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I. RESUMO 

Título: DESEMPENHO EM DUPLA TAREFA COMO PREDITOR DE QUEDAS EM 

UMA COORTE DE PACIENTES APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL  

Introdução: Os pacientes após AVC apresentam dificuldade na alocação dos 
recursos atencionais necessários à realização de tarefas simultâneas, o que 
determinainstabilidade e predispõe a quedas. Apesar de existirem diversos 
instrumenos para avaliar o risco de quedas, não está determinado se testes que 
utilizam dupla tarefa são superiores àqueles com tarefa simples na predição de 
quedas. Objetivo: Comparar a capacidade preditiva de queda do Timed up and Go 
(TUG) com o TUGcognitivo e verificar a associação entre desempenho em dupla 
tarefa e queda em pacientes após AVC. Casuística e Métodos: Coorte de 
pacientes após AVC funcionalmente independentes acompanhados em um 
ambulatório de referência na cidade de Salvador-Ba. Foram coletados dados 
sociodemográficos, clínicos e aplicadas as escalas: National Institutes of Health 
Stroke Scale (NIHSS); Índice de Barthel modificado (IBm), Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) e os testes TUG e o TUGcognitivo. Foram construídas curvas 
Receiver Operating Characteristic (ROC) para verificar a capacidade preditiva de 
quedas dos testes e identificar o ponto de corte ideal do TUGcog. Curvas de 
sobrevida foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier, sendo queda a variável 
dependente. Após análise univariada (teste log rank), variáveis com possível 
associação (P<0,1) foram incluídas em modelo multivariado de regressão de Cox, 
com resultaods expressos em hazard ratios e intervalos de confiança de 95%. 
Resultados: Incluídos 150 pacientes; média de idade 56,3±14 anos, 59% mulheres, 
NIHSS mediano de 2 (0 - 3). A mediana de seguimento foi 15±6 meses, com 6 
perdas (4%) durante o seguimento. Quedas ocorreram em 11,8% dos pacientes, 
com uma mediana de 13 meses. As áreas abaixo da curva ROC para o TUG e o 
TUGcog foram 69,3% (95%IC: 0,61-0,77) e 69,9%(95%IC: 0,62-0,77). O ponto de 
corte ideal do TUGcog foi >18,8 segundos (S: 70,6; E: 66,1; VP+ 21,8; VP- 94,4). Na 
análise multivariada ajustando-se por sexo, idade, queda prévia, AVC único e 
dispositivo de marcha apenas o TUG > 13,8 seg apresentou associação significante 
com queda (hazard ratio=6,4; IC 95%=1,4 – 29,1; P=0,012). Conclusões: Os testes 
TUG e TUGcog foram semelhantes na predição de queda e a sua ocorrência não foi 
associada ao desempenho em dupla tarefa à de queda. Provavelmente, para o perfil 
funcional da população estudada o TUG simples seja suficientente para identificar 
indivíduos propensos a queda. 

Palavras–chave: 1. Acidente Vascular Cerebral; 2. Equilíbrio postural; 3. Atenção. 
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II. INTRODUÇÃO 

O acidente vascular cerebral (AVC) representa uma das mais importantes 

causas de incapacidade grave entre indivíduos adultos1. Apesar das ações de 

órgãos públicos e entidades não governamentais em nosso país, para 

estabelecimento de estratégias de prevenção, muitos indivíduos ainda são 

acometidos2. Esse panorama remete ao fato de quão importante se torna refletir 

sobre como esses indivíduos retomam suas diversas atividades e enfrentam os 

desafios cotidianos após um AVC3. 

Estima-se que em 2015, em todo o mundo, existam em média 67 milhões de 

sobreviventes de AVC, muitos apresentando algum grau de deficiência3. Dados do 

Ministério da Saúde no Brasil indicam que há uma alta incidência anual do AVC 

(105/100.000), a qual tende a aumentar em função do envelhecimento populacional 

vivenciado pelo país4,5. No entanto, vale ressaltar que o AVC também vem 

apresentando-se cada vez mais frequente em indivíduos mais jovens (abaixo dos 45 

anos)6,7. 

A apresentação do AVC é extremamente heterogênea quanto às 

características da lesão, graus de comprometimento e de incapacidade, bem como 

ao potencial para recuperação, e depende da extensão e da área encefálica 

acometida8. Em decorrência de uma lesão cerebrovascular, o paciente pode 

apresentar manifestações sensoriais, motoras, cognitivas e/ou integrativas8,9. As 

alterações sensoriomotoras no hemicorpo contralateral à lesão são as condições 

mais comumente encontradas entre os indivíduos acometidos10.  

Associada à redução da força muscular e da amplitude de movimento, bem 

como às alterações do tônus, da coordenação motora e da organização sensorial, a 

hemiplegia configura-se como importante condição que impacta na manutenção do 

controle postural, o que torna estes pacientes mais suscetíveis a cair, quando 

comparada à população geral e a outras condições patológicas8,11.  

A incidência das quedas apresenta-se elevada desde os primeiros meses 

após o AVC (35 a 75%), e continua presente mesmo anos após o evento (22 a 

40%)12. Diversos fatores têm sido apontados como risco para quedas na população 

após AVC, sendo o desequilíbrio corporal e as modificações na marcha os mais 
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importantes13,14. Muitos mecanismos estão envolvidos nestas disfunções e os 

pacientes utilizam diversas estratégias de equilíbrio para adaptarem-se às 

mudanças que ocorrem no seu corpo após o evento15.   

Nos últimos anos, tem-se investigado as interações entre o processamento 

cognitivo e o comportamento motor, especialmente em relação ao equilíbrio corporal 

e marcha16. O paradigma da dupla tarefa (DT), ou seja: a realização de tarefas 

motoras e/ou cognitivas simultaneamente, é a abordagem principal utilizada nessas 

investigações e tem sido verificado que há impacto considerável da cognição na 

estabilidade corporal, tanto em indivíduos saudáveis quanto nos que apresentam 

sequela de AVC17,18.  

A inclusão da dupla tarefa (cognitiva + motora) nos métodos de avaliação 

funcional, tem trazido importantes informações quanto à habilidade de indivíduos 

após lesão encefálica alocar os recursos atencionais durante a realização de tarefas 

motoras19,20. A análise da capacidade preditiva de diferentes fatores relacionados às 

quedas, incluindo testes que possam ser utilizados como única tarefa (tarefa 

simples) ou associado a outra tarefa (tarefa dupla) mostra-se necessária para a 

identificação do melhor elemento a ser utilizado nos protocolos de rastreio 

populacionais ou individuais na prática clínica. Sugere-se também que essas 

medidas sejam sensíveis tanto na predição de quedas quanto no acompanhamento 

da recuperação do equilíbrio corporal após lesão17. Nesse contexto, indentifica-se o 

teste Timed up and Go (TUG) como um importante instrumento para esse fim, visto 

que é considerado como um recurso simples, de baixo custo, fácil aplicação e 

sensível na predição de quedas17,18,19,20. 

No entanto, não está determinado se testes que usem DT diferenciam mais 

precisamente os caidores dos não caidores, quando comparado a testes que usem 

tarefa simples. Sabendo-se da alta incidência e das graves e fatais conseqüências 

das quedas entre os indivíduos sobreviventes de AVC, torna-se imprescindível 

ampliar os conhecimentos acerca dos métodos de identificação daqueles indivíduos 

mais propensos a cair1,8,12,14.  
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III. OBJETIVOS  

Objetivo principal:  

Comparar a capacidade preditiva de queda do teste Timed up and Go (TUG) 

com o teste TUGcognitivo (TUGcog) em pacientes após AVC, acompanhados 

em um serviço de referência na cidade de Salvador-BA.  

 

  

Objetivos secundários:  

1. Comparar o desempenho de caidores e não caidores em tarefa simples e 

dupla tarefa; 

2. Identificar a capacidade preditiva de queda da diferença entre o tempo para 

completar a tarefa dupla e o tempo para completar a tarefa simples 

(deltaTUG);  

3. Verificar a existência de associação entre desempenho em dupla tarefa e a 

ocorrência de quedas; 

4. Sugerir um ponto de corte para o TUGcog em pacientes após AVC.     
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IV. REVISÃO DE LITERATURA  

IV. 1. O Acidente Vascular Cerebral 

O acidente vascular cerebral (AVC) refere-se à condição clínica 

caracterizada por instalação súbita de distúrbio cerebral focal ou global com duração 

maior que 24 horas ou que leve à morte, sem nenhuma outra causa aparente que 

não seja vascular, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS)21,22. As 

manifestações ou comprometimentos após o AVC variam muito de acordo com a 

localização e a extensão da lesão, levando a limitações de diferentes funções, o que 

restringe atividades e a participação social dos indivíduos acometidos22,23. Essa 

condição, representa ainda, uma das causas mais comuns de morte na maioria dos 

países industrializados, depois da doença coronariana e do câncer, além de ser 

importante causa de morbidade22,24. 

Incidência, prevalência e mortalidade são indicadores importantes na 

compreensão da sobrecarga da doença na população. No caso do AVC, acredita-se 

ser a prevalência o melhor parâmetro epidemiológico para o estudo sobre seus 

impactos na sociedade, ao quantificar os sobreviventes na população23. Nos 

Estados Unidos da América, a prevalência de AVC em 2010 foi de 2,8%, estimando-

se que sete milhões de pessoas acima dos 20 anos apresentavam-se com lesão. 

Analisando a prevalência por idade, foi observada variação entre 46,1 a 72,3 por 

1000 habitantes para indivíduos com mais de 55 anos, e 3,9% nos indivíduos com 

idade igual ou superior a 80 anos25,26.  

Dados de uma revisão sistemática, publicada em 2003, indicaram que a 

incidência corrigida por faixa etária variou de 4,2 a 6,5 por 1000 pessoas-ano em 12 

estudos de incidência analisados, para indivíduos com mais de 55 anos. Apesar de 

nos últimos anos, os estudos indicarem rápido declínio na mortalidade do AVC, esta 

patologia ainda representa a segunda ou terceira causa de óbito em muitos países26. 

Nos países em desenvolvimento, os dados são muito imprecisos. A pouca 

padronização metodológica e o número reduzido de pesquisas na área limitam a 

credibilidade das informações27. Dados do DATASUS mostram que, entre os anos 

de 2000 e 2011, mais de um milhão de pessoas foram internadas no país devido ao 

AVC28. Um estudo analisou durante três décadas consecutivas a taxa de 
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mortalidade por AVC quanto a sexo e idade nas diferentes regiões geográficas do 

Brasil e verificou redução para ambos os sexos em todas as regiões, mas com 

aumento do risco para indivíduos com mais idade29. A redução da mortalidade, 

descrita por Garritano e colaboradores, 2012, foi mais evidente para o sexo 

feminino30.  

É sabido que o Brasil passa por um rápido processo de envelhecimento 

populacional e, levando-se em consideração a associação entre ocorrência do AVC 

e aumento da idade, o envelhecimento da população indica que a prevalência desta 

doença pode estar aumentando no nosso país24. Entretanto, dados de estudos 

realizados em diferentes estados do Brasil chamam atenção para a ocorrência de 

AVC em indivíduos mais jovens (até 45 anos). Isso relaciona-se a um impacto 

negativo nessa parcela economicamente ativa da população, pela alta taxa de 

morbimortalidade associada31,32,33.  

De acordo com American Heart Association, a incidência de AVC isquêmico 

é de 87%, enquanto que o hemorrágico é de 10% e a hemorragia subaracnóide, de 

3%25. Num estudo realizado na cidade de Natal, no nordeste do Brasil, identificou-se 

uma maior frequência de AVC isquêmico (74,7%) em sua amostra, seguido pela 

hemorragia intracraniana (17,7%) e hemorragia subaracnoídea (7,6%)34.  

As manifestações decorrentes de um AVC variam de acordo com a 

localização e a extensão da lesão encefálica. Os indivíduos acometidos podem 

apresentar-se com alterações funcionais bastante distintas, interferindo no 

desempenho sensoriomotor, perceptual e/ou cognitivo8,35. Dentre os principais 

comprometimentos decorrentes do AVC, estão a hemiparesia, ataxia, hemianopsia, 

declínio da percepção visual, afasia, disartria, deficiências sensoriais, de memória e 

problemas com o controle de esfíncteres / bexiga. As sequelas impostas nestes 

casos trazem impacto negativo sobre o desempenho de atividades cotidianas, 

laborativas e de lazer, o que limita a participação social36,37. 

A taxa de sobrevivência após o AVC vem apresentando melhores níveis nos 

últimos anos. Entretanto, aproximadamente 90% dos pacientes permanecem com 

alguma sequela, sendo que dentre elas, a hemiplegia configura-se como a mais 

comum37. O quadro clínico da hemiplegia, extremamente variável, pode estar 
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associado ao comprometimento do controle dos movimentos, disfunções sensoriais, 

incontinências e problemas na comunicação, além de deficiência 

cognitivo/perceptual38,39. Apesar de frequentemente a hemiplegia e as alterações 

hemissensoriais apresentarem-se no hemicorpo contralateral, também pode haver 

alterações importantes para o contexto da organização do movimento 

ipsilateralmente à lesão. Essa condição traz dificuldades para a realização de tarefas 

do cotidiano40. 

A recuperação das funções após o AVC é muito variável e pode depender 

da área e local da lesão, da idade, da reabsorção do edema ou inflamação local, do 

estado pré mórbido e/ou da motivação do paciente35. A incapacidade grave é auto 

referida por 65% dos que sofreram AVC41 e essa condição sofre a influência de 

outros aspectos além dos comprometimentos neurológicos decorrentes da lesão, a 

exemplo de fatores como idade avançada, outras comorbidades e aspectos 

sociodemográficos42. 

