tarefa para 

identificar indivíduos vulneráveis quando comparado ao TUG simples de tarefa única. Ambos 

os instrumentos foram aplicados em adultos de meia-idade e idosos mais velhos. Os resultados 

mostraram que o teste em dupla-tarefa apresenta maior sensibilidade na diferenciação de 

indivíduos não frágeis dos pré-frágeis. No entanto, deve-se ressaltar que a população-alvo do 

estudo não foi exclusiva de idosos, e sim composta por indivíduos a partir de 50 anos. 

Estudo brasileiro com população idosa, com o objetivo de identificar fatores 

associados à fragilidade, apresentou,  dentre os fatores associados à pré-fragilidade, que a 

lentidão da marcha está relacionada a baixos escores cognitivos nesta população (LENARDT 

et al., 2013). Esses achados corroboram os resultados apresentados no trabalho de Robertson et 

al (2014) sobre fatores associados à fragilidade em idosos frágeis e pré-frágeis. 

As vantagens da avaliação em dupla-tarefa incluem o fato de ser simples, rápida e não 

demandar o uso de qualquer equipamento sofisticado em contextos clínicos. Evidências 

assinalam que a velocidade de marcha é um parâmetro particularmente influenciado pela dupla-

tarefa (BEAUCHET et al., 2008; GOMES et al., 2016). 

A associação da marcha enquanto caminhada simples e em dupla-tarefa pode auxiliar 

no entendimento da deterioração da marcha no envelhecimento e na ligação entre a função 

motora e a cognitiva (VALKANOVA, EBMEIER, 2017). A caminhada de dupla-tarefa também 
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pode ser útil para monitorar deteriorações sutis e diversas da marcha no envelhecimento e, 

possivelmente, para projetar intervenções capazes de manter ou recuperar padrões de marcha 

adequados em idosos (KO et al., 2018). 
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2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O envelhecimento é uma conquista social da população, que leva ao aumento da 

expectativa de vida em decorrência das melhorias na infraestrutura dos serviços de saúde, dentre 

outros fatores sociais. 

O papel do gerontólogo, como parte de uma equipe multidisciplinar, é o de auxiliar na 

gestão da equipe para que, juntos, tracem um plano de cuidado em prol da estimulação 

cognitiva, social e física, como uma estratégia preventiva ao surgimento da fragilidade no idoso. 

Trata-se de uma atuação fundamental para promover melhora de saúde física e mental, quando 

a fragilidade já estiver estabelecida. 

Considerando esses aspectos, a literatura tem mostrado que os fatores associados à 

fragilidade e a avaliação da velocidade de marcha, cognição e dupla-tarefa, tem sido escassos, 

porém essenciais para a saúde e a condição de vida dessa população idosa.  Contudo, não foram 

identificadas pesquisas que analisassem a relação entre esses três aspectos em idosos pré-frágeis 

e frágeis. A proposta do estudo é de analisar a influência dessa síndrome na marcha e 

consequente dupla tarefa motora e cognitiva, Tais resultados poderão detectar uma eventual 

pré-fragilidade, o que, por sua vez, favorece o diagnóstico precoce, o tratamento e a reabilitação 

do idoso. 

A opção pela população idosa que vive no domicílio e é atendida em uma Unidade de 

Saúde de um município paulista, vem atender as Políticas Públicas de atenção a essa população, 

preferencialmente na Atenção Básica. Os resultados da pesquisa com certeza indicarão 

caminhos de cuidados para a promoção à saúde, vislumbrando assim um envelhecimento mais 

saudável.     
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3 OBJETIVOS 

 

Geral 

Analisar a influência da fragilidade e do declínio cognitivo no desempenho da dupla-

tarefa em idosos.  

 

Objetivos Específicos 

1- Descrever as características sociodemográficas e clínicas dos idosos; 

2- Determinar a fragilidade dos idosos;  

3- Determinar a prevalência de declínio cognitivo;   

4- Determinar o desempenho da dupla-tarefa (desfecho principal);   

5- Determinar a velocidade de marcha;  

6- Analisar a influência das características sociodemográficas, clínicas, fragilidade e declínio 

cognitivo sobre a velocidade da marcha;  

7- Analisar a influência das características sociodemográficas, clínicas, fragilidade e declínio 

cognitivo sobre o desempenho de dupla-tarefa cognitiva 

8- Analisar a influência das características sociodemográficas, clínicas, fragilidade e declínio 

cognitivo sobre o desempenho de dupla-tarefa motora; 

 

Hipóteses 

A) A fragilidade e o declínio cognitivo prejudicam o desempenho da dupla-tarefa de idosos. 

B) A fragilidade e o declínio cognitivo NÃO prejudicam o desempenho da dupla-tarefa de 

idosos. 
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4 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal analítico, observacional, realizado com idosos que 

vivem no domicílio residentes da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. O projeto foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto para apreciação e, após 

autorizado, inserido na Plataforma Brasil junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

apresentado aos idosos participantes da pesquisa e à equipe do Centro de Saúde Escola. A 

pesquisa está inserida em um projeto maior intitulado “BIOMARCADORES 

RELACIONADOS A FRAGILIDADE E SARCOPENIA DO IDOSO”, sob a coordenação da 

orientadora. 

 

Local da pesquisa 

O estudo foi realizado no Centro de Saúde Escola localizado no município de Ribeirão 

Preto, São Paulo. 

 

População e Cálculo Amostral 

A população de estudo foi composta por idosos atendidos no Centro de Saúde Escola 

(CSE) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) e que vivem no domicílio. Para 

participar do estudo, era necessário atender aos seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos ou 

mais, ambos os sexos, residente em domicílios do município de Ribeirão Preto, ser capaz de 

comunicar-se verbalmente e não ter diagnóstico de demência. Os idosos eram atendidos no 

ambulatório de geriatria do CSE. O atendimento neste ambulatório ocorre três vezes por semana 

e, em média, são atendidos de 10 a 12 pacientes por dia.  

Para o cálculo do tamanho amostral, considerou-se um coeficiente de determinação 

10,02 R  em um modelo de regressão linear múltipla com os preditores, tendo como nível de 

significância ou erro do tipo I de 01,0  e erro do tipo II de 1,0  resultando, portanto, em 

um poder estatístico apriorístico de 90%. Utilizando-se o aplicativo PASS (Power Analysis and 

Sample Size), versão 13, e introduzindo-se os valores acima descritos, obteve-se um tamanho 

de amostra mínimo de n = 206. No entanto, considerando uma perda de amostragem de 20% 

(recusas em participar), o número final de tentativas de entrevista foi n = 258. A variável 

dependente principal foi o tempo registrado para a realização da marcha enquanto dupla-tarefa 

motora e dupla-tarefa cognitiva.  
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Variáveis do estudo 

 

Variável dependente 

- Tempo de Velocidade de Marcha enquanto dupla-tarefa: “Time up and go” (TUG). As 

variáveis registradas foram o tempo de realização da marcha enquanto execução da 

caminhada na tarefa secundária motora e na cognitiva. Esse teste, mesmo em tarefa simples, 

também registrado neste trabalho, é um forte indicador de disfunção nos parâmetros da 

marcha, se correlacionado com os aspectos cognitivos e clínicos dos sujeitos avaliados 

(BRIDENBAUGH e KRESSIG, 2014; MIRELMAN et al., 2014; HIRASHIMA et al., 

2015). Assim, foram registrados três tempos: (1) o da caminhada simples, sem execução de 

nenhuma tarefa secundária; (2) o da caminhada enquanto execução de uma tarefa motora 

(carregar um copo de água); e, finalmente, (3) o da caminhada enquanto execução de uma 

tarefa cognitiva (como a contagem regressiva de 3 em 3 (iniciando de um número entre 80 

e 99) e segurar um copo de água, baseando-se no estudo de Tang et al (2015). 

 

 

Variáveis Independentes 

- Sexo: masculino e feminino; 

- Idade: foram anotados os anos completos, agrupados em faixas etárias de cinco em cinco 

anos, sendo 65-69; 70-74; 75-79 e 80 anos e mais. Além disso, os participantes foram 

categorizados em idoso mais jovem (65 – 79) e idoso mais velho (80 anos ou mais de idade); 

- Escolaridade: em anos completos de aprovação na escolaridade formal e, posteriormente, 

classificados em categorias, tais como não escolarizado (zero anos), 1 – 4 anos, 5 – 8 anos, 

9 – 11 anos e 12 ou mais anos de estudo; 

- Aposentado: essa variável foi classificada como dicotômica em “sim” (é aposentado) e 

“não” (não é aposentado); 

- Estado civil: definido como solteiro, casado, divorciado/desquitado, separado e viúvo e, 

posteriormente, categorizado em com companheiro (casado) e sem companheiro (solteiro, 

divorciado/desquitado, separado e viúvo); 

- Doenças referidas pelo idoso e diagnosticadas: doenças que foram diagnosticadas pelo 

médico e que se encontram descritas no prontuário médico; 

- Hospitalização/Institucionalização: essa variável foi classificada como dicotômica em 

“sim” (foi hospitalizado) e “não” (não foi hospitalizado); 
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- Estado cognitivo: classificado segundo os pontos de corte recomendados por Brucki et al. 

(2003), de acordo com o nível de escolaridade do idoso. 

- Fragilidade: mensurada pela Classificação do Fenótipo de Fragilidade (Fried et al., 2001). 

 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados com os idosos atendidos no Centro de Saúde Escola do 

município de Ribeirão Preto, São Paulo, em duas avaliações. Eles foram contactados antes da 

consulta médica e, aqueles que concordaram em participar, foram avaliados após a consulta 

médica. Foi apresentado aos idosos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi 

assinado em duas vias: uma para o participante e outra mantida sob posse do pesquisador. As 

entrevistas foram realizadas por alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorando do 

Núcleo de Pesquisa em Geriatria e Gerontologia (NUPEGG), após capacitação prévia com a 

orientadora deste estudo. Cabe destacar que a avaliação da fragilidade, da avaliação da marcha, 

dupla tarefa motora e cognitiva foram realizadas pela autora do presente estudo, com o objetivo 

de padronizar as técnicas. Todos estavam devidamente identificados com o crachá da 

Universidade de São Paulo. 

Foram utilizados dois espaços para a avaliação dos idosos, a primeira sala para a 

avaliação verbal com os idosos e na segunda sala foi adaptado com cadeira e espaço demarcado 

para realizar a caminhada do idoso, além de utensílios, como copo com água para realizar a 

avaliação da dupla tarefa. 

 

Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos (ANEXO A): 

- Perfil sociodemográfico: As questões desse item foram perguntadas diretamente aos 

idosos. O  instrumento utilizado foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisa em Enfermagem 

Geriátrica e Gerontológica (NUPEGG) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo em 2006, contemplando informações como sexo (masculino e 

feminino); idade (em anos completos); estado civil (solteiro, casado, separado, divorciado 

ou viúvo); renda do idoso (renda líquida em reais); escolaridade (em anos de estudos 

formais); número de filhos, com quantas pessoas vive, número de filhos e se é aposentado 

(sim e não). 

- Morbidades: instrumento elaborado pelos membros do NUPEGG (2006) para conhecer a 

presença de morbidades crônicas ou problemas de saúde relatadas pelos idosos no momento 
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da entrevista e as respostas foram sim/não.  As doenças avaliadas são: anemia, 

ansiedade/transtorno do pânico, artrites, asma ou bronquite, audição prejudicada, câncer, 

enfisema/doença broncopulmonar, diabetes mellitus, depressão, derrame, doença cardíaca, 

doença gastrointestinal alta (úlcera, hérnia, refluxo), doença vascular periférica (varizes), 

doença neurológica (Parkinson/esclerose), hipertensão arterial, incontinência urinária e/ou 

fecal, obesidade, osteoporose, prisão de ventre, problemas de coluna, visão prejudicada 

(catarata/glaucoma) ou outras doenças. 

- Mini-Exame do Estado Mental: Para a avaliação do MEEM foi utilizado o questionário de 

avaliação cognitiva em uma sala calma e respondida pelo próprio idoso, com uso de figuras 

e frases e espaços no próprio instrumento para o desenho, de acordo com o instrumento. Foi 

traduzido e validado para a língua portuguesa (BERTOLUCCI et al. 1994), notando-se que 

o escore total dependia do nível educacional. Posteriormente, houve uma adaptação deste 

instrumento para utilização em ambiente hospitalar, consultório ou em estudos 

populacionais (BRUCKI et al., 2003). É composto por questões agrupadas em sete 

categorias, cada qual desenhada com o objetivo de avaliar diferentes funções cognitivas 

específicas: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três 

palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), memória da evocação das palavras (3 

pontos), linguagem (2 pontos), repetir a frase (1 ponto), capacidade construtiva visual (1 

pontos), seguir ordens (3 pontos), escrever uma frase (1 ponto) e desenho (1 ponto). O escore 

pode variar de zero a 30 pontos; os pontos de corte sugeridos pelos autores foram os 

seguintes: 20 para analfabetos, 24 para aqueles com 1 a 4 anos, 26,5 pontos para aqueles 

com 5 a 8 anos de escolaridade, 28 pontos para aqueles entre 9 e 11 anos e 29 pontos para 

aqueles com escolaridade superior a 11 anos (BRUCKI et al., 2003). 

- Fenótipo de Fragilidade: Para essa avaliação foi utilizada uma segunda sala, adaptada com 

espaço, cadeiras e dinamômentro hidráulico manual, modelo JAMAR. Foram realizadas 

quatro medidas associadas à avaliação do fenótipo de fragilidade proposto por Fried et. al.  

(2001). São elas: 

1) medida do peso corporal – A questão para o idoso foi “No último ano, o senhor (a) perdeu 

mais do que 4,5 kg sem intenção (isto e, sem dieta ou exercício)? (1) sim (2) não”. O auto 

relato de perda de peso não intencional igual ou superior a 4,5 kg ou a 5% do peso corporal 

no ano anterior foi registrado no instrumento de coleta de dados; 

2) medida da fadiga avaliada por autorrelato evocado por duas questões de uma escala para 

rastreio de depressão, sendo considerada manifestação de fadiga a afirmação que em três 

dias ou mais da semana o idoso sentiu necessidade de fazer muito esforço para dar conta 
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das tarefas ou que não conseguiu levar adiante as suas tarefas habituais; As questões a 

respeito da fadiga foram: “Sentiu que teve que fazer esforço para dar conta das suas 

tarefas habituais?” e “Conseguiu levar adiante suas coisas?”. As respostas eguem o tipo 

likert “nunca (0)/poucas vezes (1)/na maioria das vezes (2)/ sempre (3)”. 

3) medida da força de preensão manual mensurada por meio de dinamômetro hidráulico 

portátil na mão dominante, ajustada por sexo e por índice de massa corporal (IMC); O idoso 

foi colocado sentado em uma cadeira normal, com apoio nas costas, porém sem apoio nos 

braços, com os dois pés apoiados no chão, cotovelo fletido a 90º. Quando posicionado, o 

idoso recebia o comando para apertar o aparelho com a maior força que ele conseguisse. 

Esse comando foi realizado três vezes e a medida final foi a média das três. 

