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Introdução e objetivos: 
A doença de Alzheimer (DA) é principal causa de demência no Brasil e causa perda 
progressiva da autonomia para a realização de atividades básicas e instrumentais de 
vida diária (ABVD e AIVD, contribuindo para o aumento do risco de quedas, além a 
institucionalização, se tornando um problema de saúde pública. O presente estudo tem 
como objetivo risco de queda e capacidade funcional em idosos com DA residente no 
Distrito Federal.  
 

Métodos: 
Trata-se de um estudo transversal com amostra de conveniência, realizado no 
Hospital da Universidade Católica de Brasília (HUCB) no período de novembro/2012 a 
abril/2013. O projeto teve aprovação do comitê de ética da Universidade de Brasília 
(UnB) sob parecer 16/2009. Os critérios de inclusão eram idosos com diagnóstico de 
DA, residentes na comunidade e que realizasse ao menos marcha domiciliar. Os 
critérios de exclusão foram sujeitos com síndrome de imobilidade, outras causas de 
demência que não a DA sujeitos oriundos de instituições de longa permanência para 
idosos (ILPI) Para avaliar a gravidade da DA utilizou-se o CDR (estadiamento da DA). 
Para avaliação de funcionalidade utilizou-se o teste DAD (escala de incapacidade na 
demência); Por fim para avaliar risco de quedas optou-se por um teste clássico o TUG 
e um específico para demência que foi o SAM-BR.  
 

Resultado: 
Participaram do estudo 46 idosos e observou-se que há forte associação entre a 
funcionalidade e o risco de quedas, onde há medida que o nível de funcionalidade 
diminui, aumenta o risco de queda. Percebeu-se ainda que há correlação entre o 
SAM-BR e o TUG e o TUG também se relaciona diretamente tanto com a gravidade 
da doença como com o nível de incapacidade gerado pela mesma.  
 

Discussão e conclusão: 
O risco de quedas e mobilidade na doença de Alzheimer está inversamente 
proporcional à gravidade e a incapacidade gerada pela própria doença e os testes 
DAD e TUG mostraram-se efetivos no rastreio de risco e manejo de idosos com DA.  

 