Na última década, as funções cognitivas vêm sendo apontadas como 

importantes preditoras do sucesso no tratamento farmacológico e de reabilitação em 

pacientes após AVC. Os principais transtornos cognitivos afetam cerca de dois 

terços dos sobreviventes43. Um trabalho com 200 indivíduos após AVC verificou que 

a disfunção atencional foi o comprometimento cognitivo mais comum no estágio 

subagudo (48,5%), seguido por afasia (27%), déficit de memória de curto prazo 

(24,5%), disfunção executiva (18,5%) e disfunção da memória de longo prazo (13%). 

Os resultados da avaliação da função cognitiva após um ano de seguimento mostrou 

que o prejuízo da atenção permaneceu como sintoma mais freqüente naquela 

população (53,75%)44. 

Dentre as alterações cognitivas, as disfunções da memória e da 

comunicação são muito freqüente e significativamente incapacitantes45. Por outro 

lado, alterações discretas, como as disfunções atencionais, muitas vezes não 

identificadas nas avaliações iniciais do paciente com sequela de AVC, trazem 

impacto importante para as funções motoras e a realização das atividades do 

cotidiano46. Apesar de independentes funcionalmente, muitos pacientes apresentam 

disfunção atencional e consequentemente, demonstram desempenho pobre em 

diversas atividades especialmente as que envolvem a marcha. Com isso, 
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apresentam maior risco para o desequilíbrio e ocorrência de acidentes por queda47, 

o que pode dificultar sua adaptação no retorno ao trabalho ou mesmo em atividades 

de lazer e da rotina diária. 

 

IV. 2. Função executiva e atenção após AVC 

A função executiva, também denominada comportamento orientado para um 

objetivo, compreende desde a decisão sobre um objetivo de ação até a execução de 

um plano para alcançá-lo48. Esta função está entre as funções corticais superiores 

(ou processos cognitivos) que promovem controle para funções automáticas de 

níveis inferiores. Reconhecidamente, envolvem a iniciação ou intenção de ação, o 

planejamento, a sequenciação, o monitoramento, a solução de problemas, a 

memória de trabalho e a atenção49,50. 

A atenção é uma função dinâmica dirigida pela percepção sensorial e pela 

necessidade de selecionar um estímulo em detrimento de outros irrelevantes para o 

objetivo da ação. São considerados três tipos de atenção: a seletiva, a sustentada e 

a dividida51.  A primeira relaciona-se à habilidade de focar num único estímulo 

relevante enquanto ignoram-se os irrelevantes. A segunda representa a manutenção 

do foco de atenção por um período de tempo. E por fim, a atenção dividida é 

definida como a habilidade de focar em vários estímulos relevantes 

simultaneamente52.  

Sabe-se que as funções cognitivas interferem no desempenho de diversas 

ações motoras. Por exemplo, tem sido relatado que a execução de uma tarefa 

cognitiva, como falar, concomitante a uma tarefa motora, como deambular, reduz a 

velocidade da marcha. Esse fenômeno é denominado interferência na DT. A 

inabilidade para realizar tarefas simultaneamente, aumenta o risco para quedas em 

indivíduos idosos53. Indivíduos após lesão cerebral podem também estar 

susceptíveis a esse risco, já que áreas corticais e subcorticais são demandadas para 

a execução de multitarefas18,48. 

As desordens da função executiva, atenção e memória estão entre os 

comprometimentos mais comuns após um AVC a depender da área lesada, e pode 
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afetar até 75% dos pacientes54,55.  O prejuízo das funções de atenção (sustentada 

ou dividida) e da memória de trabalho parece estar principalmente relacionado a 

lesões do hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto que da atenção seletiva, 

parece associar-se com lesões em hemisfério direito56. 

A função executiva tem sido apontada como fator preditor de pobre 

recuperação após AVC44. Os sobreviventes apresentam frequentemente limitações 

quanto à recuperação das funções de equilíbrio corporal e mobilidade57, o que sem 

dúvida impacta no retorno às atividades laborais e atividades cotidianas em geral58,59 

e na participação social60. 

As disfunções atencionais foram identificadas nos pacientes que sofreram 

AVC ainda em fase hospitalar, no entanto, poucos estudos analisaram a 

permanência destes déficits numa fase crônica, quando os indivíduos já estão na 

comunidade. Hyndman et al identificaram deficiência da atenção dividida em 41%, 

da sua amostra, independente do tempo desde a lesão ou do hemisfério lesado61. 

Dessa forma, acreditamos ser fundamental o conhecimento dos impactos 

relacionados às demandas atencionais nesta fase, visto que muito mais 

frequentemente o paciente estará em situações que exijam a realização de 

multitarefas e assim, mais exposto ao risco de cair. 

Sabe-se que ao executar duas tarefas simultaneamente, haverá redução do 

desempenho em pelo menos uma delas. Isso em parte se explica pela possibilidade 

de que as tarefas compartilhem os substratos neurais de processamento. Os 

indivíduos após AVC apresentam menor habilidade para executarem uma tarefa 

motora concomitante a outra cognitiva, provavelmente por conta da modificação das 

demandas para o processamento de tarefas motoras e também pela modificação 

própria capacidade de processamento após a lesão62,63.  

Existem muitas possibilidades descritas de avaliar o desempenho de 

funções executivas e demandas atencionais. O paradigma mais utilizado é o da DT, 

que avalia especificamente a capacidade de atender às demandas atencionais para 

desempenhar tarefas simultaneamente19,20. Alguns trabalhos mostram que essa 

capacidade reduz em função da idade e outros avaliam os impactos das doenças 

neurológicas nessas demandas atencionais62,64,65.  
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O teste de fluência verbal tem sido apontado como instrumento simples e de 

baixo custo para avaliação da função atencional. Dos testes de fluência, sem dúvida, 

o de categoria animal é o mais comumente utilizado no rastreio das alterações 

cognitivas66, e pode ser aplicado como parte de baterias neuropsicológicas ou ser 

utilizado isoladamente para avaliação da função de linguagem, memória semântica e 

mudança de estratégia67,e consiste em o paciente evocar nomes de animais de 

qualquer espécie durante 60 segundos67,68. 

A escolaridade e a idade são fatores que parecem influenciar o desempenho 

dos indivíduos nesse teste. Brucki et al estudaram 257 indivíduos saudáveis 

analisando a influência da idade, sexo e escolaridade no desempenho em teste de 

FV. Eles não encontraram associação com idade ou gênero, mas sim com o nível de 

escolaridade daquela população, e propuseram uma adequação da interpretação 

para indivíduos com baixa escolaridade69.  

Diversas opções para a tarefa secundária (cognitiva) podem ser utilizadas 

em associação com a execução da marcha, como por exemplo, tarefa de cálculo, 

discurso, resposta a estímulo sonoro, evocação20. Nesse contexto, o teste de FV 

pode ser executado durante a realização de uma tarefa motora, em geral a marcha, 

e observada o impacto das demandas atencionais geradas para a realização dessa 

dupla tarefa70.  

Estudos mostram a modificação do comportamento da marcha quando 

solicitado ao paciente para falar ao mesmo tempo em que deambula61,71. Foi 

observada a redução do desempenho da marcha, inclusive podendo haver 

interrupções; e esse parâmetro (parar de andar enquanto fala) foi indicado como 

preditor de quedas, tanto na população idosa53 quanto na população após AVC71. 

As quedas são um importante problema que afeta muitos indivíduos após 

AVC12, e a identificação daqueles em risco para cair tornou-se um foco importante 

da atenção multidisciplinar a esses pacientes. Sendo assim, a escolha do melhor 

instrumento, que seja mais específico e mais sensível na identificação desse risco 

nessa população, possibilita a prevenção das quedas minimizando suas 

conseqüências muitas vezes incapacitantes ou mesmo fatais61. 
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IV. 3. Quedas após AVC 

As limitações funcionais residuais após um AVC incluem redução da 

velocidade da marcha e da capacidade de andar, disfunção do equilíbrio corporal, 

modificação da confiança no próprio equilíbrio e preocupação com a possibilidade de 

cair72,41. Declínio funcional em aspectos biomecânicos, de entradas sensoriais, 

integração e reponderação de informações, estratégias motoras, processamento 

cognitivo e percepção da verticalidade geram maior ou menor impacto no equilíbrio 

dos diferentes pacientes8. Isso torna a disfunção do equilíbrio corporal muito 

heterogênea na sua apresentação, entretanto, com uma consequência comum entre 

os indivíduos: a instabilidade postural; levando a um maior risco para queda13,14. 

Há cerca de 50 anos, acreditava-se que as quedas da própria altura eram 

raras entre os pacientes após AVC. Entretanto, estudos mais recentes vêm 

mostrando elevada frequência desse evento nessa população61,73 agravando as 

condições mórbidas e gerando restrições quanto às atividades e à participação 

social74.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a queda como um 

problema de alta prioridade e a define como “vir a inadvertidamente ficar no solo ou 

em outro nível inferior, excluindo mudanças de posição intencionais para se apoiar 

em móveis, paredes ou outros objetos"75. Por estar associada a consequências 

graves, determinando incapacidade e restrições, onerando os serviços de saúde, a 

ocorrência de quedas motivou a formulação de políticas públicas voltadas para a sua 

prevenção, especialmente na população idosa, principal grupo acometido por esses 

acidentes75,76. 

De acordo com o relatório global sobre prevenção de quedas no idoso, a 

frequência das quedas aumenta com a idade, e varia de acordo com a condição de 

fragilidade do indivíduo. Pode acometer 28% dos acima de 65 anos e chegar a 42% 

daqueles com mais de 70 anos, e acomete cerca de 30 a 50% dos idosos 

institucionalizados. A recorrência ocorre em muitos casos, representando cerca de 

40% dos que caem75. No Brasil, na população idosa sem comprometimento 

neurológico, temos uma prevalências em torno de 30% de eventos de quedas a 

cada ano77,78. Quanto à população após AVC, a incidência das quedas varia de 



23 
 

acordo como perfil dos pacientes estudados, podendo chegar a 75%, em indivíduos 

hospitalizados79.  

A ocorrência de queda dentre os sobreviventes de AVC está relacionada a 

diversos fatores. Um deles é fato de o AVC é frequente entre idosos, e eles 

apresentam, por uma série de fatores, risco aumentado para as quedas12. Mas este 

fator não pode ser priorizado visto que atualmente muitos jovens são acometidos por 

doenças cerebrovasculares31,32. Além disso, sabe-se que mesmo as doenças 

neurológicas sem disfunção direta no equilíbrio corporal e marcha aumentam em 

três vezes esse risco, principalmente as que acometem o sistema nervoso central80. 

Quando o comprometimento é diretamente relacionado aos sistemas envolvidos na 

função do equilíbrio corporal, limitando o controle da postura, há ainda maior 

predisposição às quedas8,81. 

O caráter multifatorial das quedas leva à grande dificuldade na identificação 

do elemento causal, que muitas vezes pode não ser único. Apesar disso, as 

alterações sensoriomotoras, frequentes nas doenças neurológicas, é particularmente 

importante80,82. Os fatores de risco são classificados em intrínsecos: os relacionados 

ao próprio indivíduo, como aspectos biológicos e comportamentais, e os extrínsecos: 

relacionados a aspectos ambientais, como condição do piso ou do calçado em uso83.  

Dentre os fatores biológicos, as disfunções do sistema nervoso central 

destacam-se como um dos mais importantes determinantes de queda80. O AVC está 

em segundo lugar na ocorrência de quedas, superado apenas pela doença de 

Parkinson80,84. Uma revisão integrativa publicada em 2010 analisou a literatura sobre 

diversos fatores de risco de queda em indivíduos após AVC na fase de reabilitação e 

foi identificada evidencia científica apenas para os seguintes fatores de risco 

diretamente relacionados ao quadro clínico-funcional do AVC: desequilíbrio corporal, 

presença de heminegligência e auto-cuidado insuficiente82. 

Diversas consequências físicas e psicossociais, por vezes graves, podem 

surgir em decorrência de uma queda. Dependência, limitação da atividade e 

participação, medo de novas quedas, fraturas, hospitalização e morte são algumas 

das significativas complicações que podem surgir a partir de uma única queda41,74,85. 

Nesse contexto, é fundamental que se identifique os fatores preditores das quedas 
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para que se possa implementar o rastreio e direcionar os programas de prevenção 

destes acidentes. 

Recentemente, tem-se verificado que muitos indivíduos caem quando estão 

executando DT, exatamente pela necessidade de dividir a atenção86,87. Por conta 

disso, questiona-se a possibilidade de que o desempenho em DT possa ser superior 

em predizer quedas que o desempenho em tarefa simples88. Um estudo 

retrospectivo verificou que não houve diferença entre a tarefa simples e dupla na 

identificação de caidores e não caidores, em uma população de indivíduos hígidos, 

residentes na comunidade89. Este estudo utilizou o teste Timed Up and Go (TUG), 

isolado ou com adição de outra tarefa - cognitiva (subtração) e motora (segurar um 

copo cheio de água) - para identificar o risco de quedas na sua amostra89. 

 O TUG é um teste simples e de baixo custo, que foi descrito originalmente 

para avaliar a mobilidade funcional, mas também é descrito na literatura como 

importante recurso na identificação do risco de quedas89,90,91. Mobilidade funcional é 

definida como "manobras relacionadas ao equilíbrio corporal e à marcha utilizadas 

no dia-a-dia, a exemplo de levantar e sentar numa cadeira, bem como andar"90. No 

estudo original do TUG, foi determinado que, para idosos saudáveis um tempo até 

10 segundos; de 10,01 a 20 segundos considera-se esperado para idosos frágeis ou 

com deficiência, os quais tendem a ser independentes na maioria das atividades de 

vida diária; no entanto, acima de 20 segundos gastos para a realização da tarefa, 

sugere prejuízo importante da mobilidade funcional90. Posteriormente, Shumway-

Cook et al., 2000, propuseram um ponto de corte para avaliação do risco de quedas 

em idosos residentes na comunidade sendo que um tempo de execução maior ou 

igual a 13,5 segundos indica risco aumentado para quedas89.  