      

Quadro 1 - Pontos de corte para força de preensão manual 

Sexo IMC (kg/m²) Força de Preensão (Kgf) 

 

Homens 

≤ 24 

24.1 – 26 

26.1 – 28 

> 28 

≤ 29 

≤ 30 

≤ 30 

≤ 32 

 

Mulheres 

≤ 23 

23.1- 26 

26.1 - 29 

> 29 

≤ 17 

≤17.3 

≤ 18 

≤ 21 

Fonte: Fried et al., 2001. 

 

4) medida da velocidade da marcha indicada pelo tempo médio gasto para percorrer a 

distância de 4,6 m, com ajustes segundo sexo e altura. O idoso foi orientado a levantar-

se de uma cadeira com 45 cm de altura e com apoio para braços, caminhar por uma 

distância de 4,6 metros em sua velocidade usual, virar-se, retornar em direção à cadeira e 

sentar-se novamente. O comando era o seguinte: “quando eu disser ‘já’, o/a senhor (a) vai 

se levantar, andar na sua velocidade habitual no percurso marcado, voltar e se sentar 

novamente, tudo bem?”. A caminhada foi realizada três vezes e os tempos foram 

marcados por meio de um cronômetro utilizado pela pesquisadora. O tempo final foi a 

média dos três tempos do idoso.   

5) Nível de Atividade Física/baixo nível de atividade física: as questões foram respondidas 

pelos próprios idosos e avaliadas pelo Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ), proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998, com o objetivo 

de desenvolver um instrumento que permitisse a comparação internacional das medidas 

de atividade física. Este instrumento foi previamente validado em diversos países, 
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inclusive no Brasil por Matsudo et al. (2001), e tem sido amplamente utilizado no mundo 

(HALLAL et al., 2010; HALLAL et al., 2012). Apesar de gerar uma medida subjetiva, o 

IPAQ é um instrumento que apresenta boa reprodutibilidade e validade em pesquisas 

(CRAIG et al., 2003). Para o presente estudo foi utilizada a versão longa do IPAQ, que 

avalia quatro dimensões da Atividade Física (AF): AF no trabalho, no transporte, em 

atividades domésticas e no lazer, por meio de 27 questões. O instrumento visa quantificar 

o tempo gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, assim como o 

tempo sentado dos avaliados tanto em dias da semana quanto em finais de semana. As 

perguntas do instrumento são referentes à semana anterior à avaliação, e para quantificar 

o tempo gasto é necessário saber quantos dias na semana o idoso realizou determinada 

atividade por pelo menos 10 minutos contínuos. Os idosos foram classificados em ativos: 

atividade somada ≥ 5dias/sem e ≥150min/sem; insuficientemente ativos: ≤150 min/sem, 

de acordo com recomendações internacionais (OMS, 2010; GARBER et al., 2011).  

- Velocidade de Marcha: foi realizado o TUG, na segunda sala, no qual o idoso foi instruído 

a levantar-se de uma cadeira com 45 cm de altura e com apoio para braços, caminhar por 

uma distância de três metros em sua velocidade usual, virar-se, retornar em direção à cadeira 

e sentar-se. Não se trata apenas um teste de caminhada, pois, para obter um bom 

desempenho, o idoso precisa de mobilidade, agilidade e de estar com suas funções executivas 

em bom estado (PODSIADLO, RICHARDSON, 1991). O teste começa com o comando 

“vai” e termina quando o idoso se senta novamente. Para o TUG, será registrado o tempo de 

realização do percurso durante os três metros. O TUG é um instrumento de aplicação rápida, 

fácil de ser reproduzido e atualmente associado a tarefas secundárias, tanto motoras como 

cognitivas, caracterizando, portanto, o TUG dupla-tarefa (TUG-DT) (CHU et al., 2013; 

LIMA et al., 2015; GUEDES et al., 2014; CADORE et al., 2015).  

- Dupla-tarefa: O TUG é aliado à tarefa secundária isolada. Reproduzido e atualmente 

associado a tarefas secundárias, tanto motoras como cognitivas, caracterizando, portanto, o 

TUG dupla-tarefa (TUG-DT) (CHU et al., 2013; LIMA et al., 2015; GUEDES et al., 2014; 

CADORE et al., 2015). Este teste tem sido apontado como o grande biomarcador para o 

declínio motor em idosos, por identificar alterações nos parâmetros da marcha e auxiliar no 

diagnóstico diferencial do Alzheimer (BEAUCHET et al., 2003; MONTERO-ODASSO et 

al., 2004; BEAUCHET et al., 2005; CEDERVALL, HALVORSEN, ABERG, 2014). Neste 

estudo, o TUG foi associado a tarefas secundárias, determinando a dupla tarefa. A dupla 

tarefa cognitiva (DT-Cog) foi realizada a medida que o idoso andava o percurso dos três 

metros e fazia a contagem regressiva de números de 3 em 3 (iniciando de um número entre 
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80 e 99), O comando era feito da seguinte maneira: “Quando eu disser ‘vai’, o/a senhor (a) 

vai levantar, andar o percurso e fazer a contagem regressiva de 3 em 3, até se sentar 

novamente na cadeira, tudo bem?” E então o idoso realizava a tarefa em sua individualidade. 

Para a dupla tarefa motora (DT-Mot), o idoso percorria o mesmo percurso de três metros 

enquanto segurava um copo cheio de água. O comando era o seguinte: “Quando eu disser 

‘vai’, o/a senhor (a) vai se levantar enquanto segura o copo de água, realizar o percurso e 

voltar a se sentar nessa cadeira onde o senhor está, tudo bem?”. Os comandos das duplas 

tarefas foram realizados uma vez e para a marcação do tempo foi utilizado um cronômetro. 

Assim que os idosos se sentavam, a pesquisadora encerrava o tempo e marcava o tempo em 

segundos que cada um deles levou para realizar o percurso e se sentar novamente. 

 

Análise de dados 

Todas as variáveis foram submetidas à análise estatística. Para as variáveis 

qualitativas, foram utilizadas medidas de frequência absoluta; para as variáveis categóricas, 

medidas relativas; e para as variáveis quantitativas, medidas de tendência central (média, 

mediana, mínimo e máximo) e de variabilidade (amplitude e desvio-padrão). Foram analisadas 

comparações entre as médias dos participantes com e sem sobrecarga por meio do teste t 

Student. Para relacionar a variável-desfecho com as variáveis exploratórias foram utilizados 

regressão linear e teste de Correlação de Pearson. Quando os pré-requisitos para a utilização 

dos testes paramétricos não foram atendidos, aplicou-se teste não paramétrico (Teste Man 

Withney). Todos os testes adotaram nível de significância de p≤0.05. 

Para analisar a influência das características sociodemográficas, clínicas, fragilidade e 

declínio cognitivo sobre o desempenho de DT motora, realizou-se uma análise bivariada 

incluindo o teste t Student para preditores dicotômicos, bem como correlações de Pearson para 

preditores quantitativos. A avaliação da influência simultânea de preditores sociodemográficos, 

clínicos, fragilidade e DC sobre a dupla-tarefa (motora) e VM incluiu análise de regressão linear 

múltipla. 

As variáveis categóricas foram analisadas empregando-se distribuições de frequências 

absolutas e relativas, ao passo que as variáveis quantitativas incluíram medidas de centralidade 

(média e mediana) e de dispersão (amplitudes e desvio-padrão). 

Para analisar a influência das variáveis sociodemográficas, clínicas, fragilidade e DC 

sobre a VM, utilizou-se o Teste t- Regressão linear múltipla. Para a análise da influência das 

características sociodemográficas, clínicas, fragilidade e DC sobre o desempenho de DT 

cognitiva empregou-se a análise bivariada, incluindo o teste t Student para preditores 
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dicotômicos, bem como correlações de Pearson para preditores quantitativos. A avaliação da 

influência simultânea de preditores sociodemográficos, clínicos, fragilidade e DC sobre a 

dupla-tarefa (cognitiva) e VM incluiu análise de regressão linear múltipla. 

Para realizar a regressão linear simples e a múltipla, realizou-se levantamento da 

literatura e dos dados encontrados, assim, as variáveis de interesse nomeadas foram: idade, 

escolaridade, sexo, artrite, hipertensão arterial e a fragilidade. 

O programa computacional The SAS System for Windows (Statistical Analysis 

System), versão 9.2, SAS Institute Inc, 2002-2008, Cary, NC, USA, foi o escolhido para este 

trabalho. 

 

Aspectos éticos 

Foi solicitado autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, SP para 

a pesquisa e a anuência do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado, conforme Parecer número 1.965.724 (ANEXO A). 

As entrevistas foram realizadas com os idosos que manifestaram concordância com a pesquisa, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE A), 

em duas vias. Foi assegurado o anonimato dos participantes do estudo e sigilo dos dados e 

informado o direito a retirar-se do estudo a qualquer momento. 
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5 RESULTADOS  

 

O número total de participantes da avalição foi 219 idosos, com maioria do sexo 

feminino (70,32%).  A idade média foi de 72,55 (dp= 7,3) anos, com a predominância entre 60 e 

79 anos (82,55%), considerados idosos mais jovens. A cor auto-relatada foi branca em 69,41% e 

parda em 17,35%. Do total de idosos, 52,05% possuem companheiro, e o número médio de filhos 

foi de 3,04. É importante destacar que 97,72% utilizam o Sistema Único de Saúde (Tabela 1). A 

escolaridade variou de zero a mais de 12 anos, com média de 5,15 anos de estudo (DP=3,82). 

Em relação a renda, a média mensal foi de R$ 1459,6 reais (DP=934,55), sendo que a 

maioria deles, 155 idosos (70,78%), recebe um valor acima de um salário mínimo. Sobre a fonte 

de renda, 174 idosos (79,82%) não têm aposentadoria, mas 179 idosos recebem pensão (82,11%), 

202 deles tem trabalho próprio (94,04%) e 215 recebem doações (98,62%). Sobre moradia, 

94,95% deles moram de aluguel (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos idosos que vivem na comunidade, (n=219). 

Ribeirão Preto - S.P, 2020.  

Variável Categoria n % 

Sexo 
Feminino 154 70.32 

Masculino 65 29.68 

Idade 

Média (=DP) 72,55 (7,3)  

Idoso mais jovem 60-79 181 82,65 

Idoso mais Velho >80 38 17,35 

Cor 

Branca 155 69,41 

Parda 38 17,35 

Preta 28 12,79 

Não sabe 1 0,46 

Estado Civil Agrupado 
Sem Companheiro 105 47,95 

Com Companheiro 114 52,05 

Serviço de Saúde utilizado 

SUS 214 97,72 

Convênio 4 1,83 

Farmácia 1 0,46 

Estado civil 

Solteiro 24 10,96 

Casado  114 52,05 

Divorciado 12 5,48 

Separado 8 3,65 

Viúvo 60 27,40 

Outros 1  

Escolaridade 

Média (=dp) 5,15 (3,82)  

0 – 4 131 61,21 

5 - 8 52 24,30 

9-11 14 6,54 

12 ou mais 17 7,94 

- continua - 
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- conclusão - 

Variável Categoria n % 

Aposentadoria 
Sim 44 20,18 

Não 174 79,82 

Pensão 
Sim 179 82,11 

Não 39 17,89 

Trabalho Próprio 
Sim 202 94,04 

Não 13 5,96 

Renda mensal 

 

 

Média (=dp) 1459,6 (934,55)  

Até um salário mínimo 58 26,48 

>de um salário mínimo 155 70,78 

Doações 
Sim 215 98,62 

Não 3 1,38 

Aluguel 
Sim 207 94,95 

Não 11 5,05 

Número de Filhos Média (=dp) 3,04 (2,12)  

Com quem vive 

Sozinho  32 14,61 

Com cônjuge  66 30,13 

Demais  119 54,33 

 Média (=dp)   

Peso 72,56 (13,29)   

Altura 1,60 (0,1)   

IMC 28,60 (5,14)   

Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

Os idosos apresentaram uma média de 4,36 (DP=3,19) morbidades sendo que a mais 

prevalente nessa população a hipertensão arterial (62,56%) seguida por artrite (46,12%), 

problemas na coluna (29,22%), diabetes mellitus (28,77%), ansiedade (24,20%) e depressão 

(21,46%). (Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Prevalência de morbidades registradas no prontuário dos idosos que vivem na 

comunidade (n=219). Ribeirão Preto –SP, 2020. 

Doenças N % 

Hipertensão Arterial Sistêmica 137 62,56 

Artrite 101 46,12 

Problemas de coluna 64 29,22 

Diabetes 63 28,77 

Visão prejudicada 63 28,77 

Ansiedade 53 24,2 

Depressão 47 21,46 

Doença cardiológica 44 20,09 

Osteoporose 44 20,09 

Doença Vascular 39 17,81 

- continua - 
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- conclusão - 

Doenças N % 

Tontura 38 17,35 

Audição prejudicada 35 15,98 

Outros 35 15,98 

Insonia 34 15,53 

Incontinência 32 14,61 

Doença Gastroenterológica 26 11,87 

Obesidade 19 8,68 

Prisão de ventre 19 8,68 

Asma 15 6,85 

Acidente Vascular Cerebral 14 6,39 

Câncer 12 5,48 

Doença neurológica 9 4,11 

Anemia 6 2,74 

Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica 
6 2,74 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

A tabela 3 apresenta a descrição da fragilidade e cognição dos idosos. Em relação a 

fragilidade, dois idosos (0,91%) foram avaliados como não-frágeis 131 (59,82%) pré-frágeis e 86 

(39,27%), como frágeis. Quanto à cognição, 91 idosos (42,52%) não apresentaram declínio 

cognitivo e 123 (57,48%) com declínio. Na auto-avaliação da memória, a maioria, 52,05%, relatou 

ter boa memória e, quando comparada há um ano atrás, 65,75% mencionaram sem alteração.    

 

Tabela 3 - Descrição de fragilidade e declínio cognitivo de idosos que vivem na comunidade, 

(n=219). Ribeirão Preto, SP. 2020. 

Variável Categoria n % 

Fragilidade Não-frágil 2 0,91 

Pré-frágil 131 59,82 

Frágil 86 39,27 

Declínio cognitivo Sem declínio cognitivo 91 42,52 

Com declínio cognitivo 123 57,48 

AutoAvaliação-da 

memória 

Excelente 10 4,57 

Muito Boa 24 10,96 

Boa 114 52,05 

Regular 58 26,48 

Ruim 12 5,48 

Péssima 1 0,46 

Memória comparada a 

um Ano 

Melhor 21 9,59 

Igual 144 65,75 

Pior 54 24,66 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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Com relação ao tempo médio de marcha simples foi de 15,95 (7,02) segundos. Na 

análise da marcha enquanto a execução de uma tarefa secundária a marcha, a dupla-tarefa 

motora, o tempo foi de 17,64 (8,44) segundos. Quando a dupla-tarefa avaliada foi a cognitiva, 

o tempo subiu para 23,88 (11,87) segundos (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Descrição da velocidade de marcha e dupla-tarefa em idosos que vivem na 

comunidade, (n=219). Ribeirão Preto, SP, 2020.  

 

Variável           Média (=dp) 

Velocidade de Marcha           15,95 (7,02) 

Dupla-Tarefa Motora           17,64 (8,44) 

Dupla-Tarefa Cognitiva           23,88 (11,87) 

    Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

  

A tabela 5, a seguir, apresenta as comparações da velocidade de marcha (VM) e dupla 

tarefa (DT) motora e cognitiva entre as variáveis categóricas de interesse dos idosos. Verificou-

se diferença significativa para: idade (maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos 

idosos com ≥80 anos), gênero (maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva no sexo 

feminino), estado civil (maiores valores de DT motora nos sem companheiro), com quem mora 

(maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos que moram com demais pessoas), 

escolaridade (maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos com 0-4 anos).  



Resultados  47 

 

Tabela 5 - Comparação da velocidade de marcha e dupla tarefa motora e cognitiva entre as variáveis categóricas sociodemográficas, (n=219). 

Ribeirão Preto, SP, 2020. 

Comparação com a idade           

  Variável  n Média  D.P. Mediana Z Valor-p* 

                

60-79 VM 181 15.07 6.43 13.50 4.24 P<0.001 

  DT-MOT 181 16.58 8.14 15.00 5.45 P<0.001 

  DT-COG 181 22.81 11.73 20.00 3.84 P<0.001 

                

>=80 VM 38 20.16 8.24 18.50     

  DT-MOT 38 22.68 8.11 20.50     

  DT-COG 38 29.00 11.28 26.00     

Comparação com Gênero            

  Variável  n Média  DP Mediana Z Valor-p* 

Masculino VM 65 14.68 8.20 12.50 3.30 P=0.001 

  DT-MOT 65 16.91 11.04 15.00 2.15 P=0.031 

  DT-COG 65 22.06 14.40 19.00 3.08 P=0.002 

                

Feminino VM 154 16.48 6.42 15.00     

  DT-MOT 154 17.95 7.09 16.35     

  DT-COG 154 24.65 10.58 22.00     

 

- continua - 
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- continuação - 

Comparação com estado civil       

 Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p*  

Sem companheiro VM 105 16.44 6.42 15.00 1.93 P=0.053  

  DT-MOT 105 18.56 7.63 17.00 2.65 P=0.008  

  DT-COG 105 25.10 11.97 22.00 1.58 P=0.114  

                 

Com companheiro VM 114 15.50 7.54 13.50      

  DT-MOT 114 16.80 9.08 15.00      

  DT-COG 114 22.76 11.71 20.00      

Comparação com quem mora         

 Variável n Média DP Mediana X2 VALOR-P**  Diferença 

Sozinho VM 32 14.75 5.97 13.00 12.21 P=0.002 2≠3 

(1) DT-MOT 32 16.47 6.82 16.00 9.72 P=0.008 2≠3 

  DT-COG 32 22.28 11.00 19.50 12.52 P=0.002 (1,2) ≠3 

                  

Só cônjuge VM 66 13.98 4.06 13.00       

(2) DT-MOT 66 15.42 4.63 15.00       

  DT-COG 66 20.52 5.63 20.00       

Demais VM 119 17.47 8.20 15.00    

(3) DT-MOT 119 19.25 10.05 17.00    

  DT-COG 119 26.30 14.02 23.00    

- continua - 
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- continuação - 

Comparação com cor        

  Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p*   

Branca VM 152 16.38 7.53 14.50 1.28 P=0.202   

  DT-MOT 152 18.20 9.31 16.00 1.13 P=0.257   

  DT-COG 152 24.33 13.19 21.00 0.04 P=0.972   

                  

Não 

Branca 
VM 66 14.98 5.67 13.75       

  DT-MOT 66 16.41 5.96 16.00       

  DT-COG 66 22.88 8.14 21.50       

Comparação com Escolaridade               

  Variável n Média DP Mediana X2 Valor-p**  Diferença 

0-4 VM 131 16.84 6.54 15.00 18.89 P<0.001 1≠(3,4) 

(1) DT-MOT 131 18.89 7.34 17.00 29.67 P<0.001 1≠(3,4) 

  DT-COG 131 25.60 9.59 23.00 34.47 P<0.001 1≠(3,4) 

                  

5-8 VM 52 14.96 6.07 13.50       

(2) DT-MOT 52 16.12 5.83 15.00       

  DT-COG 52 22.02 11.42 19.00       

                  

9-11 VM 14 12.64 3.12 11.75    

(3) DT-MOT 14 12.86 2.96 12.00    

  DT-COG 14 16.79 4.19 15.50    

- continua - 
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- continuação - 

>=12 VM 17 15.18 13.35 12.00       

(4) DT-MOT 17 17.18 19.34 12.00       

  DT-COG 17 23.53 25.45 17.00       

Comparação com renda mensal familiar          

  Variável n Média DP Mediana X2 Valor-p** 
 

1 SM VM 58 15.90 4.91 14.75 4.15 P=0.245 
 

  DT-MOT 58 17.55 6.01 17.00 1.80 P=0.614 
 

  DT-COG 58 24.43 9.90 22.00 3.31 P=0.347 
 

                
 

2 SM VM 87 15.91 6.35 14     
 

  DT-MOT 87 17.35 6.90 16.00     
 

  DT-COG 87 23.51 9.48 22.00     
 

                
 

3-5 SM VM 63 15.70 9.70 12.50     
 

  DT-MOT 63 17.75 11.53 15.00     
 

  DT-COG 63 23.62 16.30 19.00     
 

                
 

6-9 SM VM 5 17.50 11.26 13.50     
 

  DT-MOT 5 17.60 9.81 14.00     
 

  DT-COG 5 22.80 9.28 19.00     
 

- continua - 
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- conclusão - 

Comparação com Aposentadoria            

  Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p* 
 

Não VM 174 15.83 7.17 14.00 0.89 P=0.373 
 

  DT-MOT 174 17.61 8.71 16.00 0.32 P=0.752 
 

  DT-COG 174 23.51 11.92 21.00 1.24 P=0.215 
 

                
 

Sim VM 44 16.45 6.55 14.75     
 

  DT-MOT 44 17.84 7.48 16.00     
 

  DT-COG 44 25.45 11.78 22.50     
 

 

* Valor-p referente ao teste de mann-whitney para comparação das variáveis entre 2 grupos. Z=estatística z do teste. ** valor-p referente ao teste de kruskal-

wallis para comparação das variáveis entre 3 ou mais grupos.x2=estatística χ2 do teste. VM: velocidade de marcha simples. DT-Mot: dupla-tarefa motora. 

DT-Cog: dupla-tarefa cognitiva 
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Verificou-se, na análise dos dados, diferença significativa para as seguintes doenças 

crônicas: artrite (maiores valores de VM nos com artrite), asma (maiores valores de VM e DT 

cognitiva nos com asma), audição prejudicada (maiores valores de DT motora nos com audição 

prejudicada), diabetes mellitus (maiores valores de VM e DT motora nos com diabetes), 

depressão (maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos com depressão), derrame 

(maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos com derrame), doença neurológica 

(maiores valores de VM e DT motora nos com doença neurológica), hipertensão arterial 

(maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos com hipertensão), incontinência 

urinária ou fecal (maiores valores de DT cognitiva nos com incontinência), obesidade (maiores 

valores de DT cognitiva nos com obesidade), osteoporose (maiores valores de VM nos com 

osteoporose), constipação (maiores valores de DT cognitiva nos com constipação), visão 

prejudicada (maiores valores de VM e DT motora nos com visão prejudicada), tontura (maiores 

valores de VM e DT cognitiva nos com tontura).(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Comparação da velocidade de marcha e dupla tarefa motora e cognitiva entre as variáveis categóricas doenças crônicas, (N=219).  

Ribeirão Preto, SP, 2022.  

Comparação com Artrite 
 Variável n Média DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VM 118 15.06 6.36 13.50 2.88 P=0.004 

  DT-Mot 118 16.79 6.72 15.00 1.72 P=0.085 

  DTCog 118 22.39 8.57 20.00 1.65 P=0.098 

SIM VM 101 17.00 7.63 15.50     

  DT-Mot 101 18.64 10.03 17.00     

  DT-Cog 101 25.62 14.67 22.00     

Comparação com Diabetes Mellitus  
 Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VMS 156 15.27 5.95 14.00 2.15 P=0.032 

  DT-Mot 156 16.77 6.62 16.00 2.05 P=0.040 

  DT-Cog 156 23.02 9.56 21.00 0.92 P=0.358 

SIM VM 63 17.63 8.99 15.50     

  DT-Mot 63 19.79 11.60 17.00     

  DT-Cog 63 26.02 16.13 22.00     

Comparação com Hipertensão Arterial   
 Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VM 82 13.86 4.94 13.00 3.86 P<0.001 

  DT-Mot 82 15.02 4.89 14.00 3.99 P<0.001 

  DTCog 82 20.40 5.79 20.00 3.18 P=0.002 

SIM VM 137 17.20 7.77 15.00     

  DT-Mot 137 19.21 9.67 17.00     

  DT-Cog 137 25.96 13.93 22.00     

- continua - 
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- conclusão - 

Comparação com Hipertensão Arterial   
 Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VM 82 13.86 4.94 13.00 3.86 P<0.001 

  DT-Mot 82 15.02 4.89 14.00 3.99 P<0.001 

  DTCog 82 20.40 5.79 20.00 3.18 P=0.002 

SIM VM 137 17.20 7.77 15.00     

  DT-Mot 137 19.21 9.67 17.00     

  DT-Cog 137 25.96 13.93 22.00     

Comparação com problemas de coluna   
 Variável  n Média  DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VM 155 15.38 5.94 14.00 1.32 P=0.186 

  DT-Mot 155 17.04 6.75 16.00 1.15 P=0.249 

  DT-Cog 155 22.71 8.56 21.00 1.20 P=0.229 

SIM VM 64 17.32 9.04 15.00     

  DT-Mot 64 19.11 11.49 16.00     

  DT-Cog 64 26.72 17.22 22.00     

Comparação com visão prejudicada  
 Variável n Média DP Mediana Z Valor-p* 

NÃO VM 156 15.13 5.97 14.00 2.71 P=0.007 

  DT-Mot 156 16.69 6.55 16.00 2.43 P=0.015 

  DT-Cog 156 22.45 8.48 21.00 1.65 P=0.098 

SIM VM 63 17.98 8.85 15.50     

  DT-Mot 63 20.00 11.63 17.00     

  DT-Cog 63 27.43 17.24 22.00     

 

* Valor-p referente ao teste de mann-whitney para comparação das variáveis entre 2 grupos. Z=estatística z do teste. ** valor-p referente ao teste de kruskal-

wallis para comparação das variáveis entre 3 ou mais grupos.x2=estatística χ2 do teste. VM= velocidade de marcha simples. DT-Mot= dupla-tarefa motora. 

DT-Cog= dupla-tarefa cognitiva 
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Os resultados demonstram que a presença do declínio cognitivo não apresenta relação 

com a velocidade de marcha (P=0.095), com a dupla tarefa motora (P=0.124) e dupla tarefa 

cognitiva (P=0.069). Já a fragilidade, se mostrou importante variável quanto ao desempenho da 

marcha, tanto na marcha simples (P<0.001) como na dupla tarefa (P<0.001). Dessa maneira, de 

acordo com as presentes análises, pode-se afirmar que a fragilidade impactua mais no 

desempenho da dupla tarefa e na velocidade de marcha simples, quando comparada ao declínio 

cognitivo (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Comparação da velocidade de marcha e dupla tarefa motora e cognitiva entre as variáveis categóricas declínio cognitivo e fragilidade, 

(N=219).    Ribeirão Preto, SP, 2021. 

Comparação com declínio cognitivo/MEEM  

 Variável  n Média DP Mediana Z Valor-p*     

Sem declínio  VM 91 15.02 5.69 13.50 1.67 P=0.095     

  DT-Mot 91 16.57 6.41 15.00 1.54 P=0.124     

  DT-Cog 91 22.42 9.40 20.00 1.82 P=0.069     

Com declínio  VM 123 16.69 7.93 14.50         

  DT-Mot 123 18.51 9.75 16.70         

  DT-Cog 123 25.15 13.47 22.00         

Comparação com Fragilidade  

 Variável n Média DP Mediana X2 Valor-p**    Comparação 

Não-Frágil VM 2 10.00 0.71 10.00 16.34 P<0.001 
 

1≠3 

(1) DT-Mot 2 12.00 1.41 12.00 26.81 P<0.001 
 

1≠3 

  DT-Cog 2 18.50 6.36 18.50 15.43 P<0.001 
 

1≠3 

Pré-Frágil VM 131 14.84 5.86 13.50         

(2) DT-Mot 131 15.83 6.25 15.00         

  DT-Cog 131 21.62 8.30 20.00         

Frágil VM 86 17.78 8.23 15.75         

(3) DT-Mot 86 20.53 10.43 18.00         

  DT-Cog 86 27.45 15.29 23.50         

- continua - 

 

 



Resultados  57 

 

- conclusão - 

Comparação com Fragilidade Agrupada  

 Variável n Média DP Mediana Z Valor-p*     

Não-frágil/Pré-frágil VM 133 14.76 5.85 13.00 3.69 P<0.001     

  DT-Mot 133 15.77 6.22 15.00 5.07 P<0.001     

  DT-Cog 133 21.57 8.26 20.00 3.90 P<0.001     

Frágil VM 86 17.78 8.23 15.75         

  DT-Mot 86 20.53 10.43 18.00         

  DT-Cog 86 27.45 15.29 23.50         

* Valor-P referente ao teste de Mann-Whitney para comparação das variáveis entre 2 grupos. Z=estatística Z do teste. ** Valor-P referente ao teste de Kruskal-

Wallis para comparação das variáveis entre 3 ou mais grupos.X2=estatística χ2 do teste. VM= Velocidade de Marcha Simples. DT-Mot=Dupla-Tarefa Motora. 

DT-Cog= Dupla-Tarefa Cognitiva 
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A tabela 8, a seguir, apresenta as correlações das variáveis numéricas com os valores 

de velocidade de marcha (VM) e dupla tarefa (DT) motora e cognitiva, sendo que as 

significativas se encontram sublinhadas. Verificou-se correlação significativa positiva entre 

idade e VM (r=0.292, P<0.001), DT motora (r=0.366, P<0.001) e cognitiva (r=0.295, P<0.001), 

ou seja, quanto maior a idade, maior a VM e a DT motora e cognitiva. 
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Tabela 8 - Correlações entre variáveis numéricas e velocidade de marcha (VM) e dupla tarefa (DT) motora e cognitiva. (N=219).  Ribeirão 

Preto, SP, 2020. 

  Idade Filhos Peso Altura IMC Escolaridade Renda Doenças MEEM Fragilidade 

VMS 
r 0.29178 0.03971 

-

0.01149 -0.26521 0.18593 -0.29862 0.30534 0.32226 0.34154 0.26942 

  p <.0001 0.5598 0.8657 <.0001 0.0058 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

  n 219 218 219 219 219 214 214 219 219 219 

   
          

DT-Mot r 0.36626 0.07948 0.03191 0.21266 0.13360 -0.35704 0.25664 0.27093 0.37151 0.36508 

  p <.0001 0.2426 0.6387 0.0015 0.0483 <.0001 0.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

  N 219 218 219 219 219 214 214 219 219 219 

   
          

DT-Cog r 0.29525 0.03626 0.09844 0.28157 0.09034 -0.39811 0.29984 0.25698 0.34695 0.27775 

  p <.0001 0.5944 0.1465 <.0001 0.1829 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 <.0001 

  n 219 218 219 219 219 214 214 219 219 219 

* r= coeficiente de correlação de Spearman; P=Valor-P; n=número de sujeitos (n=219); VMS= Velocidade de Marcha Simples;  DT-Mot= Dupla-Tarefa 

Motora;  DT-Cog= Dupla-Tarefa Cognitiva
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As tabelas que seguem, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, a seguir, apresentam os resultados das 

análises de regressão linear simples e múltipla (com critério Stepwise de seleção de variáveis) 

para estudar a relação das variáveis de interesse com a velocidade de marcha. As tabelas 9 e 10 

são referentes a análise de Regressão Linear para Velocidade de Marcha (VM). As tabelas 15 e 

16 apresentam os resultados das análises de regressão linear simples e múltipla (com critério 

Stepwise de seleção de variáveis) para estudar a relação das variáveis de interesse com a 

velocidade de marcha. 