Para a população após AVC, não foram encontrados na literatura estudos 

que determinem um ponto de corte do TUG para risco de quedas, no entanto um 

estudo recente desenvolvido por nosso grupo identificou o TUG como preditor de 

quedas e propôs um ponto de corte em 15 segundos para pacientes após AVC, com 

marcha independente92. Entretanto, o TUGcognitivo não foi ainda explorado quanto 

à sua capacidade para predizer quedas nesta população. 
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V. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

V.1. Desenho e população do estudo 

Este estudo é uma coorte prospectiva dinâmica cujo desfecho foi ocorrência 

de queda. Foi utilizada uma amostra de conveniência, composta por pacientes 

cadastrados e acompanhados no ambulatório de Doenças Cerebrovasculares do 

Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos (COM-HUPES), na 

cidade de Salvador – Bahia e selecionada de forma consecutiva, a partir da ordem 

de chegada ao ambulatório e preenchimento dos critérios de inclusão.  

Os participantes foram avaliados por neurologistas desse ambulatório, 

seguindo critérios clínicos e de neuroimagem, e todos apresentavam diagnostico 

clínico-radiológico de AVC isquêmico ou hemorrágico, com história de um ou mais 

eventos. Considerou-se paciente após AVC, aqueles que apresentaram déficit 

neurológico focal, com duração maior do que 24 horas, confirmado por tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética93.  

Foram incluídos os indivíduos que apresentavam habilidade para andar ao 

menos 6 metros sem ajuda de terceiros, fazendo ou não uso de órteses ou de 

auxiliar de marcha, sem necessidade de assistência para transferências ou durante 

a marcha. Além disso, quem tivesse visão e audição suficientes para completar as 

tarefas solicitadas e habilidade para compreender instruções verbais.  

Como fatores de exclusão, consideraram-se: desordem neurológica 

associada que comprometesse o equilíbrio, bem como vestibulopatias; condição 

ortopédica que comprometesse a ortostase e sua marcha natural; afasia e/ou 

demência diagnosticados em prontuário.  

V.2. Procedimento da coleta de dados 

Os dados demográficos, clínicos e funcionais foram coletados na avaliação 

inicial. Em seguida, os pacientes eram avaliados a cada três meses (quando do seu 

retorno ao ambulatório para acompanhamento médico) ou por telefone, através dos 

números disponibilizados para o contato pessoal. Os indivíduos foram 

acompanhados prospectivamente por no mínimo um ano, utilizando-se um diário de 

acompanhamento com calendário para registro das quedas no período.   
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Todos os dados da entrada no estudo foram coletados pela pesquisadora 

principal e mais duas fisioterapeutas especializadas em reabilitação neurológica 

devidamente treinadas antes do início do estudo. Estas permaneceram cegas 

quanto aos dados coletados durante o seguimento. Neste último, o questionário de 

acompanhamento de ocorrência de quedas foi aplicado por três participantes do 

projeto: duas mestrandas (desta mesma linha de pesquisa) e uma aluna de 

graduação em fisioterapia (aluna de iniciação científica) cegas quanto às 

informações da entrada. 

V.2.1 Instrumentos de coleta 

O questionário contempla variáveis demográficas e clínico-funcionais. Os 

dados sobre sexo, data de nascimento, estado civil, nível de escolaridade, presença 

de comorbidades, número de eventos, tempo desde o último AVC (em meses), 

gravidade do AVC (escore do NIHSS), etiologia, território vascular acometido, 

medicamentos em uso foram revisados em prontuário. Ocorrência de queda prévia 

(nos 12 meses anteriores à entrada no estudo), número de quedas e uso de auxiliar 

de marcha foram questionados diretamente ao paciente (Anexo 1). 

Os medicamentos utilizados pelos pacientes, indicados na literatura como 

possivelmente relacionados com efeitos que predispõem a queda foram identificados 

e categorizados em hipotensores (betabloqueadores, diuréticos, alfaagonistas e 

vasodilatadores), sedativos/hipnóticos e anticonvulsivantes por um neurologista do 

ambulatório. O uso de 5 ou mais medicamentos foi considerado como polifarmácia, 

independente da classe da droga utilizada94,95. 

Após preenchimento do questionário, as seguintes escalas e testes foram 

aplicados: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS); Índice de Barthel 

modificado (IBm), Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Teste de Fluência Verbal - 

categoria animais (FV). Posteriormente, o paciente realizou a versão simples do 

Timed Up & Go Test (TUG) e, em seguida o TUG com tarefa a cognitiva (TUGcog). 

A NIHSS indica a gravidade do AVC a partir da avaliação dos seguintes 

ítens do exame neurológico: nível de consciência, linguagem, negligência, perda do 

campo visual, movimentos extraoculares, força muscular, ataxia, disartria e perda 
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sensorial. O escore varia de 0 a 42 pontos, sendo que escores mais próximos da 

pontuação máxima apontam maior gravidade do quadro96,97. (Anexo 2). 

O IBm avalia o desempenho nas Atividades de Vida Diária (AVDs) e provê 

informações sobre o grau de independência do indivíduo. Esta escala é amplamente 

utilizada na prática clinica e na pesquisa por ser um instrumento de simples 

aplicação, com boa validade na população brasileira após AVC97. Além disso, possui 

alta confiabilidade, tanto para entrevistas face a face quanto através de contato 

telefônico98. 

Os subitens do IBm identificam o desempenho em tarefas cotidianas 

incluindo  autocuidado e mobilidade. A classificação funcional é apresentada em 5 

variações, sendo a pontuação 50 interpretada como independência total, de 46 a 49 

pontos, ligeiramente dependente,  de 31 a 45, dependência moderada, de 11 a 30 

dependência importante e de 0 a 10 pontos, dependência total97. (Anexo 3) 

Para avaliação do status cognitivo, optou-se pela aplicação do mini exame 

do estado mental (MEEM), considerado na literatura como escala de maior validade 

para este fim. É um instrumento de rastreio que avalia vários domínios da função 

cognitiva, como orientação temporal e espacial, memória imediata, memória recente, 

atenção e cálculo, linguagem e praxia visoconstrutiva99. Sua pontuação máxima é de 

30 pontos, e o desempenho do paciente é influenciado pela escolaridade100.  

Neste estudo, portanto, foi realizada uma correção da classificação do 

MEEM para o nível educacional do paciente, com base em um escore validado para 

a população brasileira. Este escore considera quatro níveis educacionais: 

analfabetos; baixa (1 a 4 anos de estudo); média (5 a 8 anos) e alta escolaridade 

(acima de 8 anos), sendo que o segundo e o terceiro (baixa e média escolaridade) 

são agrupados. Os pontos de corte na escala para considerar deficiência cognitiva 

foram: 13 pontos para analfabetos; 18 para baixa e média escolaridade e 26 para 

alta escolaridade101. (Anexo 4) 

O teste de FV, categoria animais, foi aplicado para avaliar a função 

executiva. Para o teste, o paciente é solicitado a enumerar o maior número de 

animais possível durante 1 (hum) minuto cronometrado. A avaliadora anotava todos 

os animais ditos pelo paciente e depois de findado o tempo, o número de animais 
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era contabilizado, considerando-se um ponto para cada nome de animal. Foi 

utilizada no presente estudo, uma correção com base na escolaridade, adotando o 

ponto de corte de 9 animais por minuto para os indivíduos analfabetos, baixa e 

média escolaridade; e de 13 animais para aqueles com alta escolaridade67,69.   

Para avaliar o desempenho em tarefa simples, foi utilizada a versão original 

do TUG, onde o paciente foi orientado a levantar-se de uma cadeira com altura 

padrão de assento (46cm) e braços (65cm), deambular três metros, retornar e 

sentar-se novamente, usando um calçado habitual e com marcha natural, com ou 

sem uso de órteses. O tempo em segundos, despendido para completar esta tarefa 

foi cronometrado90.  

Quanto ao desempenho em dupla tarefa, uma versão modificada do TUG foi 

utilizada, adicionando-se a este uma tarefa cognitiva89 Neste trabalho, o perfil da 

amostra estudada, com percentual significativo de indivíduos com baixa 

escolaridade ou sem instrução formal, determinou a escolha de uma tarefa simples 

que pudesse ser executada por todos. Sendo assim, optou-se pela tarefa de 

evocação de palavras de uma única categoria, utilizando-se o teste de FV, categoria 

animais67. O paciente foi orientado a executar todos os passos do TUG simples 

(levantar da cadeira com braços, andar por 3 metros, retornar e sentar-se 

novamente), enquanto falava nomes de animais (TUGcog)102.  

O paciente foi instruído a não interromper a evocação de animais durante a 

execução do TUGcog. Para que os indivíduos estivessem adaptados às instruções 

do teste e visualizassem o percurso, todos eles realizaram inicialmente um único 

treino, em seguida era cronometrado o tempo de execução do TUG simples e por 

fim, era cronometrado o tempo de execução do TUGcognitivo Foi respeitado o 

tempo necessário, referido pelo próprio paciente, para descanso entre os testes para 

evitar qualquer interferência de fadiga na execução dos mesmos. 

V.2.2 Seguimento da coorte: coleta e estratégia para redução de perdas 

Após a entrada no estudo, os indivíduos foram acompanhados 

prospectivamente por 12 meses, no intuito de identificar a ocorrência de quedas 

(desfecho primário do estudo). A coleta de dados durante o período do seguimento 

foi feita cada três meses, presencialmente no ambulatório ou por contato telefônico 
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(Figura1). Preferencialmente o próprio paciente informava sobre a ocorrência ou não 

de quedas no período, entretanto quando foi impossível contatar o paciente, o 

cônjuge ou filho/a que moravam com o mesmo, foram definidos como informantes. 

Foi utilizado um questionário de identificação e caracterização das quedas para 

entrevista durante o seguimento (Anexo 5).  

Para minimizar o viés de memória e a perda de informações, todos os 

pacientes receberam um calendário para acompanhamento e registro das quedas, 

onde os participantes marcavam na data correspondente à queda ocorrida (Anexo 

6). As anotações contidas no calendário serviam para consulta e não substituíam a 

entrevista.  

 

 

Figura 1. Esquema do período do seguimento no estudo 

 

Sendo esta uma coorte dinâmica, os pacientes tiveram sua primeira 

avaliação em diferentes momentos, entre agosto de 2011 e agosto de 2013. Oitenta 

e seis pacientes foram incluídos no primeiro ano do estudo. No ano de 2012, 

observou-se uma redução importante no número de pacientes elegíveis para o 

estudo. Isso pode ser explicado pelo fato de que, sendo um ambulatório de 

referência, muitos dos pacientes admitidos, neste período, eram originados da 

Unidade de AVC de um hospital público da cidade, imediatamente após a alta 

hospitalar. Sendo assim, configurou-se no período um perfil de pacientes agudos 

com características clínicas e funcionais que impossibilitaram o preenchimento dos 

T0 

AVALIAÇÃO INICIAL 

questionário, NIHSS,  

IBm, MEEM,  

TUG e TUGcog 

T1 

SEG1 - 3 meses 

questionário 
quedas 

T2 

SEG2 - 6 meses 
questionário 

quedas 

 

T3 

SEG3 - 9 meses 

questionário 
quedas 

T4 

SEG4 - 12 meses 

questionário 
quedas 



30 
 

critérios de inclusão deste estudo. Concluímos a entrada na coorte, com o número 

amostral necessário em agosto de 2013 (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Total de pacientes incluídos na coorte, de acordo com o período (semestre) do 
estudo. 

 

V.3. Cálculo Amostral 

O cálculo do poder estatístico da amostra foi realizado a posteriori, baseando-

se nas informações produzidas na própria matriz de dados deste estudo. Levou-se 

em consideração: o tamanho da amostra analisada (n = 144); período de 

acompanhamento (tempo de 39 meses); média do tempo até a ocorrência do evento 

queda entre os pacientes (13 meses); tempo limite para entrada de novos pacientes 

na coorte (24 meses), respectivamente, e nível de confiança de 95%. Para as 

medidas de associação, a amostra apresentou poder de 100% e nível de confiança 

de 95% (α = 5%) de detectar hazard ratio (HR) iguais ou superiores a 1,6 como 

significativas. 
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 V.4. Análise Estatística 

Foi utilizado o programa Statistical Package for Social Science (SPSS), 

versão 20.0 para o tratamento dos dados. Inicialmente, verificou-se a distribuição 

das variáveis contínuas, e apenas a variável idade apresentou distribuição normal. A 

partir disso, realizou-se análise descritiva dos dados sociodemográficos, clínicos e 

funcionais para identificar as características da população estudada. As variáveis 

categóricas foram apresentadas através de frequência simples e relativa, e as 

contínuas, através de medida de tendência central e dispersão [média - desvio 

padrão; mediana - primeiro e terceiro quartis (Q1 e Q3)].  

Neste estudo, consideramos caidor, o paciente que, durante o seguimento, 

tenha sofrido 2 ou mais quedas103. Para a comparação entre os testes TUG e 

TUGcog, e o deltaTUG (TUGcog – TUG) quanto a capacidade para classificar 

corretamente caidores e não caidores, foram construídas curvas ROC (Receiver 

Operating Characteristic) e comparadas as áreas abaixo da curva (AAC), bem como 

os intervalos de confiança de ambos os testes. A escolha dos pontos de corte ideais 

para o TUG, TUGcog e deltaTUG foi baseada na análise dos indicadores de 

validade (sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, além 

das razões de verossimilhança positiva e negativa) . Foi escolhido o ponto com 

melhor acurácia diagnóstica, o qual maximiza tanto a sensibilidade quanto a 

especificidade para discriminação dos caidores e não caidores. 

 A análise univariada foi efetuada através da técnica de Kaplan Meier e do 

respectivo teste log-rank, para identificar potenciais fatores de risco para queda. Foi 

realizada uma análise de sobrevida, tomando o tempo entre a data de entrada no 

estudo até a data de ocorrência da primeira queda como “falha”. Os fatores que 

apresentaram P≤0,10 foram incluídos e analisados numa extensão do modelo de 

riscos proporcionais de Cox, para verificar a associação entre o desempenho em 

dupla tarefa (TUGcog) e a ocorrência de queda. As análises de sobrevida e a 

regressão de Cox foram realizadas no programa STATA versão 12.0. Foram 

consideradas como estatisticamente significantes probabilidades de erro α inferiores 

a 5% (P<0,05). 
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V.5. Aspectos Éticos 

Este trabalho é parte do projeto intitulado “Fatores preditivos de queda em 

uma população de AVC” (estudo-mãe). O projeto-mãe foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa (CEP) do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos 

(C-HUPES), da Universidade Federal da Bahia, sob o protocolo 09/2010. Como 

incluíram-se outras variáveis para análise neste sub-projeto, fora apresentado um 

adendo contendo os tópicos a serem incluídos, bem como o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) adaptado com os itens desta pesquisa 

(Anexo 7), para uma nova avaliação deste CEP, o qual se encontra aprovado sob 

mesmo protocolo (Anexo 8).  

Os indivíduos foram convidados a participar da pesquisa mediante 

esclarecimento sobre todos os procedimentos a serem realizados e aqueles que 

concordaram, assinaram o TCLE. Foi preservada a confidencialidade dos dados e 

também garantida a liberdade de retirar-se a qualquer momento da pesquisa, sem 

prejuízos em relação ao seu tratamento e atendimento no ambulatório, de acordo 

com o disposto da Resolução 196/96 do Comitê Nacional de Ética em Pesquisas 

(CONEP) envolvendo seres humanos. 
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VI. RESULTADOS 

VI.1 Caracterização geral da amostra 

No período entre agosto de 2011 e agosto de 2013, 229 pacientes foram 

identificados no ambulatório de Doenças Cerebrovasculares do COM-HUPES. 

Destes, 27 não deambulavam, 21 apresentavam afasia, sete tinham 

comprometimento cognitivo grave, três tinham outra condição neurológica 

concomitante ao AVC (TCE, Parkinsonismo), quatro tiveram diagnóstico de acidente 

isquêmico transitório (AIT), quatro apresentavam deficiência visual grave e um tinha 

idade menor que 18 anos, totalizando 67 exclusões.  Os 162 pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo, 

porém 12 recusaram-se. Sendo assim, 150 pacientes constituíram a coorte e foram 

seguidos por uma média de 15±6 meses, a partir da data da avaliação inicial (T0).  

Houve perda de seis pacientes, sendo dois óbitos antes de iniciar o 

seguimento e quatro outros por não comparecimento às consultas de retorno para 

acompanhamento médico no ambulatório e não terem sido localizados após cinco 

tentativas de contato telefônico em horários e dias diferentes.  Assim, 144 pacientes 

após AVC completaram o período de seguimento e foram analisados (figura 3). 
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Figura 3. Fluxograma de seleção e perdas dos pacientes no estudo. 

 

As características sociodemográficas e clínicas dos pacientes são 

apresentadas na Tabela 1. Dos 144 pacientes com média de idade 56,3±14 anos, 

59% eram mulheres, 51,4% eram casados ou viviam com um companheiro e 65,3% 

tinha baixa ou média escolaridade. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a 

comorbidade mais frequente, encontrada em 72,9% dos indivíduos e 47,9% fazia 

uso de 5 ou mais medicações (polifarmácia). Quanto aos aspectos relacionados ao 

AVC, os pacientes apresentaram mediana da NIHSS de 2 (0 - 3) e mediana de 12 

(6,2 – 36) meses desde o último evento. Apenas 20,8% tiveram um único AVC e 

88,2% apresentaram o tipo isquêmico. O hemisfério direito foi acometido em 49,3% 

e a circulação posterior comprometida em 22,2% dos pacientes.  
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Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas de 144 pacientes após AVC, 
acompanhados em um ambulatório de referência na cidade de Salvador-BA. 

 

Características 

Total 

(n = 144) 

 

% 

 
Idade, em anos completos média (DP) 

 
56,3 (14,0) 

 
 

Gênero  
Feminino 

 
85 

 
59,0 

Estado Civil 
Com vida conjugal 

 
74 

 
51,4 

Escolaridade 
Alta 
Baixa/Média 
Analfabeto 

 
14 
94 
36 

 
9,7 
65,3 
25,0 

Polifarmácia (5 ou mais medicamentos) 69 47,9 
Comorbidades 

HAS 
DLP 
DM 
Doença de Chagas 
FA 
ICC 
Epilepsia após AVC 

 
105 
40 
30 
13 
3 
6 
4 

 
72,9 
27,8 
20,8 
9,0 
2,1 
4,2 
2,8 

NHISS*  2 (0 – 3)  
Tempo desde o AVC, em meses* 12 (6,2 – 36)  
AVC único 30 20,8 
Etiologia 

AVC Isquemico  
Aterosclerose de grande artéria 
Cardioembólico 
Oclusão de pequenos vasos 
AVCI de outras etiologias determinadas 
AVCI de etiologia indeterminada 
A esclarecer 

 
 

24 
28 
16 
12 
8 

39 

 
 

16,7 
19,4 
11,1 
8,3 
5,6 
27,1 

AVC Hemorrágico  
Não consta  

13 
4 

9,0 
2,8 

Local da lesão  
Hemisfério direito 
Hemisfério esquerdo 
Bilateral 
Cerebelo e/ou tronco encefálico 

 
71 
49 
10 
14 

 
49,3 
34,0 
6,9 
9,7 

Circulação Posterior Comprometida
 

32 22,2 
*mediana (IQ); AVC: Acidente vascular cerebral; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; 
AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DLP: dislipidemia; 
DM: diabetes Mellitus; FA: fibrilação atrial; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; 
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VI.2  Desempenho funcional entre caidores e não caidores 

Verificou-se que 11,8% dos participantes sofreram duas ou mais quedas 

durante o seguimento. A tabela 2 apresenta a comparação entre caidores e não 

caidores quanto ao tempo mediano para execução dos testes TUG (desempenho 

em tarefa simples) e TUGcog (desempenho em dupla tarefa), bem como quanto a 

diferença de tempo para a execução dos dois testes, expressa pelo deltaTUG. Dos 

144 pacientes, 40 (27%) relataram ao menos uma queda nos 12 meses anteriores à 

entrada no estudo (queda prévia) e a mediana (IQ) da capacidade funcional (IBm) e 

da função cognitiva (MEEM) foram respectivamente 49 (47–50) e 24 (20–27). Os 

caidores necessitaram de maior tempo para completarem o TUGcog [22,0 seg (16,6 

– 33,5)] quando comparados aos não caidores [(16,6 seg (13,4 – 22,3)] (P=0,008).  

 

 

Tabela 2. Características funcionais de 144 pacientes após AVC, acompanhados em um 
ambulatório de referência na cidade de Salvador-BA. 

Variáveis  

n(%) 

Total 

144 (100) 

Não caidores 

127(88,2) 

Caidores 

17(11,8) 

Pvalor# 

TUG (seg) *
 

13,0 (11,0 - 17,2) 12,6 (10,8 – 16,6) 15,0 (14,0 – 26,3) 0,010 

TUGcog (seg) * 17,0 (14,0 – 22,9) 16,6 (13,4 – 22,3) 22,0 (16,6 – 33,5) 0,008 

Delta TUG (seg) * 4,0 (2,0 – 6,0) 4,0 (2,0 – 5,3) 6,0 (3,5 – 8,4) 0,014 

IBm* 49 (47 – 50) 50 (48 – 50) 47 (45 – 49,5) 0,004 

MEEM* 24,0 (20,0 – 27) 24 (20 – 27) 23,5 (18,2 – 26,0) 0,264 

FV* 10 (8-13) 10 (8 – 13) 8,0 (6,5 – 9,5) 0,004 

Auxiliar de marcha n (%) 30 (20,8) 22 (17,3) 8 (47,1) 0,005 

Queda prévia n (%) 40 (27,8) 30 (23,6) 10 (58,8) 0,020 

*mediana (IQ); TUG: Timed up and go; TUGcog: TUG com tarefa cognitive; DeltaTUG: TUGcog-TUG; IBm: 
índice de Barthel modificado; MEEM:Mini Exame do Estado Mental; FV: Fluência Verbal. 

#
Para variáveis 

categóricas: Teste Qui quadrado ou exato de Fisher. 
#
Para variáveis contínuas: Teste Mann-Whitney.  
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VI.3  Capacidade preditiva de queda dos testes TUG e TUGcog, e da 

diferença de tempo para executá-los (deltaTUG)  

As curvas ROC foram construídas para o TUG e para o TUGcognitivo, bem 

como para a diferença de tempo entre eles (deltaTUG) a fim de comparar a 

capacidade preditiva dos mesmos para quedas ocorridas durante o seguimento. 

Verificamos que ambos os testes, bem como o deltaTUG são capazes de predizer 

queda. Adicionalmente, as áreas abaixo da curva ROC para o TUG e TUGcog foram 

respectivamente, 69,3% (95%IC: 0,61-0,77) e 69,9%(95%IC: 0,62-0,77). Observa-

se, portanto sobreposição dos intervalos de confiança (Figura 4).  

 

 
Figura 4. Curva ROC dos testes Timed Up and Go (TUG) e Timed Up and Go cognitivo  
(TUGcog), como preditores de quedas em uma coorte de pacientes após AVC. 

 

 



38 
 

O ponto que combinou maior sensibilidade e maior especificidade para o TUG 

foi 13,8seg com sensibilidade de 82,35, especificidade de 61,42 e para o TUGcog foi  

18,8 seg com sensibilidade de 70,59, especificidade de 66,14. A diferença entre o 

tempo para execução dos testes (deltaTUG) também foi avaliado como possível 

preditor de queda e o ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade para o 

deltaTUG foi 5,3seg com sensibilidade de 64,71, especificidade de 75,59. Os 

respectivos valores da sensibilidade, da especificidade e os valores preditivos 

(positivo e negativo) estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

 

Tabela 3. Valores de sensibilidade, especificidade e valores preditivos (positivo e negativo) 
para os pontos de corte encontrados do TUG, TUGcog e deltaTUG em pacientes pós AVC. 

 

TESTE Ponto 

de corte 

Sensibilidade 95% IC Especificidade 95% IC VP+ VP- 

        

TUG >12 82,35 56,6 - 96,0 43,31 34,5 - 52,4 16,3 94,8 

 >13,5 82,35 56,6 - 96,0 58,27 49,2 - 67,0 20,9 96,1 

 >13,8 * 82,35 56,6 - 96,0 61,42 52,4 - 69,9 22,2 96,3 

 >14 58,82 33,0 - 81,5 64,57 55,6 - 72,8 18,2 92,1 

        

TUGcog >18,8 * 70,59 44,1 - 89,6 66,14 57,2 - 74,3 21,8 94,4 

 >19 64,71 38,4 - 85,7 68,50 59,7 - 76,5 21,8 94,4 

        

deltaTUG >4,5 70,59 44,1 - 89,6 59,06 50,0 - 67,7 18,8 93,7 

 >5 64,71 38,4 - 85,7 72,44 63,8 - 80,0 23,9 93,9 

 >5,3 * 64,71 38,4 - 85,7 75,59 67,2 - 82,8 26,2 94,1 

IC: intervalo de confiança; VP+: valor preditivo positivo; VP-: valor preditivo negativo 
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VI.4  Associação entre desempenho em dupla tarefa e ocorrência de 

queda 

As curvas de sobrevida estimadas pelo método Kaplan-Meier, indicaram o 

tempo mediano de sobrevida de 13 meses para os 144 pacientes, tendo como 

desfecho a ocorrência de queda. A análise das curvas estratificadas por variáveis 

sociodemográficas, clínicas e funcionais mostrou que a distribuição do tempo em 

meses desde a entrada do paciente no estudo até a ocorrência da 1ª queda, diferiu 

significativamente (P<0,05) quanto à quantidade de eventos de AVC (P<0,01), ao 

relato de queda prévia (P <0,01), ao uso de auxiliar de marcha (P<0,01) e à 

capacidade funcional (P=0,02) testadas pelo teste de log-rank. O tempo de 

sobrevida não foi diferente quanto à idade, ao gênero, ao tempo de AVC, local da 

lesão e gravidade do AVC (Figura 5).  
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Figura 5. Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida (tempo até a ocorrência da 
1ª queda) estratificadas por variáveis sociodemográficas em pacientes após AVC. Grafico A: 
estratificação por idade (azul: ≤45anos, vermelho: 45-59anos, verde: ≥60anos); Gráfico B: 
estratificação por sexo (azul: masculino); Gráfico C: estratificação por estado civil (azul: com 
vida conjugal); Gráfico D: estratificação por escolaridade (azul alta escolaridade, vermelho: 
baixa e média escolaridade, verde: analfabeto). 
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Figura 6. Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida (tempo até a ocorrência da 
1ª queda) estratificadas por variáveis clínicas em pacientes após AVC. Grafico A: 
estratificação pela gravidade do AVC, mensurada pela NIHSS (azul: <4pontos); Gráfico B: 
estratificação pelo número de eventos (azul: AVC único); Gráfico C: estratificação pelo 
tempo desde o último AVC (azul: <6meses, vermelho: 7-24meses, verde: >24meses) 
Gráfico D: estratificação pelo comprometimento da circulação posterior (azul: SEM 
comprometimento); Gráfico E: estratificação pela presença de declínio funcional cognitivo 
(azul: SEM dpeficit); Gráfico F: estratificação pelo número de medicamentos em uso (azul: 
≤4 medicamentos). 
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Figura 7. Curvas de Kaplan-Meier com estimativas de sobrevida (tempo até a ocorrência da 
1ª queda) estratificadas por variáveis funcionais em pacientes após AVC. Grafico A: 
estratificação pelo uso de dispositivo auxiliar de marcha (azul: NÃO faz uso); Gráfico B: 
estratificação pela capacidade funcional, mensurada pelo IBm (azul: independência total, 
vermelho: ligeira dependência, verde: dependência moderada); Gráfico C: estratificação pelo 
relato de queda prévia (azul: NÃO apresentou queda nos 12 meses prévios à entrada na 
coorte); Gráfico D: estratificação pelo tempo gasto para completar o TUG (azul: <13,8 seg); 
Gráfico E: estratificação pelo tempo gasto para completar o TUGcog (azul: <18,8 seg). 
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  A partir da análise de sobrevida, as variáveis que apresentaram significância 

estatística no teste log rank (P≤0,1) e aquelas que mesmo não apresentando essa 

significância tivessesm associação descrita na literatura com a ocorrência de quedas 

foram incluídas no modelo de regressão multivariada de Cox. No modelo, as 

seguintes variáveis foram utilizadas para ajuste: sexo (log rank: 0,87), idade (log 

rank: 0,70) que, mesmo não tendo sido estatisticamente significantes na análise de 

sobrevida, são importantes variáveis associadas ao risco de quedas, descritas na 

literatura17,117,118,119. Além dessas, queda prévia (log rank: <0,01), AVC único (log 

rank: <0,01), dispositivo de marcha (log rank: <0,01). Ao incluir o TUG (log rank: 

<0,01) e o TUGcog (log rank: <0,01) no modelo, observou-se que apenas o TUG 

apresentou associação estatisticamente significante com a ocorrência de queda  

(Hazard Ratio ajustada: 6,4, IC95% 1,4 – 29,1). 