Na análise de regressão linear simples mostrou que ser do sexo feminino, ter 80 anos 

ou mais, ter escolaridade de 0 a 4 anos, ser frágil, ter hipertensão e artrite, são fatores que pioram 

o desempenho da velocidade de marcha em idosos (Tabela 9). Enquanto que na análise múltipla, 

verificou-se relação significativa de idade, sexo, escolaridade hipertensão arterial, artrite e 

fragilidade, com a velocidade de marcha. Os idosos com maior valor de velocidade de marcha 

foram: os com idade ≥80 anos, sexo feminino, escolaridade de 0-4 anos, com hipertensão 

arterial e artrite e com fragilidade (Tabela 10) 

 

Tabela 9 - Análise de regressão linear simples para velocidade de marcha, (N=219).  Ribeirão 

Preto, SP, 2020. 

Variável Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

30.87 (9.15) 

 

<0.001 

 

0.0498 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

47.95 (10.85) 

 

<0.001 

 

0.0826 

Idade Variável contínua (anos) 0.29 (0.06) <0.001 0.0851 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-24.15 (10.05) 

-51.85 (17.24) 

-53.11 (15.80) 

 

0.017 

0.003 

<0.001 

 

 

 

0.0889 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

32.30 (8.50) 

 

<0.001 

 

0.0624 

Declínio cognitivo 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

14.80 (8.78) 

 

0.093 

 

0.0132 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

34.11 (8.55) 

 

<0.001 

 

0.0683 

Artrite 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

24.75 (8.44) 

 

0.004 

 

0.0382 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. 

R2: coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta explicada pela variável 

independente). Variáveis sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 
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Tabela 10 - Análise de regressão linear múltipla para velocidade de marcha, (N=219). Ribeirão 

Preto, SP, 2020. 

Variáveis selecionadas Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 parcial 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

41.56 (10.22) 

 

<0.001 

 

0.0845 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

26.27 (7.99) 

 

0.001 

 

0.0709 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

25.02 (8.71) 

 

0.005 

 

0.0473 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

20.11 (8.01) 

 

0.013 

 

0.0356 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-13.66 (9.19) 

-26.02 (15.84) 

-41.92 (14.30) 

 

0.139 

0.102 

0.004 

 

 

 

0.0367 

Artrite 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

17.14 (7.97) 

 

0.033 

 

0.0160 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. 

R2: coeficiente de determinação. 

Critério stepwise de seleção de variáveis. R2 total: 0.2909. Intercepto (ep): 60.70 (10.00); p<0.001. 

Variáveis sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 
 

Já as tabelas 11 e 12, a seguir, apresentam os resultados das análises de regressão linear 

simples e múltipla (com critério Stepwise de seleção de variáveis) para estudar a relação das 

variáveis de interesse com a dupla tarefa motora. 

Na análise de regressão linear simples, houve relação entre ter 80 anos ou mais, ter 

escolaridade entre 0 e 4 anos, ser frágil e ter hipertensão arterial, com a piora do desempenho 

da dupla tarefa motora. 

Pelos resultados da análise múltipla, verificou-se relação significativa de idade, 

escolaridade e sexo, fragilidade, hipertensão arterial, com a dupla tarefa motora. Os idosos com 

maior valor de dupla tarefa motora foram: os com idade ≥80 anos, com escolaridade 0-4 anos 

e do sexo feminino, frágeis e hipertensos. 
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Tabela 11 - Análise de regressão linear simples para dupla tarefa motora, (n=219). Ribeirão 

Preto, SP, 2020. 

Variável Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

20.14 (9.27) 

 

0.031 

 

0.0213 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

61.55 (10.51) 

 

<0.001 

 

0.1365 

Idade Variável contínua (anos) 0.37 (0.06) <0.001 0.1341 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-28.83 (9.75) 

-67.05 (16.73) 

-65.94 (15.34) 

 

0.004 

<0.001 

<0.001 

 

 

 

0.1399 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

44.34 (8.24) 

 

<0.001 

 

0.1178 

Declínio cognitivo 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

13.64 (8.78) 

 

0.122 

 

0.0113 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

35.23 (8.52) 

 

<0.001 

 

0.0730 

Artrite 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

14.78 (8.53) 

 

0.084 

 

0.0136 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. 

R2: coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta explicada pela variável 

independente). Variáveis sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 

 

Tabela 12 - Análise de regressão linear múltipla para dupla tarefa motora, (n=219).  Ribeirão 

Preto, SP, 2020.  

Variáveis selecionadas Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 parcial 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

48.62 (9.58) 

 

<0.001 

 

0.1376 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

30.84 (7.49) 

 

<0.001 

 

0.0851 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

28.52 (7.48) 

 

<0.001 

 

0.0561 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-14.49 (8.64) 

-38.22 (14.90) 

-52.75 (13.45) 

 

0.095 

0.011 

<0.001 

 

 

 

0.0689 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

20.16 (7.86) 

 

0.011 

 

0.0202 

* Beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. R2: 

coeficiente de determinação. 

Critério stepwise de seleção de variáveis. R2 total: 0.3679. Intercepto (ep): 67.42 (9.35); p<0.001. Variáveis 

sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 
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As tabelas 13 e 14, a seguir, apresentam os resultados das análises de regressão linear 

simples e múltipla (com critério Stepwise de seleção de variáveis) para estudar a relação das 

variáveis de interesse com a dupla tarefa cognitiva. 

De acordo com os dados da regressão linear simples, idosos com 80 anos ou mais, com 

escolaridade de 0 a 4 anos, frágeis e com hipertensão, são pessoas com pior desempenho na 

dupla tarefa cognitiva. 

Pelos resultados da análise múltipla, verificou-se relação significativa de fragilidade, 

escolaridade, sexo, idade e hipertensão arterial com a dupla tarefa cognitiva. Os idosos com 

maior valor de dupla tarefa cognitiva foram: os com fragilidade, com escolaridade 0-4 anos, do 

sexo feminino, com idade ≥80 anos e com hipertensão arterial.  

 

Tabela 13 - Análise de regressão linear simples para dupla tarefa cognitiva, (N=219).  Ribeirão 

Preto, SP, 2020. 

Variável Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

28.84 (9.17) 

 

0.002 

 

0.0435 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

43.38 (10.93) 

 

<0.001 

 

0.0677 

Idade Variável contínua (anos) 0.30 (0.06) <0.001 0.0872 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-37.49 (9.58) 

-75.02 (16.44) 

-60.43 (15.07) 

 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

 

 

 

0.1614 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

34.17 (8.46) 

 

<0.001 

 

0.0699 

Declínio cognitivo 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

15.89 (8.72) 

 

0.070 

 

0.0154 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

28.06 (8.65) 

 

0.001 

 

0.0463 

Artrite 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

14.19 (8.54) 

 

0.098 

 

0.0125 

* beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. 

R2: coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta explicada pela variável 

independente). Variáveis sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 
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Tabela 14 - Análise de regressão linear múltipla para dupla tarefa cognitiva, (N=219).  Ribeirão Preto, 

SP, 2020. 

Variáveis selecionadas Categorias Beta (ep)* Valor-p R2 parcial 

Fragilidade 
Não-frágil/pré-frágil (ref.) 

Frágil 

--- 

23.32 (7.92) 

 

0.004 

 

0.0734 

Escolaridade 

0-4 anos (ref.) 

5-8 anos 

9-11 anos 

≥12 anos 

--- 

-28.24 (9.13) 

-54.21 (15.75) 

-50.63 (14.22) 

 

0.002 

<0.001 

<0.001 

 

 

 

0.1322 

Sexo 
Masculino (ref.) 

Feminino 

--- 

25.44 (8.31) 

 

0.003 

 

0.0337 

Idade (faixa etária) 
60-79 anos (ref.) 

≥80 anos 

--- 

28.45 (10.13) 

 

0.006 

 

0.0255 

Hipertensão arterial 
Não (ref.) 

Sim 

--- 

19.81 (7.90) 

 

0.013 

 

0.0218 

* beta: valor da estimativa ou coeficiente angular (slope) na reta de regressão; ep: erro padrão de beta. 

R2: coeficiente de determinação. 

Critério stepwise de seleção de variáveis. R2 total: 0.2866. Intercepto (ep): 80.29 (9.89); p<0.001. 

Variáveis sem distribuição normal foram transformadas em postos/ranks. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A finalidade do presente estudo foi de analisar a influência da fragilidade e do declínio 

cognitivo no desempenho da dupla-tarefa em idosos, considerando que a autonomia e 

independência são essenciais na vida das pessoas.  

Segundo os resultados sociodemográficos, a maioria dos idosos avaliados tem entre 

60 e 79 anos, a escolaridade média é de 5,15 anos, as mulheres são predominantes e a morbidade 

prevalente é a hipertensão arterial.  

A idade média dos idosos foi de 72,55 anos e a faixa etária prevalente foi de 60 a 79 

anos. Essa faixa etária é uma das que mais se destacam no Brasil e também foi predominante 

em outra pesquisa brasileira de Sousa et al (2021) cujo objetivo foi avaliar fatores associados à 

vulnerabilidade e fragilidade em idosos. Os autores destacaram que a faixa etária dos 60 a 79 

anos representava 87,5% dos idosos (SOUSA et al., 2021).  

Segundo o IBGE (2017), 18,6% dos idosos no Brasil são analfabetos. Os dados dessa 

pesquisa revelam que a escolaridade média da amostra foi de 5,15 anos, maior que a média 

nacional de 3,3 anos. Pesquisadores como Banhato, Ribeiro e Guedes (2018) e Fhon et al 

(2018), verificaram nos estudos uma média de escolaridade de 5,42 anos e 5,0 anos, 

respectivamente, dados semelhantes aos presentes achados. Vale ressaltar que o nível de 

escolaridade no Brasil é baixo e a escolarização para os idosos chamou a atenção dos 

governantes só a partir dos anos 2000. Além disso, é importante mencionar que a baixa 

escolaridade tem relação direta com a fragilidade no idoso (MELO et al., 2018).  

A maior participação de mulheres na pesquisa está em acordo com a literatura. O 

fenômeno resultante da transição demográfica, no qual o número de mulheres com idade maior 

ou igual a 60 anos se sobressai ao contingente masculino, denomina-se “feminização da 

velhice” (Maximiano-Barreto et al., 2019). Esse fenômeno é presente em todas as regiões do 

mundo, e as estimativas são de que as mulheres apresentam maior expectativa, quando 

comparada aos homens (WHO, 2015). Segundo dados do IBGE (2017), no Brasil, as mulheres 

são maioria expressiva no grupo de idosos, somando 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto 

os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). Vale ressaltar que as mulheres de idade 

avançada enfrentam muitos desafios que implicam na sua qualidade de vida e principalmente 

na sua capacidade funcional. Ainda, é possível afirmar que o sexo tem um papel determinante 

sobre o processo de envelhecimento dos indivíduos, implicando diretamente nas suas condições 

saúde, bem-estar e qualidade de vida (MAXIMIANO-BARRETO et al., 2019).  
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A morbidade de maior prevalência nos idosos do estudo foi a hipertensão arterial 

(62,56%).  Esse achado corrobora com o trabalho de Melo e Lima (2020) cujo objetivo foi de 

associar as multimorbidades mais frequentes em idosos no Brasil e as variáveis 

socioeconômicas e de estilo de vida. Os autores descreveram uma prevalência de 31,3% de 

hipertensos. Já no trabalho de Tavares et al (2019) a prevalência foi de 61,9% de hipertensos 

de idosos residentes na cidade de Uberaba (MG) cujo objetivo foi verificar a prevalência e os 

fatores socioeconômicos e de saúde associados a morbidades autorreferidas entre idosos da 

comunidade. A prevalência de hipertensão autorreferida em pessoas com idade entre 60 e 64 

anos é de 44,4% e em faixas etárias mais avançadas, entre 65 a 74 anos e 75 anos ou mais, esse 

valor aumenta para 52,7% e 55,0%, respectivamente. A hipertensão arterial é um importante 

fator de risco para eventos cardiovasculares, e associa-se à incapacidade funcional e morte em 

idosos, conforme estudo de Santimaria et al., (2019). 

No que tange a fragilidade, a prevalência na população brasileira, ainda não está 

adequadamente estimada, e os pontos de corte dos itens que compõem as escalas de fragilidade 

devem ser adaptados aos parâmetros dessa população (LOURENÇO et al., 2018). Neste 

trabalho, a prevalência de fragilidade identificada nos idosos foi de 39,27%, dado semelhante 

ao encontrado do estudo de Carneiro et al., (2017), cujo objetivo foi conhecer a prevalência e 

os fatores associados à fragilidade em idosos assistidos pelo Centro Mais Vida de Referência 

em Assistência à Saúde do Idoso no norte de Minas Gerais. Para tanto, os autores avaliaram 

360 idosos com idade igual ou superior a 65 anos e identificaram prevalência de fragilidade em 

47,2% da amostra estudada. Além disso, foram identificados 50,0% de idosos não frágeis e 

41,5% de pré-frágeis (CARNEIRO et al., 2017).  

A prevalência de fragilidade varia na literatura, em virtude da utilização de diferentes 

escalas de avaliação e pelas diferenças no perfil das populações avaliadas. Revisão sistemática 

com o objetivo de comparar e agrupar a prevalência de fragilidade (utilizando o fenótipo de 

Fried), incluindo pré-fragilidade, em idosos da comunidade de uma cidade da Holanda, 

identificou os seguintes índices: idosos frágeis 13,6% e pré-frágeis 33,5% (COLLARD et al., 

2012). O Estudo sobre Fragilidade em Idosos Brasileiros (FIBRA) contou com a participação 

de 3.478 idosos (65 anos ou mais), em sete cidades brasileiras, e mostrou 9,1% de idosos 

frágeis, 51,8% pré-frágeis e 39,1% não frágeis (NERI et al., 2013). Outro Estudo Saúde Bem-

Estar e Envelhecimento (SABE) realizado no município de São Paulo, em 2009, foram 

avaliados 433 idosos longevos (idade ≥ 75 anos) e 37% deles foram classificados como frágeis 

(NUNES et al., 2015). Com o objetivo de avaliar a prevalência da síndrome da fragilidade em 

idosos atendidos na atenção primária à saúde no bairro Jardim Camanducaia, localizado no 



Discussão   68 

 

município de Amparo (SP), em uma amostra de 306 idosos, com mais de 65 anos de idade, os 

autores identificaram 21,5% dessa população foram caracterizados como frágeis, 71,5% como 

pré-frágeis e 6% como não frágeis( AUGUSTI et al., (2017).  