 

 

 

Tabela 4. Associação entre desempenho em tarefa simples (TUG) e desempenho em dupla 
tarefa (TUGcog) e o risco de queda em pacientes após AVC, acompanhados em um 
ambulatório de referência na cidade de Salvador-BA. 

Variável Risco de 
queda 

Hazard Ratio não 
ajustada (IC95%)  

P valor Hazard Ratio 
ajustada* (IC95%)  

P valor 

        
TUGcog         
<18,8 3,8 -   -   
>18,8 16,2 4,3 (1,5 – 12,3) <0,01 3,2 (0,8 – 12,5) 0,631 
        
        
TUG         
<13,8 2,4 -   -   
>13,8 17,0 6,8 (2,0 – 23,7) <0,01 6,4  (1,4 – 29,1) 0,012 

* Hazard Ratio ajustada por sexo, idade, queda prévia, AVC único, dispositivo de marcha. IC95%: intervalo de 
confiança de 95% 
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VII. DISCUSSÃO 

VII.1 Capacidade preditiva de quedas do TUG, TUGcog e deltaTUG  

Verificamos que o teste Timed Up and Go nas duas condições estudadas 

(tarefa simples e dupla tarefa), bem como a diferença entre o tempo gasto para 

completar cada uma delas (deltaTUG) foram igualmente capazes de diferenciar 

caidores e não caidores em uma amostra de pacientes após AVC residentes na 

comunidade.  

Estudos disponíveis na literatura, realizados com idosos residentes na 

comunidade, sendo um deles retrospectivo e o outro uma metanálise, também não 

identificaram diferença entre os testes89,105. Apenas um trabalho realizado com 

pacientes após AVC foi identificado, e apresenta dados de semelhança entre testes 

com tarefa simples e testes com dupla tarefa na predição de quedas. Entretanto, 

esse estudo analisou pacientes agudos, tratados numa Unidade de AVC que tiveram 

um único AVC e, portanto, com um perfil distinto do grupo analisado no presente 

estudo104.  

O TUG apresenta boa confiabilidade e tem sido apontado como um 

indicador sensível e específico na identificação do risco de queda, tanto para idosos 

hígidos quanto para indivíduos após AVC89,106. Esse teste usado como tarefa única, 

entretanto, pode não fornecer todas as informações sobre possíveis fatores que 

limitam o desempenho na mobilidade funcional107 e, na tentativa de suprir essa 

demanda, ele tem sido aplicado com adição de outra tarefa simultaneamente. Dessa 

forma, o TUG em associação a outra tarefa, seja ela motora ou cognitiva (TUG com 

dupla tarefa – TUG-DT) tem-se mostrado uma possibilidade adicional na 

identificação dos fatores limitantes da mobilidade funcional107,108, mas a 

possibilidade dos testes com dupla tarefa serem mais sensíveis na predição de 

queda entre idosos ou entre indivíduos com sequela de AVC ainda não é 

consenso88,105. 

Considerando-se que muitas atividades cotidianas envolvem a realização de 

dupla tarefa, a aplicação do TUG-DT apresenta a vantagem de avaliar o indivíduo 

numa situação mais próxima da realidade89.  Além disso, como é sabido, os 

pacientes após AVC apresentam significativa frequência de disfunções atencionais, 
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sendo o paradigma da dupla tarefa o mais adequado para rastrear os impactos 

desse comprometimento em tarefas funcionais, a exemplo das quedas61,108. 

Entretanto, o desempenho em dupla tarefa tem sido avaliado utilizando-se recursos 

tecnológicos com custo associado muito elevado11,17,18,20.  

No presente estudo foram analisados testes simples, de fácil aplicação e de 

baixo custo, o que favorece o rastreio do desempenho em dupla tarefa e do risco de 

quedas de forma ampla, tanto em ambiente hospitalar, em ambulatórios ou mesmo 

em domicílio. Rafificamos a importância de estudos que investiguem testes simples 

e de baixo custo para o rastreio de indivíduos sob risco de queda, pois eles devem 

ser considerados como opção, em especial nos países em desenvolvimento onde a 

disponibilidade de recursos para diagnóstico e tratamento, na maioria das vezes, é 

escassa89,104. 

VII. 2 Desempenho em dupla entre caidores e não caidores 

Ao compararmos caidores e não caidores da amostra, verificamos que os 

caidores necessitam de maior tempo para concluir tanto a tarefa simples quanto a 

dupla tarefa, ou seja, eles são mais lentos em ambas as condições.  

O TUGcog constitui-se de duas tarefas simultâneas (motora + cognitiva), e 

isso por si já demandaria maior tempo para completá-lo. Ao executarem-se 

multitarefas, observa-se prejuízo no desempenho em uma ou em ambas as 

tarefas16,18,19,20. Esse prejuízo, denominado interferência na dupla tarefa, pode ser 

expresso de variadas formas: como diminuição da velocidade da marcha, do 

comprimento do passo e da cadência, além de aumento do tempo no duplo 

apoio105,106,107; ou ainda como redução dos movimentos dos membros superiores, ou 

como diminuição do número de palavras faladas ou aumento da oscilação 

corporal108,109.  

Estudos indicam que a interferência na dupla tarefa acontece em indivíduos 

saudáveis, mas não interfere no desempenho de forma significativa, ao passo que 

naqueles com comprometimentos neurológicos, tais como: doença de Parkinson112, 

vestibulopatias113, esclerose múltipla111 e acidente vascular encefálico (AVE)107, a 

presença de interferência na dupla tarefa tem significado clínico impactando nas 

atividades de vida diária110,114. 
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Acredita-se que por serem utilizados os mesmos substratos neurais para a 

execução das tarefas primária e secundária, em indivíduos com lesões cerebrais, 

esse processamento seria gerenciado de forma mais demorada107. Em um estudo 

brasileiro que comparou o efeito de demandas cognitivas no desempenho do TUG 

em Parkinsonianos e em idosos saudáveis, foi verificada uma necessidade de tempo 

significativamente maior para que os pacientes completassem o TUG acrescido de 

tarefa cognitiva, em comparação aos indivíduos saudáveis110.  

Levando-se em consideração, portanto, que a interferência na dupla tarefa é 

principalmente evidente nos indivíduos neurologicamente comprometidos, é 

fundamental refletir que a sua presença nas atividades do dia-a-dia gera 

desvantagens podendo aumentar o risco de quedas, quando pelo menos uma das 

tarefas exigir moderado grau de controle postural ou identificação de potenciais 

riscos ambientais, como obstáculos18,107,109. Comparando indivíduos saudáveis e 

pacientes após AVC quanto ao tempo de resposta a um estímulo somatosensorial 

durante três condições de equilíbrio, Regnoux et al, 2006, verificaram maior tempo 

de reação apresentado pelos pacientes, principalmente na condição mais difícil 

(marcha na esteira); e que os indivíduos saudáveis não sofreram interferência 

significativa na dupla tarefa114.  

A redução da capacidade atencional geral devido a lesão cerebral, ou ainda 

às alterações motoras e sensoriais, geram maior demanda de atenção para a 

marcha, dificultando assim a realização da tarefa secundária62,108,112. Apesar da 

homogeneidade da população do nosso estudo quanto à capacidade funcional e à 

função cognitiva (de acordo com o IBM e o MEEM, respectivamente) observamos, 

entre os caidores, uma redução do desempenho em dupla tarefa (representado pela 

média de tempo para completar o TUGcog) e um aumento da interferência na dupla 

tarefa (representada pelo deltaTUG).  Além disso, ainda que não tenha sido 

identificadas diferenças entre os grupos quanto às características da lesão, tais 

como tempo desde o último AVC, tipo do AVC, hemisfério lesado ou 

comprometimento da circulação posterior, identificamos uma maior freqüência de 

múltiplos AVCs entre os caidores. Este aspecto, em parte, pode explicar a maior 

dificuldade desse grupo no desempenho em dupla tarefa visto que para atender às 

demandas atencionais da tarefa e do ambiente, muitas áreas cerebrais são 

utilizadas48,56. 
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A diferença entre o tempo gasto para completar a tarefa simples e a dupla, 

que neste estudo foi denominado deltaTUG, ainda foi pouco estudado como preditor 

de quedas, dificultando explorar criticamente essa análise. Um único estudo com 

idosos residentes na comunidade, utilizando uma tarefa motora como tarefa 

secundária, verificou que os indivíduos que apresentaram um deltaTUG maior ou 

igual a 4,5 segundos, foram identificados como em risco para quedas, determinando 

a capacidade preditiva desse parâmetro53.  

Um estudo com pacientes hospitalizados, na Suécia, adotou o mesmo ponto 

de corte proposto no estudo anteriormente citado e verificou ser possível identificar 

os pacientes propensos a cair nesse grupo104. Apesar das diferenças quanto às 

características da amostra e ao tipo de tarefa secundária, em nossos resultados 

também foi possível verificar que o deltaTUG foi capaz de diferenciar 

adequadamente caidores e não caidores na amostra e, adicionalmente, 

identificamos a diferença de 5,5 segundos como o ponto que combinou maior 

sensibilidade e maior especificidade, maximizando assim a possibilidade de 

discriminar caidores e não caidores numa amostra de pacientes com AVC, 

funcionalmente independentes.  

Um dos fatores que estão relacionados ao maior tempo necessário para 

executar dupla tarefa é o tipo de tarefa secundária utilizada. Diferentes combinações 

de tarefas vêm sendo utilizadas para avaliação das demandas atencionais. Em geral 

a tarefa primária é o deambular ou alguma tarefa de equilíbrio corporal, como 

manter-se de pé com pés juntos ou com os olhos fechados. A tarefa secundária 

pode ser motora, como segurar um copo com água, ou cognitiva como subtrair, 

contar de forma decrescente, falar nomes de animais, responder verbalmente ou 

com um movimento a estímulo visual ou auditivo88,89.  

Em nosso estudo, analisamos apenas a cognitiva como tarefa secundária, 

pois acreditamos que a demanda para realização de uma tarefa secundária cognitiva 

tem maior impacto da interferência na dupla tarefa que a demanda para uma tarefa 

secundária motora, como respalda a literatura115. A escolha, entretanto, da tarefa 

específica depende, em muito, do perfil da amostra. A população do ambulatório 

estudado caracteriza-se por uma maioria de baixa escolaridade; sendo assim, o 

desempenho no TUG, em nosso estudo, foi a tarefa primária, e a evocação de 
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palavras de uma única categoria foi a tarefa escolhida como tarefa secundária. 

Otamos por uma tarefa secundária cognitiva de baixo grau de dificuldade67, por ser 

relativamente simples, e possível de ser compreendida e executada por todos.   

Estudos que compararam diferentes tarefas secundárias demonstraram que 

quanto maior a dificuldade representada por esta tarefa, maior o tempo gasto para 

finalizar a primária18,110,107,115. Em contrapartida, estudos retrospectivos que 

avaliaram predição de quedas89,107, não encontraram diferença quanto ao tipo de 

tarefa secundária utilizada (motora ou cognitiva), mesmo que o tempo gasto para 

completá-las em relação à tarefa simples tenha sido maior; isto é, houve um 

acréscimo no tempo apenas ao comparar-se tarefa simples e dupla89.  

Em concordância, outro trabalho utilizando a mesma tarefa secundária 

cognitiva do estudo anterior (contar de forma decrescente de três em três), 

identificaram um discreto acréscimo de tempo para realizar o TUGcog e questiona 

se a dupla tarefa utilizada seria complexa e desafiadora o suficiente para indicar 

possíveis fatores limitantes da tarefa, em indivíduos idosos saudáveis e sem declínio 

cognitivo107. Dessa forma, pode-se inferir que diferentes tipos de dupla tarefa 

representam diferentes graus de dificuldade para populações distintas e assim, pode 

afetar a qualidade preditiva do TUGcog para queda.  

Hofheinz et al identificaram uma média de tempo para completar o TUGcog 

de 9,82 seg em idosos saudáveis e que quanto maior a idade,  maior era esse 

tempo gasto para concluir o teste107. Em nossa amostra, que apresenta distribuição 

não normal, foi observado uma mediana do TUGcog de 17seg, mas a necessidade 

de maior tempo para completar o TUGcog com o aumento da idade apontada por 

Hofheinz et al corrobora com o que foi observado numa análise prévia comparando 

adultos e idosos da nossa amostra116. Entretanto, as diferenças quanto às 

características das amostras, sem dúvida, interferem nesses resultados e restringem 

a possibilidade de comparações. 

A idade é um fator frequentemente discutido quando se estuda desempenho. 

Durante a realização de tarefas simultâneas, observa-se que a redução da 

velocidade da marcha e o aumento da variabilidade dos passos é mais evidente em 

mulheres idosas quando comparadas a mulheres jovens117. A modificação de 

parâmetros da marcha resulta em instabilidade a partir da demanda atencional 
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exigida por tarefas cognitivamente desafiadoras, e a maior expressão desse impacto 

em indivíduos idosos ou em pacientes com disfunções neurológicas, os coloca numa 

posição de importante risco para quedas quando há maior demanda 

atencional17,118,119,  

Embora em nosso estudo os parâmetros da marcha tais como cadência e 

largura do passo não tenham sido avaliados, foi observado que os indivíduos 

caidores necessitam de mais tempo para completar o percurso padrão do TUG, isto 

é:  6 metros totais com mudança de direção (giro no próprio eixo) na metade do 

percurso. Isso provavelmente indica uma redução na velocidade da marcha durante 

a realização da dupla tarefa ou uma maior dificuldade em realizar a mudança de 

direção enquanto fala, o que predispõe mais ainda o paciente a cair120,121. Já foi 

identificado que o TUG simples apresenta boa correlação e identifica caidores tanto 

quanto a velocidade da marcha90.  

No entanto, a combinação do TUG com um teste que avalia especificamente 

a velocidade da marcha não incrementou a capacidade preditiva, e assim considera-

se que o TUG possa prover informações quanto ao parâmetro velocidade da marcha 

de maneira indireta122. O TUG é um teste que envolve diversos aspectos da 

mobilidade funcional como, por exemplo, a aceleração e desaceleração à marcha, a 

mudança de direção e, portanto permite a avaliação de possíveis dificuldades na 

realização de subunidades da tarefa de deslocamento123.  

Neste trabalho, não avaliamos em qual momento é pior para o paciente 

realizar a dupla tarefa: se ao iniciar o percurso, se ao mudar de direção ou ao 

desacelerar para sentar-se novamente. Durante a aplicação do TUGcog, foi 

observado que alguns  pacientes em dado momento paravam de andar enquanto 

tentavam lembrar-se de um nome de animal, no entanto isso também não foi 

quantificado.  Alguns trabalhos na literatura dedicaram-se a identificar quantas vezes 

o indivíduo pára de falar enquanto anda ou quantos erros ele comete ao realizar 

cálculos enquanto anda124,125,126,127,128,129 e já foi descrito que “parar de andar 

enquanto fala” mostrou-se um válido fator preditor de quedas em indivíduos idosos 

residentes na comunidade70,125,126, bem como em indivíduos após AVC71,104,127. 
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VII.3 A dupla tarefa como preditor de queda 

A associação entre desempenho em dupla tarefa e histórico de quedas tem 

sido relatada desde o final da década de 90128
. A partir de então, instrumentos que 

avaliam desempenho em dupla tarefa têm sido utilizados na pesquisa e na prática 

clínica, porém há poucos estudos prospectivos que apresentem dados sobre a 

capacidade preditiva do TUG-DT para identificar o risco de queda129,130,131,132. Uma 

pesquisa publicada em 2010 realizada com uma população de idosos saudáveis 

residentes na comunidade afirma que o TUG com dupla tarefa, tanto motora quanto 

cognitiva, mostrou boa correlação com a Escala de Equilibrio de Berg (EEB), que foi 

considerada padrão ouro para identificação do risco de quedas neste estudo; mas, 

apesar de ter apresentado boa confiabilidade no teste-reteste, não foram calculados 

os valores de sensibilidade e especificidade dos testes, e os dados de queda foram 

retrospectivos107. Outro estudo retrospectivo recente, porém com pacientes 

neurológicos, ao incluir análise sensibilidade e especificidade concluiu que o 

acréscimo de outra tarefa concomitante ao TUG aprimorou sua capacidade para 

identificação do risco de quedas naquela população132.  

No presente estudo, foi possível verificar que apesar do TUGcog não 

apresentar uma alta sensibilidade, ele foi capaz de diferenciar caidores dos não 

caidores e mostrou um valor preditivo negativo alto, indicando que esse é um teste 

com maior capacidade para identificar os não caidores do que os caidores. De 

acordo com nossos resultados, sendo o valor do TUGcog >18,8seg, há 94% de 

chance de o paciente não cair nos 12 meses subseqüentes em função de alteração 

na mobilidade funcional.  

Tanto o TUG simples quanto o TUGcog são capazes de diferenciar caidores 

de não caidores, porém nossos dados mostraram uma maior sensibilidade do TUG 

simples e adicionalmente um maior valor preditivo negativo. Um estudo irlandês com 

4.998 idosos residentes na comunidade testou a associação do TUG simples com 

diferentes testes de função cognitiva e concluiu, a partir de análise multivariada, que 

maior tempo para completar o TUG foi independentemente associado ao pior 

desempenho em testes para função cognitiva global, função executiva, memória e 

menor velocidade de processamento133. Talvez por tudo isso, o TUG simples seja 

suficientemente complexo a ponto de refletir o desempenho executivo sem uma 
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maior necessidade de testá-lo com a adição de outra tarefa para demostrar risco de 

cair123. 

Um estudo prospectivo realizado no Japão com 1.038 idosos independentes 

residentes na comunidade objetivou avaliar o desempenho em dupla tarefa como 

preditora de quedas134. Os indivíduos foram divididos em quatro grupos de acordo 

com a velocidade de execução do TUG (quartis), em muito lentos, lentos, rápidos e 

muito rápidos. A análise multivariada indicou que a dupla tarefa com tarefa motora 

permaneceu como preditor apenas para os indivíduos classificados como rápidos, e 

a dupla tarefa com tarefa cognitiva, como preditor para os muito rápidos. Para os 

grupos lentos e muito lentos, a DT não foi preditora de quedas. Os resultados desse 

estudo sugerem que para indivíduos com alto nível de desempenho, talvez a 

mobilidade isolada seja insuficiente, necessitando de tarefas mais complexas para o 

rastreio do risco de queda134.  

Entre os mais comprometidos, é provável que a tarefa motora isolada seja 

suficientemente desafiadora para indicar aqueles mais suscetíveis a cair123. 

Concordando com essa afirmativa, uma metanálise publicada em 2013 sugere que o 

TUG simples seja mais sensível em diferenciar caidores de não caidores entre 

indivíduos idosos funcionalmente mais comprometidos135. Diante da análise dos 

dados do estudo de Yamada et al, consideramos que os nossos resultados podem 

ter sido influenciados, pois, ao utilizarmos mediana, não levamos em consideração 

possíveis diferenças entre os pacientes em função da velocidade da marcha134. No 

entanto, nossa população mostrou homogeneidade quanto à capacidade funcional, 

com mais de 80% da amostra apresentando independência.  

Sendo assim, concordamos que também para indivíduos após AVC 

funcionalmente independentes os testes simples e os com tarefa dupla são 

igualmente capazes de diferenciar caidores dos não caidores. Entretanto, mais uma 

vez chamamos a atenção para as diferenças quanto às características da amostra, 

especialmente quanto à presença ou não de lesão cerebral. Enquanto os estudos 

discutidos foram realizados com idosos saudáveis105,129,131,134, o nosso analisa 

indivíduos adultos com seqüela de AVC, mas apesar disso, os resultados quanto à 

similaridade dos testes na predição de queda esta de acordo com os nossos.  



52 
 

VII.4 Escolha do ponto de corte para o TUGcog 

Estudos mostram que o desempenho em dupla tarefa pode ser considerado 

como preditor de quedas89,105,110,125-127,130-134,136, sendo de suma importância que 

todos os indivíduos que estejam sob algum risco potencial, sejam identificados para 

que sejam incluídos em programas de prevenção de quedas. Apesar disso, o ponto 

de corte ideal do TUGcog ainda não foi determinado89,130,131,132.  

No presente estudo, sugerimos o ponto de corte ≥18,8 segundos como ideal 

para identificar indivíduos após AVC funcionalmente independentes com risco de 

queda. A comparação com outros estudos foi bastante restrita, já que poucos 

analisaram sensibilidade e especificidade do TUGcog na predição de quedas89,132 e 

nenhum o fez na população após AVC, o que limita o aprofundamento da análise 

quanto às diferenças encontradas. Os dados que estão disponíveis na literatura são 

retrospectivos e consideraram pontos de corte inferiores ao nosso, sendo ≥15 

segundos, com sensibilidade de 82% no estudo de Shumway-Cook et al que 

estudou idosos saudáveis residentes na comunidade89 e ≥14,7 segundos, com 

sensibilidade de 76% no estudo de Vence et al que estudou pacientes com doença 

de Parkinson132; em ambos os estudos foi considerado caidor o paciente que caiu 2 

ou mais vezes nos últimos 6 meses.  

Na avaliação inicial dos pacientes dessa coorte, definimos o tempo para 

completar o teste em segundos e milissegundos. Sendo assim, encontramos uma 

grande quantidade de pontos com mínimas variações e o valor que combinou maior 

sensibilidade e especificidade foi ≥18,8 segundos. Entretanto, ao pensar na 

aplicação prática do teste no dia-a-dia dos ambulatórios, acreditamos que a 

aproximação para 19 segundos é possível, pois a despeito da redução da 

sensibilidade de 79,59% para 64,71%, os valores preditivos positivos (68,50%) e 

negativos (94,40%) são exatamente iguais entre os dois pontos e assim, 

consideramos não haver prejuízo em aproximar o ponto de corte para 19. Além 

disso, na prática clínica, se não for possível utilizar um cronômetro com graduação 

em milissegundos, o ponto de 19 segundos é mais acessível. No entanto, é 

necessário testar o ponto de corte de 19 segundos para averiguar se ele realmente é 

adequado. 
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Sabemos da importância da identificação apurada dos indivíduos propensos 

a cair. A opção pelo instrumento mais adequado deve ser feita com embasamento 

científico e a partir do reconhecimento das características da população ou do 

indivíduo a ser avaliado, pois o mesmo instrumento pode apresentar valores 

distintos dos indicadores de validade para grupos diferentes61. A despeito de uma 

escolha criteriosa e da utilização de testes ou escalas sensíveis e com boa 

capacidade preditiva, reconhecemos não ser possível controlar outras condições, 

inclusive ambientais, que possam favorecer a queda.  

A sensibilização da comunidade científica para este problema, e da 

população após AVC para a importância da identificação dos fatores de risco para 

quedas, bem como a conscientização desses pacientes da sua participação ativa no 

processo de recuperação das funções e manutenção do seu status funcional são 

especiais objetivos da equipe de reabilitação22. Nesse sentido, torna-se fundamental 

o estabelecimento de programas de rastreio adequados com a aplicação de 

instrumentos válidos e confiáveis, bem como uma rotina de reavaliação e 

acompanhamento desses pacientes. 

O registro prospectivo é considerado como metodologia padrão de 

referência para estudos de investigação do risco de queda132.   A coleta dos dados 

de queda a cada três meses, a fim de minimizar o viés de memória, a utilização de 

dados clínicos criteriosos, de escalas e testes validados foram identificados como 

pontos fortes deste estudo.  

Como limitações, reconhecemos o viés de seleção, por não ser um estudo 

de base populacional. Foi utilizada uma amostra de conveniência e adicionalmente, 

a localização e o acesso ao Ambulatório, campo do estudo, restringe a chegada de 

alguns pacientes. Portanto, a população acompanhada pode não refletir de forma 

completa a realidade dos pacientes após AVC residentes na comunidade. O 

tamanho da amostra reduzido pode ter limitado a possibilidade de encontrar 

associação entre a ocorrência de queda e o desempenho na dupla tarefa, bem como 

impactou nos largos intervalos de confiança encontrados.  Estudos futuros com 

amostra ampliada, utilizando o TUG-DT com outros tipos de tarefas secundárias e 

com categorização dos pacientes por nível de desempenho físico permitirão análises 

mais detalhadas quanto à capacidade preditiva deste instrumento. 
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VIII. PROPOSTAS DE ESTUDOS 

 Seguindo o objetivo original do grupo de pesquisa, em estudar os aspectos 

relacionados ao desempenho funcional em pacientes neurológicos e idosos 

saudáveis, especialmente referentes à manutenção do equilíbrio corporal, 

ampliamos nossos estudos com as seguintes propostas: 

1. Análise das propriedades psicométricas da versão brasileira do Dynamic Gait 

Index em pacientes após acidente vascular encefálico*. 

Objetivos: Analisar as propriedades psicométricas da versão brasileira do DGI; 

Estimar em quais tarefas do DGI os pacientes após AVE apresentam maior 

dificuldade; Avaliar a validade do DGI como um constructo unidimensional; Analisar 

diferenças entre caidores e não caidores no desempenho no DGI. 

Desenho de estudo: Transversal.*Dissertação de Mestrado em andamento. Em fase 

de análise dos dados coletados e escrita. 

 

2. Associação entre queixa de tontura, mobilidade funcional e desempenho na 

marcha com o território neurovascular comprometido após acidente vascular 

encefálico*. 

Objetivo: Verificar a associação entre queixa de tontura, mobilidade funcional e 

desempenho na marcha com o território neurovascular acometido após AVC.  

Desenho de estudo: Transversal.*Dissertação de Mestrado em andamento. Em fase 

de coleta de dados. 

 

3. Equilíbrio corporal e desempenho funcional de adultos e idosos residentes na 

comunidade*. 

*Projeto guarda-chuva que envolve subprojetos de pesquisa e extensão, vinculado à 

Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade do Estado da Bahia (UATI-

UNEB) e à linha de pesquisa Controle e Aprendizado Motor, da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMSP). 