Estudo transversal realizado com 540 idosos com o objetivo de examinar a relação 

entre baixa escolaridade e o status cognitivo, habilidades funcionais e fragilidade constatou que 

o baixo nível educacional tem associação direta com o baixo desempenho cognitivo, 

incapacidade funcional e com a fragilidade. Segundo os autores, possuir baixas habilidades 

cognitivas traz consequências complexas ao idoso, tendo em vista que estas auxiliam no 

desempenho de atividades instrumentais de vida diária, consideradas mais complexas do que 

as atividades rotineiras (BRIGOLA et al., 2019).  

Em relação à escolaridade, Alves et al., (2019) concluíram que idosos brasileiros com 

menor nível educacional vivem mais anos com fragilidade. Além disso, no estudo de Bento 

Torres et al., (2017), com 167 idosos em Belém/PA, observou-se que um menor nível de 

escolaridade tem associação com pior desempenho em tarefas de atenção visual sustentada, 

memória episódica e de trabalho, aprendizado e tempo de reação, fatores que se associam ao 

teste de dupla-tarefa. 

Sabe-se que a cognição e a marcha estão intimamente relacionadas (ZHANG et al., 

2019). O comprometimento cognitivo coexiste com o declínio da marcha mesmo nos estágios 

iniciais de doenças neurodegenerativas. Pessoas com comprometimento cognitivo apresentam 

alterações nos parâmetros da marcha, e tais alterações podem ser usadas como um biomarcador 

precoce de demência (BAHUREKSA et al., 2017; BEAUCHET et al., 2016). Evidências 

recentes demonstram que comprometimento cognitivo e quedas também estão relacionados, 

que deficiências na marcha e quedas são mais prevalentes em pessoas com demência e que a 

prevalência de deficiências na marcha e quedas aumenta conforme a gravidade do 

comprometimento cognitivo (MONTERO-ODASSO, SPEECHLEY, 2018). 

A fragilidade tem relação significativa com a dupla-tarefa cognitiva e com a dupla-

tarefa motora. Na análise do presente estudo, idosos frágeis obtiveram pior desempenho nas 

marchas analisadas. Ela representa um estado de vulnerabilidade fisiológica e não deve ser 

confundida com incapacidades ou multimorbidades. Nas análises de regressão simples e 

regressão múltipla, observou-se que os idosos que tinham pior desempenho na velocidade de 

marcha na caminhada simples e na dupla-tarefa, tanto motora quanto cognitiva, eram os idosos 

com baixa escolaridade (0 a 4 anos), com mais de 80 anos de idade, mulheres, frágeis e 

hipertensas. 
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Nesse sentido, os presentes resultados corroboram com os achados do estudo recente 

de SEO et al., (2020), no qual o desempenho da velocidade de marcha mostrou-se pior em 

idosos com idade mais avançada e menos escolarizados, com menor escore cognitivo e 

hipertensos. A associação entre idade e estado cognitivo com a redução de velocidade de 

marcha se mostrou forte em condições de dupla-tarefa em idosos saudáveis, conforme 

apresentado em meta-análise (AL-YAHYA et al., 2011). De acordo com os autores, a cada ano 

de aumento na idade, a diferença na velocidade da marcha entre tarefa única e dupla aumenta 

0,001 m / s, com a velocidade diminuindo à medida que a idade aumenta. 

Segundo um trabalho realizado no nordeste brasileiro, a baixa escolaridade pode ter 

prejudicado o desempenho dos participantes nos exercícios que demandam atenção, sendo 

considerada um viés de confusão que pode ter afetado os exercícios de duplas-tarefa, devido ao 

seu grau de dificuldade (DA SILVA et al., 2021). Esses mesmos fatores também podem estar 

relacionados aos melhores resultados na dupla-tarefa encontrados no presente estudo, tendo em 

vista que os idosos com maior escolaridade alcançaram melhor pontuação na DT.  

Dado semelhante foi encontrado em estudo realizado na Itália, no qual a baixa 

escolaridade foi relacionada aos grupos de pior desempenho na realização da DT (BRUSTIO 

et al., 2015). Importante destacar a influência da escolaridade na fragilidade e na capacidade 

cognitiva. Pesquisadores afirmam que o baixo nível educacional é fator preditor para o risco de 

doenças e incapacidades em idosos, em virtude da diminuição do acesso à informação em saúde 

e piora da qualidade de vida, intensificando o risco de fragilidade e declínio cognitivo (MELLO, 

ENGSTROM ALVES, 2014; NASCIMENTO et al., 2015). 

No presente estudo, a fragilidade e a cognição mostraram-se fatores de importante 

relação quanto ao desempenho da velocidade de marcha e na dupla- tarefa dos idosos avaliados. 

Os idosos frágeis apresentaram uma piora significativa quando comparados aos idosos pré-

frágeis e não frágeis na avaliação de mobilidade, o que reitera que a síndrome exerce influência 

significativa no desempenho de dupla-tarefa, conforme estudos internacionais (GUEDES et al., 

2014; CADORE et al., 2015; ANSAI et al., 2017). 

Vale destacar que os achados de Martínez-Ramírez et. al. (2016), constataram que o 

desempenho da marcha é significativamente diferente para os grupos frágeis e frágeis com CCL 

em comparação com o grupo-controle, embora não tenham sido encontradas diferenças 

significativas entre esses grupos, durante os testes de caminhada habitual e dupla-tarefa. Além 

disso, não foram observadas diferenças significativas na velocidade da marcha entre os grupos, 

ainda que esta tenha sido significativamente maior no grupo-controle quando comparado aos 

outros. Como conclusão, os autores afirmam que a ausência de diferenças nos parâmetros da 
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marcha entre os grupos frágeis com e sem comprometimento cognitivo, tanto nas tarefas 

normais quanto nas duplas-tarefas, comprova a estreita relação entre esses dois distúrbios e 

reforça a ideia de que comprometimento cognitivo e fragilidade compartilham da mesma 

etiologia.  

Vale lembrar que a redução da velocidade de marcha é um componente da definição 

de fragilidade (GALAN-MERCANT et al., 2014). Essa constatação assegura os resultados 

deste estudo e de outros na literatura (GALAN-MERCANT et al., 2014; MARTINEZ-

RAMIREZ et al., 2016; MONTERO-ODASSO et al., 2018). 

A caminhada de dupla-tarefa requer mais da cognição do que a caminhada simples 

(DOI et al., 2012). Distúrbios da marcha são consequências tanto do CCL, quanto da fragilidade 

(MONTERO-ODASSO et al., 2014).    

Estudos com métodos semelhantes ao deste trabalho quanto aos tipos de dupla-tarefa, 

tanto cognitiva quanto motora, avaliaram o desempenho de adultos mais velhos utilizando o 

TUG durante a realização de uma dupla-tarefa com a contagem regressiva, como de 

HOFHEINZ, MIBS (2016). O estudo de Ansai et al (2018), foi identificar diferenças na marcha, 

no desempenho de dupla-tarefa e no histórico de quedas entre idosos com cognição preservada, 

comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer leve. A pesquisa apresenta uma 

amostra de 40 idosos da comunidade com cognição preservada, 40 idosos com 

comprometimento cognitivo leve e 38 idosos com doença de Alzheimer leve. A avaliação 

considerou a dupla-tarefa (medida pelo Timed Up and Go Test associado à tarefa-motor 

cognitiva) e o histórico de quedas do ano anterior a pesquisa. Os resultados mostraram que não 

houveram diferenças entre todos os grupos para as variáveis analisadas e que a velocidade da 

marcha na dupla-tarefa não pode distinguir pessoas com cognição preservada daquelas com 

comprometimento cognitivo leve, embora permita diferenciar pacientes com doença de 

Alzheimer especificamente de outros perfis cognitivos. 

A relação estreita entre a cognição e a marcha se dá pelo compartilhamento de 

estruturas cerebrais durante o desempenho simultâneo de duas tarefas. As metodologias de 

tarefa dupla fornecem um ambiente que permite a manipulação de tarefas motoras e cognitivas 

para avaliar a relação cognitivo-marcha (PAPEGAAII et al., 2017). A adição de uma tarefa de 

processamento como resolução de problemas (caso da subtração 3 em 3), atenção e demanda 

visual durante a caminhada (como carregar um copo enquanto caminha) causa uma deterioração 

da marcha, da função cognitiva ou de ambas (PAPEGAAIJ et al., 2017). Quando analisada 

exclusivamente a função cognitiva (por exemplo, tarefa que exige atenção) na dupla-tarefa, 

limitam-se as aplicações dos resultados a apenas um aspecto específico da função cognitiva 
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(por exemplo, atenção, memória e outros), e deixam de ser avaliadas estratégias associadas a 

demandas diferentes de marcha (ROCHESTER et al., 2014).  

O método adotado neste estudo, ou seja, utilizar dois tipos de dupla-tarefa (cognitiva 

e motora), também foi aplicado em outros estudos  Os resultados mostram que realizar uma 

tarefa cognitiva secundária afeta negativamente a marcha, dependendo da complexidade da 

tarefa, da população estudada e da instrução dada em relação à priorização da atenção (ANSAI 

et al., 2014; TANG et al., 2015; SCHAEFER et al., 2015). 

A tarefa motora de carregar um objeto, como um copo de água, é usada com menos 

frequência em estudos de dupla tarefa. Porém, alguns relatos têm demonstrado que essa tarefa 

manual, assim como uma tarefa cognitiva, prejudica o desempenho da marcha (ANSAI et al., 

2014; Taylor et al., 2013), ainda que o desempenho cognitivo e motor diminuam de forma 

variável, dependendo dos testes usados, quando combinados em um cenário de dupla-tarefa. 

As tarefas de controle motor têm efeito direto sobre uma tarefa manual secundária, 

uma vez que os recursos para o controle postural e a execução da tarefa manual fazem parte do 

sistema de controle motor. Portanto, o desempenho durante a tarefa manual diminuiu sob 

condições posturais mais desafiadoras (TAYLOR et al., 2013; MADEHKHAKSAR, EGGES, 

2016). 

Outro estudo com método de avaliação de dupla-tarefa semelhante a este, de Tang et 

al., (2015), aplicaram o teste TUG associado a tarefas secundárias de contagem regressiva de 3 

em 3 (iniciado de um número entre 80 a 99) e de caminhar segurando um copo com água, com 

o intuito de diferenciar indivíduos não frágeis dos pré-frágeis. Observou-se que os testes em 

dupla-tarefa apresentaram maior sensibilidade na diferenciação desses indivíduos, mas, vale 

ressaltar, que os participantes não eram exclusivamente idosos, pois a amostra era composta 

por pessoas a partir de 50 anos de idade. 

A presença da fragilidade parece provocar uma piora no desempenho do TUG, assim 

como a idade e o nível de atividade física. Entretanto, o desempenho no TUG-DT é influenciado 

pela idade e pela cognição (CADORE et al., 2015; ROSSI, 2016). Em seu trabalho, Macuco et 

al (2012) utilizaram o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e concluíram que idosos frágeis 

apresentam desempenho cognitivo inferior aos pré-frágeis e não frágeis. Segundo os autores, a 

presença da síndrome da fragilidade e o nível de atividade física dos idosos não influenciaram 

significativamente o desempenho do TUG-DT, o que diverge dos achados deste estudo. No que 

diz respeito à fragilidade, os estudos de Guedes et al., (2014) avaliaram a marcha de 81 idosos, 

sendo identificado que os idosos frágeis se diferenciaram dos pré-frágeis e não frágeis quanto 

à redução da velocidade da marcha. Já Cadore et. al. (2015) investigaram se a presença de 
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comprometimento cognitivo leve (CCL) prejudicava o desempenho do TUG-DT em idosos 

frágeis durante a realização de algumas tarefas secundárias, uma delas a contagem regressiva a 

partir do número 100. Os resultados mostraram que o grupo frágil com comprometimento 

cognitivo teve desempenho similar ao grupo frágil sem CCL, o que leva ao entendimento de 

que o déficit cognitivo causado pela presença de CCL não afetaria o desempenho na realização 

do TUGDT. Apesar disso, os dois grupos tiveram desempenho inferior ao grupo-controle, esse 

de idosos não frágeis, indicando que a presença da síndrome da fragilidade afetaria o 

desempenho no TUG-DT (CADORE et al., 2015).  

Apesar de não ter sido identificada relação entre o declínio cognitivo e a diminuição 

de velocidade de marcha, no presente estudo, os idosos que obtiveram maiores escores 

cognitivos foram aqueles com melhor desempenho na velocidade de marcha quanto às duplas-

tarefas avaliadas.  

É importante mencionar que a velocidade de marcha é um indicador geral de 

capacidade funcional e pode predizer quedas, declínio cognitivo e ser associada a comorbidades 

em idosos (AL-YAHYA et al., 2011). Além disso, é considerada um preditor precoce de 

doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares (SEO et al., 2020). 

Os achados deste estudo mostram que o declínio cognitivo não teve relação nem com 

o pior desempenho da velocidade de marcha nem com a dupla-tarefa, tanto motora quanto 

cognitiva. Entretanto, verificou-se que quanto maior era o escore cognitivo dos idosos, melhor 

era o desempenho no tempo de marcha avaliada.  

Esses resultados assemelham-se aos de outro estudo, cujo objetivo foi investigar a 

associação entre a velocidade da marcha e o escore cognitivo de idosos cadastrados em uma 

unidade básica de saúde brasileira. Os autores concluíram que quanto melhor o escore 

cognitivo, maior a velocidade de marcha e, ainda, que os idosos analfabetos apresentaram 

menor velocidade da marcha (LENARDT et al., 2015). 

Analisar a caminhada como uma tarefa complexa é benéfico para a saúde de idosos 

pois, pode aumentar a validade desta como um marcador para a identificação do declínio 

cognitivo precoce (KIKKERT et al., 2016). A velocidade de marcha pode ser usada como um 

índice da função cognitiva e do estado de saúde atual do indivíduo (SEO et al., 2020). 

Os primeiros indícios de correlação entre as deficiências motoras e cognitivas foram 

relatados há mais de 20 anos por Camicioli et al (1998). Os dados sugeriram que a diminuição 

da velocidade de marcha, por exemplo, precedia o declínio cognitivo em adultos mais velhos 

saudáveis (CAMICIOLI et al., 1998). A literatura vem confirmando os achados iniciais de que 

a caminhada de dupla tarefa pode ser útil para monitorar deteriorações sutis e diversas da 
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marcha no envelhecimento e possivelmente para projetar intervenções para manter e recuperar 

padrões de marcha adequados em idosos (DEMNTIZ et al., 2018; KO et al., 2018). 

Há evidências de que tarefas cognitivas podem interferir negativamente no 

desempenho da marcha, quando realizadas simultaneamente. Uma meta-análise apresentou 

fortes associações entre idade e redução da velocidade em condições de dupla-tarefa e, também, 

entre o nível de estado cognitivo e a redução de velocidade em condições de dupla-tarefa em 

pessoas saudáveis (AL-YAHYA et al., 2011). O objetivo do estudo foi avaliar 

quantitativamente a interferência cognitiva no desempenho da marcha durante a caminhada 

normal, medida por meio de dupla-tarefa, e os resultados enfatizaram o papel dos sistemas 

cognitivos de alta ordem no controle da marcha. Mudanças relacionadas à dupla-tarefa nos 

parâmetros espaço-temporais da marcha incluem diminuição da velocidade e aumento do tempo 

da passada e da variabilidade do tempo da passada. As evidências sobre desaceleração em 

condições de dupla-tarefa são suficientemente robustas para a maioria das tarefas cognitivas e 

em diferentes populações.  