Objetivos: Implementar um programa de rastreio de disfunções do equilíbrio 

corporal para indivíduos adultos e idosos residentes na comunidade, portadores de 

diferentes condições clínicas; Orientar a população participante quanto aos cuidados 

na prevenção de quedas; Prestar assistência fisioterapêutica na reabilitação das 
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disfunções vestibulares e do equilíbrio corporal; Gerar pesquisas na área de 

reabilitação das disfunções vestibulares e do equilíbrio corporal. 

Situação atual:  

3.1. Seleção de acadêmicos do curso de Fisioterapia (UNEB) para o 

subprojeto - Caracterização do perfil funcional do equilíbrio de idosos 

participantes da UATI 

3.2. Trabalho de conclusão de curso (TCC) – acadêmico do curso de Medicina 

EBMSP. TEMA: Frequência de queixa de tontura em pacientes 

acompanhados em um abulatório de epilepsia. Em fase de coleta de 

dados. 
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IX. CONCLUSÕES 

Este estudo demonstrou que em indivíduos após AVC, residentes na comunidade e 

assistidos em um ambulatório especializado de uma instituição de ensino na cidade 

de Salvador, Bahia: 

1. Os testes TUG (tarefa simples) e TUGcog (tarefa dupla) são semelhantes 

quanto à capacidade preditiva de queda. 

2. O deltaTUG é capaz de discriminar caidores e não caidores, e tem 

capacidade preditiva de queda  semelhante à dos testes TUG e TUGcog. 

3.  Caidores apresentam pior desempenho tanto em tarefa simples quanto em 

tarefa dupla, observado pela necessidade maior de tempo para executá-las. 

4. O desempenho em dupla tarefa não foi associado à ocorrência de queda 

5. O ponto de corte ideal para o TUGcog foi >18,8 seg, sendo possível usar 

aproximação para >19 seg na prática clinica. 
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X. SUMMARY 

Title: DUAL TASK PERFORMANCE AS A PREDICTOR OF FALLS IN PATIENTS 

AFTER STROKE 

Background: Multitasking performance depends on refined postural control and 

dividing attention between individual tasks. Patients after stroke have more difficulties 

in dual-task conditions, and often experience balance deficits that are linked to falls 

risk. Although there are many resources to assess the risk of falling, it is unclear 

whether tests under dual-task conditions may be a more sensitive indicator of falls 

than tests under single-task among individuals after stroke. Objectives: To evaluate 

whether Timed Up and Go (TUG) test under single-task is more sensitive than TUG 

under dual-task conditions for identifying  patients after stroke who are prone to 

falling and to estimate the association between dual-tasks performance and fall in 

this population. Methods: Prospective cohort of functionally independent stroke 

patients. Sociodemographic and clinical data were collected and the following scales 

applied: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Barthel Index 

(mBI), Mini Mental State Exam (MMSE), TUG and TUGcog tests. Receiver Operating 

Characteristic (ROC) curve was used to compare preditive ability of the tests and 

identify the best cut-off point of the TUGcog as a predictor of falls. Kaplan-Meyer 

curves were constructed having falls as the dependent variable. To correct for 

potential confounders, variables with a possible association with falls (P<0.1) were 

selected from univariable analyses and the final multivariable Cox regression model 

included also other fall predictors found in the literature. Results: 144 patients were 

included; mean age (SD) 56.3 ±14 years, 59% female, median NIHSS 2 (0-3). The 

average follow-up time was 15 ±6 months, 6 patients (4%)  were lost to follow-up. 

Falls occurred in 11.8% of the patients, with a median follow-up of 13 months. Area 

under the ROC curve for TUG was 69.3% (95%CI: 0.61-0.77) and for TUGcog was 

69.9% (0.62 to 0.77). The best cut-off point for TUGcog was was >18.8 seconds (Se: 

70.6; Sp: 66.1). In multivariate analysis adjusting for gender, age, previous fall, single 

stroke and walking aid, only TUG >13.8s remained significantly associated with fall 

(hazard ratio = 6.4; 95% CI = 1.4 to 29 1; P = 0.012).  Conclusions: The ability to 

predict falls are similar between TUG and TUGcog. Dual task performance was not 

associated with the occurrence of falls.  

Keywords: 1. Stroke; 2. Postural balance; 3. Attention. 
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ANEXO 5. 

ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO DE QUEDA NO SEGUIMENTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 Ambulatório de Doença Cerebrovascular 

 
Pesquisa: “Demandas atencionais para o controle postural em pacientes após acidente vascular 

encefálico.”  

Nome: ______________________________________________ Prontuário: ___________  

: ___________________ Avaliador:________________________  

Data admissão no estudo: _____/____/_____ Data do seguimento: _____/____/_____  

Seguimento: 1º 3 meses 2º 6 meses  3º  9 meses  4º  12 meses 

 

1) Houve queda no período?  não   sim;  1  2 ou mais. Quando ocorreu 
(ocorreram)? ____________________________________________________________ 

2) Se sim, onde ocorreu a queda:  em casa   fora de casa 

3) Que atividade/tarefa realizava no momento da queda?____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4) Houve restrição de atividade em função da queda?   não  sim, qual? 
_______________________________________________________________________ 

5) Se sim, qual o motivo:  dor  insegurança  medo de cair   

 dificuldade para andar  outro: __________________________________________ 

6) Foi introduzida ou retirada alguma medicação recentemente?  não  sim 

7) Que medicações está em uso?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8) Houve lesões decorrentes da queda?  não   sim 

9) Se sim:   lesões leves (escoriações, contusões, corte ou hematoma)  

   lesões graves (trauma cranioencefálico, fratura ou luxação) 

10) Houve fraturas?  não   sim, onde? ____________________________ 

11) Houve necessidade de procurar um médico ou hospital (atendimento de 

emergência)?  não   sim 

12) Apresentou novo AVC no período?  não   sim, quantos? _________ 

13) Apresentou AIT no período?  não   sim 

14) Óbito?  não   sim, causa:_______________________________________ 

15) BARTHEL 

 

 

Alimente. Higiene 
pessoal 

banheiro banho Cont anal Cont 
vesical 

Vestir-se Cama-
cadeira 

escada deambul total 

 
 
 

          

Número do protocolo 
na base de dados 

 

__________ 
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ANEXO 6.  
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ANEXO 7. 
 

 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – VERSÃO JULHO/2011 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:..................................................................... ..................... ......................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................................................... SEXO :    .M Ž    F Ž   

DATA NASCIMENTO: ......../......../..............  

ENDEREÇO .................................................................................................................. Nº ........ APTO: ........... 

BAIRRO:  ......................................................................... CIDADE  .......................................ESTADO........... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) .................................. / ........................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................... .................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :...................................................................................SEXO:  M Ž    F Ž    
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ........................................................................................................ Nº ................... APTO: ............ ................. 

BAIRRO: ......................................................................................... CIDADE: ......................................................................  

CEP: ..................................... TELEFONE: DDD (............)........................................................../ ........................................ 

___________________________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: DEMANDAS ATENCIONAIS NO CONTROLE 

POSTURAL EM PACIENTES APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 

1. PESQUISADOR: ADRIANA CAMPOS SASAKI 

2. CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR PRINCIPAL 

3. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 31805-F 

__________________________________________________________________________ 

III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS 

ADRIANA CAMPOS SASAKI 
Ambulatório Prof. Francisco Magalhães Neto, à rua Augusto Viana, s/n – Canela. CEP: 40.110-060. Salvador – 

Ba 

FONE: 3283-8137 

DURAÇÃO DA PESQUISA: 24 meses no total.  

________________________________________________________________________________________________ 

IV - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

1. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgar 

Santos, de acordo com as regras da CONEP- Comissão Nacional de Ética na Pesquisa (Ministério da 

Saúde). 

 

2. O objetivo deste estudo é avaliar os fatores relacionados com a recuperação do paciente após o derrame 

cerebral, que dizem respeito à capacidade funcional, às quedas, à marcha, ao equilíbrio corporal e sua 

relação com a qualidade de vida, identificando assim o impacto do derrame cerebral na comunidade. 

 

3. Será necessário responder um questionário com dados relevantes sobre a história de quedas, uso de 

remédios, história do derrame, doenças associadas, capacidade funcional e qualidade de vida. Depois, os 

pacientes serão avaliados pelo investigador participante da pesquisa que fará alguns testes para avaliar o 

equilíbrio. A avaliação será realizada sob a supervisão de um profissional fisioterapeuta capacitado e 

habilitado para tal. 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Medicina 

Programa de Pós-Graduação Ciências da Saúde  

DEMANDAS ATENCIONAIS NO CONTROLE POSTURAL EM PACIENTES 

APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. 
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1. O equilíbrio será avaliado através de dois testes: um onde será medido em segundos o tempo que o paciente 

levará para levantar de uma cadeira com braços, para caminhar 3 metros, virar, voltar rumo à cadeira e 

sentar novamente e realizar novamente o mesmo teste só que falando nomes de animais.  No outro teste, o 

paciente será solicitado a realizar algumas tarefas como andar num percurso de 6 metros, andar com 

mudanças na velocidade da marcha, andar com movimentos horizontais e verticais da cabeça, passar por 

cima de uma caixa de sapatos, subir e descer escadas. Todos os pacientes serão acompanhados em todo 

percurso durante os testes para que, em caso de instabilidade, o risco de queda seja evitado. Além disso, a 

coleta será feita no ambulatório contando com a presença da equipe medica.  

2. Após serem avaliados, os pacientes serão convidados a registrar em um diário a ocorrência de quedas 

durante o período da pesquisa, indicando onde cairam, o que faziam quando cairam e o horário da queda. 

Além disso, os mesmos serão contactados através de ligações telefônicas para acompanhamento dos dados. 

_________________________________________________________________________________________ 

V - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 

PESQUISA: 

Aos pacientes que aceitarem participar da pesquisa será garantido: 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isto 

traga prejuízo à continuidade da assistência. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

4. Os custos decorrentes especificamente do estudo (como a coleta de dados) serão assumidos pelo grupo de 

pesquisa. Os custos do tratamento decorrentes da doença continuarão sob a responsabilidade do paciente, 

não havendo remuneração específica para participar do estudo. 

5. Esta pesquisa não trará benefício direto para o paciente, entretanto possibilitará aos profissionais de saúde 

um maior conhecimento sobre o tema abordado, possibilitando medidas preventivas  em indivíduos com as 

mesmas dificuldades decorrentes do derrame.   

6. O preenchimento deste questionário e a aplicação do teste de equilíbrio não representa qualquer risco de 

ordem física ou psicológica. 

_________________________________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Esse Termo de Consentimento será assinado em duas vias, ficando uma via com o pesquisador e outra com o 

paciente. Em caso de eventual necessidade os pacientes que desejarem entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa que aprovou este estudo, o endereço é: Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos, a rua 

Augusto Viana, s/n – Canela – CEP: 40.110-060 – Salvador - Bahia  

_________________________________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto 

em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

Salvador, ____ de _______________ de 2013. 

 

____________________________________________                            _____________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal                                Assinatura do pesquisador  

                                                                                                                  (Carimbo ou Nome Legível) 

 

____________________________________________                            _____________________________________ 
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XIII. ARTIGOS  

Artigo 1. Dupla Tarefa: valiosa estratégia terapeutica em Fisioterapia 

Neurofuncional. 

Situação: Submetido 

 

Artigo 2. Association between dual task performance and balance during gait in 

community-dwelling elderly people after stroke. 

Situação: Submetido 

 

Aartigo 3. Dual task performance between adults and elderly post stroke patients. 

Situação: Publicado 

 

Artigo 4. Validation of the Frenchay Activity Index on stroke victims 

Situação: Submetido 

 

Artigo 5. Predictive Factors and Fall Risk in Patients After Stroke.  

Situação: Resumo aceito para publicação 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Age-Related physiological changes coupled with impairments secondary to 

stroke can compromise balance performance affecting mobility and independence. Objective: 

to identify factors related to performance on balance during gait in elderly after stroke. 

Methods: Sixty old adults (mean age 68.7±7.06 years) after stroke living in community were 

evaluated. Social-demographic, clinical and functional data were collected and applied the 

following scales/tests: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), Mini Mental State 

Exam (MMSE), Timed Up and Go with cognitive task (TUGcog) and Dynamic Gait Index 

(DGI). After univariate analysis, variables were included in a multivariate logistic regression 

model. Patients were divided into two groups based on the cutoff point of DGI. Results: The 

group with worst performance in the DGI (≤19), had suffered more serious events, according 

to NIHSS (p <0.001); poorer cognitive function, evaluated by MMSE (p <0.006) and worst 

dual-task performance, according to TUGcog (p<0.001). In multivariate analysis, stroke 

severity (p<0.042) and dual-task performance (p<0.007) remained significantly associated 

with balance during gait. Elderly with DGI≤19 had smaller average scores in tasks 8, 3 and 5 

(stairs, gait with horizontal movements of the head and turning on own body axis), whereas 

those with DGI>19, had lower average scores in tasks 3 and 4 (gait with horizontal and 

vertical movements of the head). Conclusion: Ability to perform dual-task and stroke 

severity were factors associated with performance on balance during gait, highlighting the 

importance of these aspects in the evaluation of balance in elderly after stroke living in 

community. 

 

Keywords: stroke, postural balance, gait, function. 
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Introduction 

Physiological changes resulting from aging process, coupled with multiple impairments 

secondary to stroke, such as cognitive, sensory, perceptual and motor deficits, affect the 

mobility and independence of the elderly population, increasing the need for care [1, 2]. 

Among those deficits, gait impairments probably cause a stronger impact on functional 

capacity, and need to be better understood [3].    

 

The difficulties to deal with attentional demands of the task and the environment in which it is 

carried out, especially in dual-task situations, favor a gait pattern with more cognitive than 

automatic control, which may interfere with balance performance during walking and 

predispose to falls [4]. These are common events in the elderly population and also frequent 

in individuals with neurological diseases [5]. In addition to compromise the performance of 

basic and instrumental activities of daily living, falls may restrict social participation [6] and 

generate direct and indirect costs for the family and the Unified Health System (SUS) [7]. 

 

Several resources are used to functionally evaluate balance and gait in patients after stroke, 

among them the Dynamic Gait Index (DGI) [3]. It was originally designed by Shumway-

Cook et al., in 1997, in order to assess and document the elderly capacity with balance 

disorders, to modify the gait and meet the demands of the task [8, 9]. It was culturally adapted 

into Brazilian Portuguese [9], and validated for patients after stroke [8]. DGI contains tasks 

that allow assessment of the ability to walk on a flat surface, temporal aspects, postural 

control to perform dual-task and change direction, response to the change in terrain and cross 

and go around obstacles [8, 9, 10]. This study aims to identify factors related to performance 

on balance during gait in elder population after stroke. 
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Methods 

A cross-sectional study was carried out, including patients who experienced one or more 

episodes of stroke, aged over 60 years, with skills to walk at least 6 meters with or without 

auxiliary gait and without assistance, with enough vision and hearing to complete the required 

tasks and ability to understand verbal instructions. It was excluded those with pre-existing 

neurological disorder, orthopedic condition that would compromise the natural gait and 

peripheral vestibular dysfunction. Patients were recruited from the Stroke Clinic of Federal 

University of Bahia. 

 

Data collection was performed by three physical therapists previously trained and with full 

knowledge of the evaluation processes. A semi-structured questionnaire with social-

demographic and clinical data (prepared by the authors) was used and the following scales 

and tests were applied: the Mini Mental State Examination (MMSE) [11], the National 

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) [12], Modified Barthel Index (MBI) [12], Timed up 

and Go test with cognitive task (TUGcog) [13] and the DGI [8, 9]. Data related to injury was 

found in the medical records. The intake of five or more drugs was considered polypharmacy. 

 

The MMSE was applied to identify the presence or absence of cognitive impairment, 

considering the validated version according to education level [11]. The cutoff point for 

individuals with no formal education was 13, while for individuals with elementary and 

middle schooling was 18 and for subjects with high education 26. The stroke severity was 

assessed by the NIHSS scale, whereas the higher the score the more serious the event, with a 

range from 0 to 42 [12]. MBI was applied in order to evaluate the functional capacity, 

considering the following scores: 50 - total independence, 46-49 – slight dependence, 31-46 - 

moderate dependence, 11-30 - severe dependence and 10 - total dependence [12]. TUGcog 
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test was used to verify the performance of patients on dual-task. Patients were instructed to 

get up from a standard chair, walk using his/her ordinary gait (with or without an orthosis) in 

a distance of 3 meters and return to the starting position, while recalling animal names [13]. 

 

DGI evaluates gait balance in the following tasks: walking on a flat surface, with changing 

speed, with horizontal head movements, with vertical head movements, turning around his 

own body axis, crossing and going around obstacles, going up and down steps [8, 9]. Each 

task can be scored from 0 to 3, whereas 0 is considered the worst performance and 3 the best 

one. The cutoff point for risk of falls is 19, already validated for the elderly population [9]. In 

this study the evaluated elderly population was divided into two groups: one group of patients 

with DGI score higher than 19 and the other by individuals with score equal or lower than 19. 

 

Mann-Whitney test was used for data analysis and the Chi-square test to compare the 

performance of the elderly patients after stroke between groups, considering the value of p ≤ 

0.05 as statistically significant. Logistic regression, according to Enter model, was used for 

multivariate analysis. The analyses were conducted in SPSS 17.0 for Windows. The project 

was approved by the Professor Edgar Santos University Hospital Ethics Committee according 

to the protocol 09/2010. All participants signed the Informed Consent in accordance with 

Resolution 196/96. 

 

Results 

From August 2011 to August 2013, 60 old adults after stroke were evaluated; the average age 

of participants was 68.7 (±7.06) years, 56.7% were women and 56.7% had not completed 

elementary school. Ischemic events was predominant (90%) and 83.3% had a single stroke. 

Median time since the last stroke was 15 (1-183) months and a median stroke severity of 1 
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point (0-8), assessed by the NIHSS, was observed. Among the subjects, only 20% used 

walking aid device. The sample had no cognitive impairment, according to the MMSE scores 

(mean: 22.07 ±4.82) and 48.3% were classified as slightly dependent, with IBM of 49 (32-

50). The median to complete TUGcog was 18.52 (9.72 - 68.15) seconds, and a median score 

of DGI was 19.5 (7-24). Falls in the previous 12 months were reported by 23.3% of the 

patients. 

 

Table 1 shows the most relevant sociodemographic, clinical and functional characteristics in 

both groups. In univariate analysis, gender, age and use of polypharmacy were similar 

between groups. However, the group with worst performance in the DGI (≤19), was 

composed of individuals who suffered more serious events, according to the NIHSS scale (p 

<0.001), had poorer cognitive function, evaluated by MMSE (p <0.006), and worst dual task 

performance according to TUGcog (p <0.001). 

 

Table 2 presents the results found by multivariate analysis. Only stroke severity (p <0.042) 

and dual-task performance (p <0.007) remained significantly associated with balance during 

gait in elderly after stroke. According to the odds ratio, for every one point increase on 

NIHSS, patients have 78.9% chance to present a worse performance in DGI, and for each 

increase of one second in time to complete TUGcog, elderly has 19.9% chance of getting a 

lower performance in DGI. 

 

Figure 1 shows performance on each task of DGI in both groups. It was possible to observe 

that, in general, those with DGI ≤19 had worse performance in all tasks. Those with DGI >19, 

had lower average scores in tasks 3 and 4 (gait with horizontal and vertical movements of the 

head), whereas patients with DGI ≤19 had even smaller average scores in tasks 8, 3 and 5 (up 
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and down steps, perform gait with horizontal movements of the head and , turning around his 

own body axis). 

 

Discussion 

In this study, performance in dual-task was identified as an important factor associated with 

balance during gait in elderly after stroke living in the community. The ability to perform 

tasks simultaneously can be evaluated from the concurrent use of TUG and another task, 

either motor or cognitive [14]. This capacity is reduced due to age and the presence of 

neurological diseases that bring negative impacts on the allocation of attentional resources to 

perform tasks [15-17]. Studies show that the more complex the associated task, the greater the 

interference with the performance of the primary task [18], for example, talking while 

walking reduces gait speed [19]. 

 

It has been shown that in the elderly population, the inability to perform dual-task affects the 

gait balance [20] and thus may increase the risk for falls [19,21,22]. Individuals after brain 

injury may also be susceptible to this risk, as cortical and subcortical areas are demanded for 

the implementation of multitasking [23]. After stroke, disorders of executive function, 

attention and memory are among the most common impairments [24,25], therefore both aging 

and brain injury are factors that favor the body imbalance of these individuals in cognitive 

demand situations. 

 

Cognitive function separately assessed by MMSE did not remain as a factor associated to the 

balance during gait in this sample, after multivariate analysis. However, the motor-cognitive 

task was an independent predictor of worse performance, highlighting the importance of 

including it in the balance test during gait in the community of walkers who suffered stroke 
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[26]. The development of studies to identify the impact of motor-cognitive interference in the 

gait of this population is referred to as a relevant area to be researched [26]. 

 

Previous studies, including patients both in the acute and chronic phase after stroke, have 

already related the severity of the event with the compromise of functional status and the 

occurrence of falls [6,27]. Even though it was found a lower median of the NIHSS than in 

those studies, the findings of this study suggest that the severity of the injury is an important 

factor to be considered regardless of the injury time. 

 

Despite the evidence that individual and multifactorial interventions can reduce falls in 

elderly people, this issue remains relatively unexplored in stroke survivors and the results to 

date do not support the applicability of these interventions in stroke survivors living in the 

community [28, 29]. While it is likely that some of the approaches that have been proved to 

reduce falls in the elderly, in general may also be effective in individuals who have suffered 

stroke, there are specific risk factors, such as inattention or neglect, which can influence 

adherence and effectiveness of interventions in this population [30]. 

 

Although it was previously reported by other authors, factors such as age, gender and 

polypharmacy which are often associated with the risk of falls in both healthy elderly and 

patients with stroke [31-35] were not significant predictors in this study. 

 

After a stroke, patients may present with various deficits such as motor control changes, 

central sensorimotor processing, cognition and hemiparesis [1,2]. Concerning the impairment 

of balance, it is observed that muscle weakness and decreased sensory information from the 

affected hemisphere associated with compensations are directly related, generating 
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displacement of the center of gravity, asymmetrical weight shift and postural instability [36-

38]. It is also observed difficulty to adapt postural movements to task change and external 

environmental demands, with inadequate reactions [21]. 

 

Individuals with DGI score ≤ 19 presented greater difficulty in the tasks of going up and 

down steps and performing gait with horizontal movements of the head. Corroborating this 

finding, the study by Chiu et al. [39] in 2006, with elderly without neurological deficits, 

observed that gait associated with horizontal movements of the head and going up and down 

steps were considered the most difficult tasks of this instrument. It is known that the task of 

carrying out the gait with horizontal movements of the head involves a dual-task, in which 

case the patient tends to assume a gait pattern with more cognitive control than automatic, 

finding it difficult to maintain postural control [4]. Regarding the task of going up and down 

steps, it represents a major challenge for the musculoskeletal system [39], an aspect that in 

elderly after stroke may be compromised both by the aging physiological process [40] and the 

secondary musculoskeletal changes due to stroke [41]. 

 

Conclusion  

This study found that the ability to perform dual-task and stroke severity were factors 

associated with performance on the balance during gait, highlighting the importance of these 

aspects in the evaluation of balance in elderly after stroke living in community. 
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Table 1. Characteristics demographic, clinical and functional data from 60 elderly patients after stroke 

Variables Total 

(n=60) 

DGI > 19 

(n=30) 

DGI ≤ 19 

(n=30) 

P 

value 

Age in years, mean (SD)* 68.70 (7.06) 68.00 (7.29) 69.50 (6.85) 0.270 

Female, n (%)** 34 (56.7%) 14 (46.7%) 20 (66.7%) 0.193 

Polipharmacy, n (%)** 34 (56.7%) 13 (43.3%) 21 (70.0%) 0.088 

Severity of stroke (NIHSS), median (range)* 1 (0-8) 1 (0-5) 2 (0-8) 0.000 

Cognitive function (MMSE), mean (SD) 22.07 (4.82) 23.67 (4.38) 20.47 (4.78) 0.006 

TUGcog seconds, median (range)* 18.52 (9.72-68.15) 16.52(9,72-36.40) 25.05 (15-68.15) 0.000 

DGI, median (range)* 19.5 (7-24) 23 (20-24) 15,5 (7-19) 0.000 

 

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; MMSE: Mini Mental State Examination; TUGcog: 

Timed up and Go test with cognitive task. * Mann Whitney Test **Test Pearson 

 

 

 

Table 2. Multivariate logistic regression for factors associated with balance during gait  

 

 

 

 

 

 

 

NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; MMSE: Mini Mental State Examination; TUGcog: 

Timed up and Go test with cognitive task; NIHSS* to each increased of one point; TUGCOG** to 

each increased of one second; MMSE to each increased of one point.   

 

 

Variable 

 

Odds Ratio 

 

Confidence Interval (95%) 

p 

value 

NIHSS* 1.789 1.022-3.131 0.042 

MMSE 0.959 0.816-1.127 0.611 

TUGCOG** 1.199 1.052-1.367 0.007 



122 
 

 

 

 

 

 

Figure 1. DGI tasks performance of elderly after stroke 
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Dual task performance between adults and elderly post stroke patients 
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ABSTRACT 
 
PURPOSE: Balance and gait impairment after stroke may influence the frequency of falls 
leading to functional limitation and social participation restriction. The Dynamic Gait Index 
(DGI) measures balance during gait and have already been validated for stroke patients. 
However, there is no consensus about the best cutoff point for fall prediction in this 
population. The purpose of the study was to investigate factors associated with the frequency 
of falls and to determine the most suitable cutoff point to identify patients at risk of falling. 
 
METHODS: Stroke patients were assessed from August/2011 to August/2013 in a reference 
outpatient clinic. Sociodemographic, clinical and functional data were collected and the 
following scales and tests were applied: National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), 
Modified Barthel Index (mBI), Timed up and Go Test (TUG) and DGI. Variables from 
univariate analysis with possible association with falls (P < .1) were included in the logistic 
regression model. Receiver Operating Characteristic (ROC) curves were used to identify the 
best cutoff point. 
 
RESULTS: Amongst 158 patients with average age of 57(±10) years, 91(59.1%) of them 
female, 74 (49%) had not completed basic education and 78 (51%) did not have spouse. The 
majority of patients (86.2%) presented ischemic stroke, 113 (79%) patients underwent a 
single stroke and more than 50% had injury in the right hemisphere. Stroke severity was mild 
to moderate, measure by NIHSS, with median of 2 points (range 0-9). At least one fall in the 
previous year was reported by 29% of participants and 33 patients (22%) reported the use of 
assistive device for walking. Functional performance was presented by median: IBM - 49; 
TUG - 13 seconds, DGI - 19. The use of assistive device for walking (p = 0.006), TUG (p = 
0.002), DGI (p = 0.000) and isolated items of DGI (p = 0.000) were included in the proposed 
model. However, only DGI remained a significant predictor (p = 0.018). The cutoff point of 19 
was able to categorized fallers and non-fallers with sensitivity of 70.7%, specificity of 57.7%, 
and accuracy of 68.8% (p = 0.000). 
 
CONCLUSION: DGI was independently associated with falls and the cutoff point of 19 was 
sensitive enough to discriminate fallers and non-fallers in patients after stroke with 
independent gait. This index should be considered as an additional tool when assessing the 
risk of fall in this population. 

 