O desenvolvimento de instrumentos que avaliem simultaneamente os déficits 

relacionados às fragilidades físicas e cognitivas é importante dada a associação entre a síndrome 

da fragilidade e a cognição. Apesar disso, pouco se sabe sobre o quanto esses aspectos 

influenciam no desempenho de testes de dupla tarefa (ROSSI et al., 2019). Esses autores 

verificaram a influência da síndrome da fragilidade e mediram a atividade física e a cognição 

no teste Timed Up and Go (TUG) e Timed Up and Go associado ao desempenho em dupla 

tarefa (TUG-DT); além disso, compararam os desempenhos do TUG e do TUG-DT entre idosos 

que apresentavam a síndrome da fragilidade. Os resultados mostraram que não houve diferenças 

na cognição entre os grupos. Comparado ao grupo frágil, o grupo não frágil necessitou de menos 

tempo para realizar o TUG. Em relação ao TUG-DT, a cognição e a idade influenciaram o 

tempo gasto. No entanto, não foram encontradas diferenças entre os grupos. Dessa maneira, os 

idosos frágeis apresentaram pior desempenho no TUG quando comparados com idosos não 

frágeis e o teste de dupla tarefa não diferenciou os idosos com fragilidade, independentemente 

do desempenho cognitivo. 

As mudanças relacionadas à dupla-tarefa na velocidade da marcha são sensíveis e 

diferenciam pessoas saudáveis das que possuem déficit cognitivo (SEO et al., 2020). Estudo 

transversal cujo objetivo foi determinar a velocidade de marcha e as funções do lobo frontal em 

idosos da comunidade na Coreia, identificou que a velocidade de marcha era mais lenta quando 

os participantes eram mais velhos ou menos escolarizados. Mulheres, pessoas com renda mais 

baixa e solteiros representavam a maior parte no grupo de marcha mais lenta; também nesse 
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grupo o escore da função cognitiva foi menor. Os autores encontraram correlação entre as 

velocidades de marcha mais lentas e a diminuição da função cognitiva, recomendando que a 

reabilitação geriátrica inclua não apenas o treinamento da marcha e o fortalecimento dos 

músculos das pernas, mas também o treinamento com a função cognitiva frontal e geral para 

um melhor desempenho (SEO et. al. 2020).  

Meta-análise comprovou que o mau desempenho da marcha prediz o risco de 

desenvolver demência, mas essa associação, depende do tipo de demência. Trata-se de um 

preditor mais forte de demências que não são do tipo Alzheimer. De acordo com os resultados, 

o mau desempenho da marcha, independentemente da maneira como foi definido, precedeu 

entre 3 e 9 anos o diagnóstico de demência, o que evidencia uma estreita relação entre marcha 

e disfunções cognitivas e sua direcionalidade (BEAUCHET et al., 2016).  

Importante destacar que o controle da marcha depende da cognição, de tal modo que 

a diminuição do desempenho cognitivo ocasiona piora do desempenho de marcha em pacientes 

com demência ou estágios de pré-demência, mas também em indivíduos cognitivamente 

saudáveis (BEAUCHET et al., 2016; ZHANG et al., 2019). A velocidade de marcha lenta pode 

prever declínio cognitivo, inclusive entre os idosos saudáveis (VERONESE et al., 2016). 

A velocidade de marcha diminuída é prejudicial aos idosos também por estar associada 

a fatores como mortalidade, diminuição da funcionalidade e incapacidade. Hsu et al., (2017) 

avaliaram a associação entre velocidade de marcha lenta e declínio cognitivo rápido entre 

homens mais velhos em Taiwan e concluíram se tratar de um preditor independente de declínio 

cognitivo rápido nesta população.  

O risco de desenvolver declínio cognitivo rápido em 1 ano é 4,58 vezes maior em 

participantes com velocidade de marcha lenta quando comparados aos com velocidade de 

marcha normal (HSU et al., 2017). Outro ponto importante é que declínios relacionados ao 

envelhecimento na marcha e na função cognitiva compartilham de uma patologia comum. 

Lesões vasculares ou degenerativas da substância branca periventricular, hipocampo ou lobo 

frontal, por exemplo, estão associadas à marcha instável ou a declínio e desequilíbrio, bem 

como a fatores de risco e patogênicos, como estresse oxidativo, inflamação e níveis de 

hormônios sexuais, que podem, por sua vez, interferir na taxa de declínio cognitivo (TUERK 

et al., 2016).  

Estudos têm mostrado que o fato de executar tarefas secundárias ao caminhar diminui 

a velocidade de marcha, podendo-se afirmar que a marcha depende da função cognitiva 

(BINOTTO, LENARDT, RODRIGUEZ-MATINEZ, 2018). Entretanto, há também a 
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possibilidade de que o declínio da velocidade da marcha seja decorrente da simples fragilidade 

da população idosa (TIAN et al., 2017). 

Revisão sobre os instrumentos que avaliam efeitos da dupla-tarefa na marcha de idosos 

identificou redução da velocidade dos idosos. O cálculo aritmético, usado em 20 estudos, a 

dupla-tarefa foi a mais utilizada, seguida pela de fluência verbal, em nove deles; o parâmetro 

da marcha mais avaliado foi a velocidade de marcha, sendo esta considerada um ótimo 

indicador para o risco de quedas em idosos. Segundo os autores, são mudanças que 

comprometem o desempenho de habilidades motoras, como os mecanismos de controle 

postural, alterações da postura, marcha e equilíbrio, redução da capacidade funcional e 

dificuldade de adaptação ao ambiente, levando a um maior risco de quedas (PINHEIRO et al., 

2016). 

 A velocidade é a medida mais utilizada na avaliação da marcha e foi o parâmetro mais 

frequentemente avaliado nos estudos (BINOTTO, LENARDT, RODRIGUEZ-MATINEZ, 

2018; KO et al., 2018). A execução de dupla-tarefa durante a marcha altera os parâmetros 

espaço-temporais, como redução da velocidade. Quanto maior a dificuldade da tarefa, maiores 

são as alterações dos parâmetros da marcha (KO et al., 2018). 

É importante destacar que a queda da velocidade da marcha pode ser entendida como 

um mecanismo de compensação apresentado durante a marcha para minimizar a instabilidade 

do controle postural, visto que, conforme aumenta a complexidade da segunda tarefa, as 

mudanças na marcha relacionadas à dupla-tarefa também aumentam (GOMES et al., 2016).  

No presente trabalho, foram utilizadas como duplas-tarefas uma tarefa cognitiva sobre 

a contagem aritmética e outra motora. Observou-se que a velocidade de marcha durante a dupla-

tarefa cognitiva teve uma diminuição mais brusca quando comparada à dupla-tarefa motora. 

Das tarefas secundárias à marcha utilizadas nos estudos, a cognitiva-aritmética é a mais 

utilizada (GOMES et al., 2016) e a que causa maior variabilidade na dupla-tarefa. 

A relação entre cognição e marcha durante a caminhada de dupla-tarefa pode ser uma 

ferramenta para monitorar deteriorações da marcha no envelhecimento, mesmo que leves, de 

tal modo que os idosos podem se beneficiar de intervenções apropriadamente projetadas para 

manter e recuperar padrões de marcha adequados (KO et al., 2018). 

Está claro que um desafio cognitivo durante a realização de uma tarefa motora interfere 

no desempenho desta. Em geral, a capacidade de lidar com uma tarefa dupla diminui 

progressivamente com o envelhecimento, ainda que a origem não seja clara (KO et al., 2018). 

No que diz respeito a relação entre hipertensão arterial e a velocidade de marcha, o 

estudo realizado em Taiwan investigou a associação entre a velocidade de caminhada e o risco 
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de doença cardiovascular (DCV) entre populações de meia-idade e idosos da comunidade. O 

estudo foi do tipo transversal e de base comunitária com 400 participantes com 50 anos ou mais 

recrutados de um projeto de promoção da saúde comunitária em 2014 no distrito de Guishan, 

cidade de Taoyuan (SHIH, SHIH, CHEN, 2020). Os autores concluem que a velocidade de 

caminhada lenta está associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares em pessoas 

de meia-idade, e não em idosos. 

Sobre a piora do desempenho no tempo de marcha enquanto caminhada simples ou em 

dupla tarefa motora cognitiva ou motora, na busca da literatura, foram encontrados escassos 

estudos publicados sobre essa temática. Entretanto, encontrou-se uma revisão sistemática de 

Fonseca Alves et al., (2017) e sugerem a utilização da velocidade de marcha como ferramenta 

para risco cardiovascular em idosos. No entanto, a variação nos limiares de velocidade e a 

diversidade de protocolos entre os estudos sugerem cautela ao generalizar os resultados para 

diferentes populações de idosos. Eles ainda reafirmam a importância de novas medidas clínicas 

que possam identificar fatores de risco e predizer eventos cardiovasculares. Assim, o objetivo 

do trabalho foi analisar as associações das medidas de velocidade de marcha com marcadores 

de risco cardiovascular e com eventos cardiovasculares em indivíduos não institucionalizados 

com mais de 60 anos. Foram inclusos 15 estudos onde mostrou-se associações significativas de 

velocidade de marcha com diferentes fatores de risco cardiovascular (calcificação da artéria 

coronária, proteína C reativa, hipertensão, diabetes e espessura íntima-média) e ocorrência de 

eventos cardiovasculares (doença arterial periférica, acidente vascular cerebral, e mortalidade). 

De acordo com os autores, o teste de velocidade de marcha é útil como ferramenta para avaliar 

o risco cardiovascular em idosos (FONSECA ALVES et al., 2017). Vale ressaltar que quanto 

maior a velocidade inicial de caminhada, menor o risco relativo de hospitalização e menor o 

tempo de internação em pacientes com doenças cardiovasculares (MERLO et al., 2018). 

Esse trabalho analisou a influência da fragilidade e do declínio cognitivo no 

desempenho da dupla-tarefa em idosos. Os presentes resultados condizem com a literatura 

encontrada sobre a fragilidade e a marcha simples e dupla-tarefa. Idosos frágeis tiveram um 

desempenho significativamente pior tanto na marcha tato em caminhada simples quanto em 

dupla-tarefa cognitiva e dupla-tarefa motora quando comparados aos idosos não-frágeis e pré-

frágeis. Já sobre a cognição, não houve diferença entre os idosos com declínio cognitivo e sem 

declínio cognitivo no que diz respeito à marcha, o que não concorda com estudos apontados 

anteriormente em que a cognição mostrou ter uma importante relação com o desempenho de 

marcha em pessoas mais velhas. Entretanto, nossos achados mostram que apesar do estado 

cognitivo não ter associação com a marcha dos idosos, quanto maior a pontuação do MEEM, 
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melhor foi o desempenho da marcha e dupla-tarefa. Vale destacar que o presente estudo foi 

realizado com idosos que vivem no domicílio e foram atendidos em uma Unidade de Saúde. 

Sobre as limitações deste estudo, existem diferenças quanto a padronização de 

avaliação de marcha e avaliação cognitiva descrita na literatura. Sobre a marcha, os trabalhos 

que avaliam a marcha do idoso utilizando o TUG não o realizam seguindo uma distância 

específica como a utilizada no presente estudo. Isso dificulta a comparação entre os estudos e 

as populações analisadas. O mesmo acontece com a avaliação cognitiva, não há uma 

padronização de instrumentos utilizados e dificultou localizar estudos na mesma linha e por sua 

vez,  padronização dos resultados encontrados. Apesar dessas limitações, considera-se que 

estudos devem ser estimulados com uso de diferentes instrumentos de avaliação para dar 

diferentes possibilidades de avaliação, em Unidades de Saúde.   

Considerando esses aspectos, a equipe multidisciplinar, com a inclusão do  

gerontólogo, devem propor pesquisas com idosos e sua avaliação de síndromes, tais como a 

fragilidade  e o declínio cognitivo.  Tal proposta visa mostrar o caminho das diferentes 

estratégias de avaliação e por sua vez, intervenção para cuidados especiais como a fragilidade 

e a cognição, com vistas a promoção à saúde, cujo resultado visa melhorar a condição de vida 

da população idosa. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com base no objetivo proposto desse estudo, a análise da influência da fragilidade e 

do declínio cognitivo no desempenho da dupla-tarefa em idosos, demonstrou que a fragilidade 

é um fator com maior interferência no desempenho de dupla tarefa em idosos quando 

comparada a cognição dos idosos.  

A maioria dos 219 idosos é do sexo feminino, idade média foi de 72,55 com a faixa 

etária dos 60 e 79 anos predominante, de maior parte de cor auto-relatada branca, com 

companheiro e o número médio de filhos foi de 3,04 e escolaridade média de 5,15 anos de 

estudo. A renda média mensal foi de R$ 1459,6 reais em que a maioria recebe um valor acima 

de um salário mínimo. A fonte de renda predominante é a pensão e a maioria recebe doações.  

Sobre a saúde desses idosos, eles apresentaram uma média de 4,36 morbidades sendo 

a hipertensão arterial a mais prevalente, seguida por artrite, problemas na coluna, diabetes 

mellitus, ansiedade e depressão.  

No que diz respeito a fragilidade, a maior parte (59,82%) foi classificada como pré-

frágeis e a, a maioria (57,48%) apresentou declínio cognitivo. Na auto-avaliação da memória, 

a maioria (52,05%) relatou ter boa memória e, quando comparada há um ano, a maior parte 

(65,75%) mencionou não ter alteração.  

Já a marcha desses idosos, apresentou tempo médio de marcha simples de 15,95 

segundos. Na execução de dupla-tarefa motora, o tempo foi de 17,64 segundos e na dupla-tarefa 

cognitiva, o tempo subiu para 23,88 segundos.  

Verificou-se que ter 80 anos e mais de idade, ser do sexo feminino, com quem mora, 

escolaridade (maiores valores de VM, DT motora e DT cognitiva nos com 0-4 anos, teve relação 

com piora no desempenho na marcha simples, DT-Cog e DT-Mot. Os resultados também 

demonstram que a presença do declínio cognitivo não apresenta relação com VM, DT-Mot e 

DT-Cog. Já a fragilidade, pode-se afirmar que ela impactua mais no desempenho da dupla tarefa 

e na velocidade de marcha simples, quando comparada ao declínio cognitivo. 

Sobre a velocidade de marcha, os idosos com pior desempenho foram os com idade 

≥80 anos, sexo feminino, escolaridade de 0-4 anos, com hipertensão arterial, artrite e com 

fragilidade. 

Para dupla-tarefa motora, os idosos com pior tempo para a execução foram os com 

idade ≥80 anos, com escolaridade 0-4 anos e do sexo feminino, frágeis e hipertensos. E sobre 

dupla-tarefa cognitiva, os idosos com o pior desempenho foram os com fragilidade, com 

escolaridade 0-4 anos, do sexo feminino, com idade ≥80 anos e com hipertensão arterial.  
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Faz-se importante assinalar que a forte associação entre marcha e cognição é descrita 

em muitos estudos e que idosos com déficits de marcha têm risco aumentado de desenvolver 

déficits cognitivos e que estes estão associados à piora da marcha. Os paradigmas de teste para 

tarefa dupla se apresentam mais sensíveis para detectar comprometimento da mobilidade do 

que as condições de tarefa única. A detecção precoce de déficits de marcha permite a 

identificação de déficits cognitivos iniciais. O elevado número de estudos que atualmente têm 

investigado os efeitos da dupla-tarefa no desempenho da marcha reflete a importância dessa 

área de pesquisa e suas potenciais aplicações clínicas. O papel do gerontólogo nesse campo é 

de extrema importância, pois é capacitado a ter uma visão multidisciplinar que interliga 

profissionais no plano de cuidado individualizado do idoso. Detectar déficits de maneira 

precoce para identificar necessidades, organizar, implementar e reavaliar a eficiência de 

intervenções, a fim de promover melhora na qualidade de vida dos idosos, é fundamental e 

integra as habilidades e competências desse profissional. Assim, haverá melhora na 

implementação de intervenções direcionadas para potencializar a marcha e/ou manter a 

cognição. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar deste estudo que será realizado pela instituição de 

ensino - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP. Este Termo de Consentimento explica 

porque este estudo está sendo realizado e qual será a sua participação, caso aceite o convite. Este 

documento também descreve os possíveis riscos e benefícios da sua participação. Após analisar as 

informações com a pessoa que explica este Termo de Consentimento, e esclarecer suas dúvidas, o 

Sr. (a) deverá ter o conhecimento necessário para tomar uma decisão esclarecida sobre sua 

participação ou não neste estudo. 

O estudo pretende conversar com os idosos e seus cuidadores para avaliar suas condições 

de saúde e relações de cuidados, e identificar algumas situações que estejam relacionadas a essas 

informações e que possam contribuir na elaboração de estratégias para melhoria da condição de 

vida dos cuidadores dos idosos, garantindo uma melhor relação entre ambos para o cuidado.   

Esta pesquisa poderá apresentar um risco mínimo para o(a) Sr(a) visto que, ao responder as 

perguntas presentes nos instrumentos poderá lembrar-se de fatos, lembranças prazerosas ou não de 

sua vida, causando assim, certos desconfortos emocionais e/ou físicos. Se isso ocorrer, ou se durante 

a entrevista for percebida necessidade de atendimento à saúde o(a) Sr(a) será acolhido pela equipe 

de pesquisadores e poderá deixar de participar da pesquisa, a qualquer momento, ou entraremos em 

contato com o serviço de saúde mais próximo, para que a família acompanhe o idoso ao serviço. 

Quando necessário, perante desconfortos ao responder às perguntas durante a entrevista o Sr(a) 

receberá suporte dos entrevistadores e caso necessário será suspensa a entrevista e retornaremos de 

acordo com a disponibilidade. 

A sua participação nesta pesquisa pode não trazer benefícios diretos a você, mas ao final deste 

estudo, as informações que ele gerar, poderá trazer benefícios a outros idosos e seus cuidadores e 

colaborar para melhorias futuras da boa relação entre os mesmos. A sua participação neste estudo 

é voluntária e não é obrigatória. O Sr. (a) pode aceitar participar do estudo e depois desistir a 

qualquer momento. Isto não tirará nenhum direito do atendimento neste local. O Sr.(a) também 

poderá pedir a qualquer momento que as suas informações sejam excluídas completamente deste 

estudo e que elas não sejam usadas para mais nada. Além disso, você tem o direito de recusar-se a 

responder qualquer pergunta que te ocasionar constrangimentos de qualquer natureza. 
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O pesquisador tomará todas as medidas para manter suas informações pessoais em sigilo. Durante 

todo o estudo e mesmo depois que terminar, quando os resultados deste estudo forem publicados 

em revistas científicas ou apresentados em congressos ou reuniões, a sua identidade será guardada 

em segredo, não sendo revelada qualquer informação a seu respeito que possa identificar você 

publicamente. Contudo, durante o estudo, algumas pessoas envolvidas diretamente na pesquisa 

poderão ter acesso aos seus dados. Mesmo assim, os seus dados serão preservados e não serão 

divulgados publicamente.   

A participação neste estudo não terá custos a mais para o (a) Sr. (a). Os custos relacionados 

diretamente com o estudo serão pagos pela pesquisadora.Também não haverá qualquer tipo de 

pagamento devido à sua participação. Se o (a) Sr. (a) sofrer algum dano a sua saúde como resultado 

da sua participação nesse estudo nesta instituição, o Núcleo de Pesquisa em Geriatria e Gerontologia 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- EERP-USP será responsável por lhe dar todo o 

tratamento necessário e de forma gratuita.  

O(a) Sr. (a) poderá tirar qualquer dúvida sobre o estudo, fazer críticas, sugestões e reclamações 

diretamente com as pesquisadoras Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues e Vanessa Costa 

Almeida da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, no telefone (016) 3315-3416, de segunda a 

sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Você também poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, localizado na Avenida 

dos Bandeirantes, nº 3900 Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto, telefone 

(016) 3315-3416, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h ou pelo e-mail 

cep@eerp.usp.br. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, cuja função é de proteger eticamente o participante dessa 

pesquisa. No caso de dúvida por favor entrar em contato com o telefone (16) 3315.9197. 

Entendi o estudo.  Tive a oportunidade de ler o Termo de Consentimento ou alguém o leu para mim. 

Autorizo a minha inclusão neste estudo. Ao assinar este Termo de Consentimento, não renuncio a 

nenhum dos meus direitos legais.  Este documento será assinado em duas vias, sendo que uma via 

ficará comigo e outra com o pesquisador.  

 

___________________________________                                     _______________________ 

          Nome do participante de pesquisa                                                           Assinatura 

 

 

Francine Golghetto Casemiro                                    Rosalina A Partezani Rodrigues 

Pesquisadora responsável                                       Pesquisadora responsável 

 

 

Data:____/____/_____
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ANEXOS 

 

ANEXO A - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 
A1) Idade _______ (anos completos) (Ver documento se necessário) 

       Dia Mês e ano de nascimento _____/_____/______ 

 

AAIDADE ______ 

AMANO__/__/___ 

A2) Sexo 

       (1) Masculino               (2) Feminino 

 

ASEXO _____ 

A3) Qual é a cor da sua pele? 

       (1) Branca                (4) Preta 

       (2) Parda                  (5) Indígena 

       (3) Amarela            (99) NS/NR 

 

ACOR ______ 

A4) Qual seu estado civil? 

       (1) Solteiro (a) .  

       (2) Casado (a)   

       (3) Divorciado (a)/desquitado(a)  

       (4) Separado (a)  

       (5) Viúvo(a)  

       (6) Outro _____________________________ 

       (99) NS/NR 

AESTCIV ______ 

A5) Mora sempre neste endereço ou existe mais de um local para residir: 

(1) Mesmo Local      (2) Mais de um local     (99) NS/NR 

ALOCAL______ 

 

A6) Com quem o Sr(a) mora: 

       (1) Sozinho               

       (2) Somente com o cônjuge  

       (3) Cônjuge e filho(s)  

       (4) Cônjuge, filhos, genro ou nora  

       (5) Somente com o(s) filho(s)  

       (6) Arranjos trigeracionais (idoso, filhos e netos)  

       (7) Arranjos intrageracionais (mora somente com outros idosos e o cônjuge) 

       (8) Arranjos intrageracionais (somente com outros idosos) 

 

 

 

 

AMORA______ 
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       (9) Somente com os netos (sem filhos)   

       (10)  Outros (especifique)__________ 

       (99) NS/NR 

A7) Quantos filhos próprios e adotivos estão vivos? _________ (99) NS/NR AFILHVIV ______ 

A8) Quando o(a) Sr(a) necessita de atenção para acompanhar sua saúde qual o 

tipo de serviço o Sr(a) utiliza como primeira opção? 

(1) SUS                                           5) Benzedeira 

(2) Convênio de saúde                    99) NS/NR 

(3) Particular 

(4) Farmácia 

 

 

ASERATS_______ 
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ANEXO B - DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Peso:________Kg.      Altura:________cm.  

Cintura:__________cm.    Quadril__________cm.   

Panturrilha: ____________ 

PA-MSE (Sentado):  

1a medida  2a medida 3a medida 

Sist________   

Diast________ 

Sist________   

Diast_______ 

Sist________   

Diast_______ 

 

Frequência cardíaca ________ 

Oximetria __________________ 

 

BPESO _______ 

BALTU _______ 

BCINT ______ 

BQUAD_______ 

BPANT________ 

 

BPAS1_________ 

BPAD1_________ 

BPAS2_________ 

BPAD2 _______ 

B3PAS3________ 

BPAD3_________ 

 

BFC___________ 

 

BOXIM_________ 

 

 

 

 

 

  



Anexos  105 

 

ANEXO C - ESTILO DE VIDA 

 

 

 

  

C1) Consumo de álcool:  
(1) Não consome  (2) Consumia (só no passado)  (3) Consome no presente. 
 
C2) Tipo de bebida consumida: 
(1) Vinhos  (2) Cerveja  (3) Destilados  (4) Outros______________________ 
 
C3) Número de porções  
(1) Vinho = 90ml;  (2) Cerveja = 200ml;   (3) Destilados = 50ml; 
 
C4) Consumo de cigarros: 
(1) Não fumante (2) Ex-fumante  (3) fumante 
 
C5) Tipo de fumo: 
(1) Cigarros comercializados  
(2) Charutos 
(3) Cachimbo, 
(4) Cigarros feitos com fumo. 
 
C6) Quantidade de cigarros que fuma por dia ______________ 
C7) Quanto tempo fuma: _____________ 
C8) Quantidade de cigarros que fumava por dia _________________ 
C9) Quanto tempo fumou: _________________ 
 

CCBEBID_____ 
 
 
 
CTBEBID_____ 
 
 
CPBEBID_____ 
 
 
CCCIGAR____ 
 
 
 
CTFUMO_____ 
 
 
 
CQCIFUM____ 
CTMFUM_____ 
CQCIFUV____ 
CTMFUV______ 
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ANEXO D - PERFIL SOCIAL 

 

D1) Escolaridade: Quantos anos você freqüentou a escola? (99) NS/NR 

       (Se nenhum, colocar “0”) 

DESCOL ______ 

 

D2) Qual é a renda mensal em reais: 

IDOSO: ________________ em reais 

 

FAMÍLIA: (incluir idoso): (1) 1 SM  (2) 2 SM  (3) 3-5 SM  (4) 6-9 SM (5) + 10 SM 

(99) NS/NR 

 

 

 

DRENDI______ 

 

 

DRENDF______ 

D3) Qual(is) dessas rendas o Sr.(a) tem? 

           (0) Tem               (1) Não tem                          (99) NS/NR 

D3a) Aposentadoria 

D3b) Pensão 

D3c) Aluguel 

D3d) Trabalho Próprio 

D3e) Doações (família, amigos, instituições) 

D3f) Outras_______________________________ 

 

 

DAPOS ______ 

DPENS ______ 

DALUGUEL ____ 

DTRAPRO _____ 

DDOA ______ 

DOUTR _______ 

  

D5) Quais das seguintes atividades o Sr(a) realiza?  (0) Sim    (1) Sim (99) NS/NR 

D5a) Nenhuma 

D5b) Atividades domésticas 

D5c) Esporte/ dança 

D5d) Trabalho voluntário/ comunitário 

D5e) Trabalho remunerado 

D5f) Outros: Quais?___________ 

 

 

DATINEH______ 

DATDOM______ 

DATESD______ 

DATTVOL______ 

DATTREM______ 

DATOUT______ 
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ANEXO E - PROBLEMAS DE SAÚDE 

 

DOENÇAS NÃO SIM CÓDIGO 

E1) Anemia 0 1 EANEM ______ 

E2) Ansiedade/transtorno do pânico 0 1 EANSI ______ 

E3) Artrite (reumatóide/osteoartrite/artrose) 0 1 EREUM ______ 

E4) Asma ou bronquite 0 1 EASMA ______ 

E5) Audição prejudicada 0 1 EAUDP ______ 

E6) Câncer - Qual?________________ 0 1 EQCANC _____ 

E7) DBPOC/enfisema (doença Broncopulmonar) 0 1 ECANC ______ 

E8) Diabetes Mellitus  0 1 EDIAB ______ 

E9) Depressão 0 1 EDEPR ______ 

E10) Derrame 0 1 EDERRA _____ 

E11) Doença cardíaca 0 1 ECARDI ______ 

E12) Doença Gastrointestinal Alta (úlcera, hérnia, 
refluxo) 

0 1 
EGASTR ______ 

E13) Doença vascular periférica (varizes) 0 1 ECIRC ______ 

E14) Doença Neurológica (Parkinson/Esclerose) 0 1 ENEURO _____ 

E15) Hipertensão arterial* 0 1 EPRESS ______ 

E16) Incontinência urinária e/ou fecal 0 1 EINCUR ______ 

E17) Insônia 0 1 EDIFDO ______ 

E18) Obesidade 0 1 EOBES ______ 

E19) Osteoporose 0 1 EOSTE ______ 

E20) Constipação 0 1 EPRISV ______ 

E21) Problemas de coluna 0 1 ECOLU ______ 

E22) Visão prejudicada (catarata/glaucoma) 0 1 ECATAR ______ 

E23) Tontura (labirintite, vertigens) 0 1 ETONT ______ 

E24) Outras – Qual? ________________ 0 1 EOUTR ______ 
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ANEXO F - MINI EXAME DE ESTADO MENTAL (MEEM) 

 

F1) Como o (a) Sr (a) avalia sua memória atualmente? 

(1) (1) Excelente 
(2) (2) Muito boa 
(3) (3) Boa 

(4) Regular 
(5) (5) Ruim 
(6) (6) Péssima 
(99) (99) NS/NR 

 

FCAVAMEM____ 

F2) Comparado com um ano atrás, o (a) Sr (a) diria que agora a sua memória 

está 

(1) (1) Melhor 
(2) (2)Igual 
(3) (3)Pior 
(4) (99) NS/NR 

 

FCMEMPOS____ 

F3) ORIENTAÇÃO TEMPORAL - Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou 

não sabe (zero). 

Ano (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Semestre (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Mês (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Dia (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Dia da 

semana 

(   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

 

 

FCORITEM 

______ 

(5 ITENS) 

F4) ORIENTAÇÃO ESPACIAL – Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou 

não sabe (zero) 

Nome da rua (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Número da 

casa 

(   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Bairro (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Cidade (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 

Estado (   ) acertou (    ) errou (   ) Não sabe 
 

 

FORIESP ______ 

 

(5 ITENS) 

 

F5) REGISTRO – Nomeie três objetos: árvore, mesa e cachorro (um segundo 

para cada nome) 

Posteriormente pergunte os três nomes, em até 3 tentativas. 

Anote um ponto para cada objeto lembrado e zero para os que não foram. 

Lembrou = 1      Não lembrou = 0 

Guarde-os que mais tarde voltarei a perguntar. O (a) sr(a) tem alguma dúvida? 

 

FREGTOT _____  

(3 ITENS) 
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Árvore (   ) conseguiu (   ) não 

conseguiu 

Mesa (   ) conseguiu (   ) não 

conseguiu 

Cachorro (   ) conseguiu (   ) não 

conseguiu 

 

Número de repetições: ______________________ 

 

 

 

F6) ATENÇÃO E CÀLCULO - Anotar se acertou (1 ponto), errou (zero), ou não 

sabe (zero). 

       Vou dizer alguns números e gostaria que realizasse os seguintes cálculos 

100-7=93 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

93-7=86 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

86-7=79 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

79-7=72 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

72-7=65 (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

 

Se não for capaz de realizar cálculo, aplique esta opção - Soletre a palavra 

“MUNDO” de trás para frente (não conte como pontuação) 

(   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

 

FATCATOT ____ 

 

 

(5 ITENS) 

F7) MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO DAS PALAVRAS – Marcar 1 ponto para cada 

cálculo ou letra correta, em qualquer ordem 

Há alguns minutos, li uma série de 3 palavras e o(a) Sr(a)as repetiu. Diga-me 

agora de quais se lembra. 

Árvore (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Mesa  (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Cachorro (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

 

FMEMEVO _____ 

 

(3 ITENS) 

F8) LINGUAGEM – Anotar se acertou ( 1 ponto) , errou (zero),  ou não sabe 

(zero). 

       Aponte a caneta e o relógio e peça para nomeá-los...(permita 10 seg. para 

cada objeto) 

Caneta (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Relógio (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

 

FLINGGEM ____ 

 

(2 ITENS) 

F9) Repita a frase que vou lhe dizer - (Pronuncie em voz alta, bem articulada e 

lentamente). A resposta correta vale 1 ponto. 

 

FREPFRA _____ 
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       NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ 

Conseguiu (   ) Não conseguiu (    ) 
 

 

 

F10) Dê ao idoso (a) uma folha de papel, na qual esteja escrito em letras 

grandes: FECHE OS OLHOS, diga-lhe:  

        Leia este papel e faça o que está escrito. (permita 10 seg). 

Fechou os olhos (   )  (1 ponto) Não fechou os olhos (   ) (zero) 
 

 

FVISAO ______ 

 

F11) Diga ao idoso (a): 

Vou lhe dar um papel, e quando eu o entregar, pegue-o com a mão direita, dobre-

o na metade com as duas mãos e coloque no chão. Anotar se acertou (1 ponto) 

, errou (zero),  ou não sabe (zero).em cada item. 

Pegue o papel com a mão 

direita 

(   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Dobre esse papel ao meio (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 

Ponha-o no chão (   )acertou (    )errou (   )Não sabe 
 

 

FATIVI _______ 

 

(3 ITENS) 

F12) Diga ao idoso(a): 

O (a) Sr (a) poderia escrever uma frase completa de sua escolha (com começo, 

meio e fim)? 

Contar 1 ponto se a frase tem sujeito, verbo e predicado, sem levar em conta 

erros de ortografia e sintaxe, se ele(a) não fizer corretamente, pergunte-lhe: “Isto 

é uma frase?” e permita-lhe de corrigir se tiver consciência de seu erro (máx. 30 

seg) 

 

_______________________________________________________________

______ 

 

_______________________________________________________________

_____ 

 

FFRASE ______ 

 

 

F13) Diga ao idoso(a): 

         Por favor, copie este desenho: 

 

 

 

 

 

FESEN _______ 

 

 

 

 

Mostre o modelo e peça para fazer o melhor 

possível. Considere apenas se houver 2 pentágonos 

interseccionados (10 ângulos) formando uma figura 

de quatro lados ou dois ângulos (1 ponto) 
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ANEXO G - FENÓTIPO DA FRAGILIDADE 

 

G1) Alterações de peso/perda de peso não intencional no último ano 

No último ano, o senhor (a) perdeu mais do que 4,5 kg sem intenção (isto e, sem 

dieta ou exercício)? (1) sim (2) não 

Se sim, quantos quilos aproximadamente? _______________ Kg 

GPES______ 

G2) Força muscular/diminuição da força de preensão palmar da mão 

dominante medida pelo dinamômetro e ajustada ao sexo e ao índice de massa 

corporal. 

1ª medida 
de força 
de 
preensão 

 2ª medida 
de força 
de 
preensão 

 3ª medida de 
força de 
preensão 

 

 

Média das três medidas: _____________ 
 

 

 

GFORÇ_____ 

G3) Auto relato de exaustão/Fadiga: Pensando na última semana, diga com 

que frequência as seguintes coisas aconteceram com o (a) senhor (a): 

QUESTÕES Nunca / 
Raramente 

Poucas 
vezes 

Na maioria 
das vezes 

Sempre 

Sentiu que 
teve que fazer 
esforço para 
dar conta das 
suas tarefas 
habituais? 

 
(1) sim 
(2) não 

 
 

(0) 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

Conseguiu 
levar adiante 
suas coisas? 

(1) sim 
(2) não 

 
(0) 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 

 

 

 

 

GESFO______ 

 

GLEV______ 

G4) Lentidão da marcha/velocidade da marcha: O (a) Sr./Sra. utiliza 

habitualmente algum dispositivo auxiliar de marcha, como bengala ou andador?  

(1) não usa (2) Andador (3) Bengala (4) Outro 

1ª medida 
de 
velocidade 
de marcha 

 2ª medida 
de 
velocidade 
de marcha 

 3ª medida de 
velocidade 
de marcha 

 

Média das três medidas: _____________ 
 

 

GLENT_____ 

G5) Nível de Atividade Física/baixo nível de atividade física  

Para responder as questões lembre-se que: 

- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal;  

- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal;  

 

 

GATFI______ 
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- Atividades físicas LEVES são aquelas em que o esforço físico é normal, fazendo 

que a respiração seja normal. 

Pontuação (seção 1+ seção2 + seção3 + seção4) = __________min/sem 

 

Atividade Física no Trabalho Tempo (1b + 1c +1d) = ______min/sem 

Nesta seção constam as atividades que você faz no seu serviço, que incluem 

trabalho remunerado ou voluntario, as atividades na escola ou faculdade 

(trabalho intelectual) e outro tipo de trabalho não remunerado fora da sua casa, 

NÃO incluem as tarefas que você faz na sua casa, como tarefas domésticas, 

cuidar do jardim e da casa ou tomar conta da sua família. Estas serão incluídas 

na seção 3. 

1a. Atualmente o (a) Senhor (a) trabalha ou faz trabalho voluntario? (1) Sim (2) 

Não (Caso você responda não Vá para seção 2: Transporte) 

As próximas questões estão relacionadas a toda a atividade física que o (a) 

Senhor (a) faz em uma semana usual ou normal como parte do seu trabalho 

remunerado ou não remunerado, Não incluir o transporte para o trabalho. Pense 

unicamente nas atividades que você faz por, pelo menos, 10 min contínuos:  

1b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) gasta fazendo 

atividades vigorosas, por, pelo menos, 10 min contínuos, como trabalho de 

construção pesada, carregar grandes pesos, trabalhar com enxada, cortar lenha, 

serrar madeira, cortar grama, pintar casa, cavar valas ou buracos, subir escadas 

como parte do seu trabalho? (Coloque o nº de minutos em cada dia da semana 

do quadro abaixo e o nº total de minutos a seguir) 

_________minutos ( ) nenhum - Vá para a questão 1c 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

1c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades 

moderadas, por, pelo menos, 10 min contínuos, como carregar pesos leves, 

limpar vidros, varrer ou limpar o chão, carregar crianças no colo, lavar roupa com 

a mão como parte do seu trabalho remunerado ou voluntário? ________minutos 

( ) nenhum - Vá para a questão 1d 

 

GFTT_______ 

 

 

 

 

 

GTRA______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATVI______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATMOD___ 
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DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

1d. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda/caminha, 

durante, pelo menos, 10 min contínuos, como parte do seu trabalho? Por favor, 

NÃO incluir o andar como forma de transporte para ir ou voltar do trabalho ou do 

local que o (a) Senhor (a) e voluntário. ________minutos ( ) nenhum - Vá para a 

seção 2 – Transporte 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

Atividade Física como meio de Transporte Tempo (2b +2c) = ______min/sem 

Estas questões se referem à forma normal como o (a) Senhor (a) se desloca de 

um lugar para outro, incluindo seu trabalho, escola, feira, igreja, cinema, lojas, 

supermercado, encontro do grupo de terceira idade ou qualquer outro lugar.  

2a. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de carro, 

ônibus ou moto? ________minutos ( ) nenhum - Vá para questão 2b 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

Agora pense somente em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a 

outro em uma semana normal.  

2b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) anda de bicicleta 

por, pelo menos, 10 min contínuos para ir de um lugar para outro? (NÃO incluir o 

pedalar por lazer ou exercício). _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para a questão 

2c. 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

 

 

GCAM______ 

 

 

 

 

 

GAFT______ 

 

 

 

 

GCAR_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBIC_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GCAMI_____ 
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2c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) caminha por, pelo 

menos, 10 min contínuos para ir de um lugar para outro, como: ir ao grupo de 

convivência para idosos, igreja, supermercado, feira, medico, banco, visita um 

parente ou vizinho? (NÃO incluir as caminhadas por lazer ou exercício). ______ 

minutos ( ) Nenhum - Vá para a Seção 3 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

Atividade Física em casa: trabalho, tarefas domésticas e cuidar da família 

Tempo (3a + 3b + 3c)= ______min/sem 

Esta parte inclui as atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma semana 

Normal/habitual dentro e ao redor de sua casa, por exemplo, trabalho em casa, 

cuidar do jardim, cuidar do quintal, trabalho de manutenção da casa ou para 

cuidar da sua família. Novamente, pense somente naquelas atividades físicas 

que o (a) Senhor (a) faz por, pelo menos, 10 min contínuos. 3a. Em quantos dias 

de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades físicas vigorosas no jardim 

ou quintal por, pelo menos, 10min como: carpir, lavar o quintal, esfregar o chão, 

cortar lenha, pintar casa, levantar e transportar objetos pesados, cortar grama 

com tesoura: _______ minutos ( ) nenhum - Vá para a questão 3b 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

3b. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades 

moderadas no jardim ou quintal por, pelo menos, 10 min como: carregar pesos 

leves, limpar vidros, varrer, limpar a garagem, brincar com crianças, rastelar a 

grama, serviço de jardinagem em geral. ________ minutos ( ) Nenhum - Vá para 

questão 3c. 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

 

 

GTDO______ 

 

 

 

 

 

 

 

GAFVI______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATMO_____ 

 

 

 

 

 

 

 

GAMCA_____ 

 

 

 

 

 

GREC______ 
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3c. Em quantos dias de uma semana normal o (a) Senhor (a) faz atividades 

moderadas dentro de sua casa por pelo menos 10 minutos como: carregar pesos 

leves, limpar vidros ou janelas, lavar roupas a mão, limpar banheiro, varrer ou 

limpar o chão. _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para seção 4 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

Atividades Físicas de Recreação, Esporte, Exercício e de Lazer Tempo (4a 

+ 4b + 4c) = ___________min/sem  

Esta seção se refere às atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz em uma 

semana Normal unicamente por recreação, esporte, exercício ou lazer. 

Novamente pense somente nas atividades físicas que o (a) Senhor (a) faz por 

pelo menos 10 minutos contínuos. Por favor, NÃO incluir atividades que você já 

tenha citado 

4a, Sem contar qualquer caminhada que o (a) Senhor (a) faça como forma de 

transporte (para se deslocar de um lugar para outro), em quantos dias de uma 

semana normal, o (a) Senhor (a) caminha por, pelo menos, 10 min contínuos no 

seu tempo livre? _______ minutos ( ) Nenhum - Vá para questão 4b. 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

4b. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades 

vigorosas no seu tempo livre por, pelo menos, 10 min, como correr, nadar rápido, 

musculação, remo, pedalar rápido, enfim esportes em geral: _______ minutos ( ) 

Nenhum - Vá para questão 4c 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

GDESL_____ 

 

 

 

 

 

 

 

GTEML_____ 

 

 

 

 

 

 

 

GTVEL______ 
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4c. Em quantos dias de uma semana normal, o (a) Senhor (a) faz atividades 

moderadas no seu tempo livre por, pelo menos, 10 min, como pedalar ou nadar 

a velocidade regular, jogar bola, vôlei, basquete, tênis, natação, hidroginástica, 

ginastica para terceira idade, dança e peteca. _______ minutos ( ) Nenhum - Vá 

para seção 5 

DIA Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

Sábado Domingo 

Tempo 

minutos 

       

 

K6) Tempo Gasto Sentado  

Estas últimas questões são sobre o tempo que o (a) Senhor (a) permanece 

sentado em diferentes locais, como, por exemplo, no trabalho, na escola ou 

faculdade, em casa, no grupo de convivência para idosos, no consultório médico 

e durante seu tempo livre, Isto inclui o tempo sentado enquanto descansa, assiste 

TV, faz trabalhos manuais, visita amigos e parentes, faz leituras, telefonemas, na 

missa/culto e realiza as refeições. Não incluir o tempo gasto sentado durante o 

transporte em ônibus, carro ou moto.  

6a. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um dia de 

semana? _________horas _______minutos  

6b. Quanto tempo no total o (a) Senhor (a) gasta sentado durante um dia final de 

semana? _________horas _______minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTSEN_____ 

 

GTFSEM____ 
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ANEXO I - AVALIAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTOS ESPECÍFICOS 

 

I1. O senhor caiu nos últimos 6 meses?? 

(1) SIM                 (2) NÃO          (99) NS/NR         Número de  
Quedas:_______ 

 

ICAI: ______ 

I2. O (a) sr (a) tem cuidador para auxiliar nas necessidades diárias? 

( 1) SIM                   (2) NÃO          (99) NS/NR                              

 

ICUIDA: _______ 

I3. O (a) sr (a) foi hospitalizado nos últimos seis meses? 

           (1) SIM                       (2) NÃO               (99) NS/NR                 

 

1IHOSP: 
_______ 

Número de hospitalizações ___________  

I4. O (a) sr (a) faz uso de Omeprazol? 

        (1) SIM                       (2) NÃO               (99) NS/NR 

 

IOMEP: _____ 

Se sim, perguntas 

P5. O (a) sr (a) está tomando sob prescrição médica? 

        (1) SIM                       (2) NÃO               (99) NS/NR 

 

IPRESC: 
_______ 

I6. Quantos comprimidos o (a) senhor (a) toma por dia? IQNTS: 
________ 

I7. Há quanto tempo o (a) senhor (a) toma essa medicação? ITEMPO: ______ 

I8. O (a) sr (a) faz uso de medicação para a hipertensão? 

        (1) SIM                       (2) NÃO               (99) NS/NR 

Qual: 
_____________________________________________________ 

 

IMEDHT_______ 

I9) Tempo que tem diagnóstico de hipertensão arterial:___________ 

       Tempo que usa a medicação: _________________________ 

ITEMHT______ 

ITMEHT_______ 

I10) O (a) sr (a) faz uso de medicação para o Diabetes Mellitus? 

        (1) SIM                       (2) NÃO               (99) NS/NR 

Qual:___________________________________________________ 

 

IMEDDM______ 

I11) Tempo que tem diagnóstico de Diabete mellitus:___________ 

       Tempo que usa a medicação: _________________________ 

ITEMDM______ 

ITMEDM_______ 

I12) Óbito  

SIM                       (2)  NÃO 

Data: _____________________ 

 

IOBITO: _______ 
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ANEXO J - Dupla Tarefa 

 

Velocidade de marcha:___________ segundos 

DT1 (MOTORA): ______________ segundos 

DT2 (COGNITIVA):_____________ segundos 
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ANEXO K - PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM  

PESQUISA/EERP-USP 
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