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Introdução: O envelhecimento fisiológico afeta de forma significativa o sistema nervoso central, pelo pro-
cesso natural do envelhecer a nível celular, ocorrendo alterações das células nervosas e hipotrofia cerebral. 
As regiões cerebrais que frequentemente sofrem prejuízos durante o envelhecimento são os lobos frontal e 
temporal. Portanto, idosos com comprometimento cognitivo leve (CCL), que apresentam transtornos demenciais 
de leve a moderado, estão mais vulneráveis a quedas. Após o evento queda é comum o idoso adotar uma com-
portamento auto-protetor com receio de novos episódios, apresentando, muitas vezes, perda da independência 
e autonomia, acompanhada de isolamento social e diminuição progressiva da capacidade funcional, impactando 
negativamente na qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: Realizar uma revisão de literatura acerca 
do tema comprometimento cognitivo leve em idosos e associar as repercussões do aumento de risco de quedas 
decorrentes de alterações cognitivas nessa população. Metodologia: A pesquisa foi realizada nos bancos 
de dados online: Scielo, Pubmed, Medline, Lilacs. Como critério de inclusão foi considerado: artigos em portu-
guês, inglês e espanhol, publicados no período de 2010 a 2016, totalizando 20 artigos. Foram excluídos artigos 
publicados duplicados em mais de uma base de dados.  Resultados: Os estudos pesquisados apontam que 
idosos com CCL estão mais propensos a episódios de quedas. O sistema motor e sensorial estão interligados 
com sistema nervoso, relacionados com a cognição, sendo necessária uma integração destes sistemas para 
a realização do ato motor, atenção ao fazer dupla tarefa e ao responder perguntas simples do dia a dia. A in-
vestigação clínica de CCL é realizada por uma bateria de testes, como por exemplo o Mini exame do estado 
mental (MEEM), que objetiva rastrear comprometimento cognitivo. Os indivíduos que apresentam CCL tem 12% 
de chances de evoluir para a demência de Alzheimer. Relatando também que as quedas são ocasionadas por 
causas multifatoriais e fatores extrínsecos e intrínsecos e entra como um dos principais problemas de saúde 
pública em relação aos idosos, devido a morbidades e altos índices de mortalidade. Os pacientes com CCL 
em relação aos com demência propriamente dita, são mais funcionais, porém estão sujeitos a maiores riscos 
extrínsecos. Conclusão: Pode-se concluir que quanto mais grave é a alteração de função cognitiva, pior o 
prejuízo na funcionalidade e no equilíbrio do idoso, indicando maior propensão a quedas, limitando assim, a 
realização das atividades de vida diária necessárias para se obter uma vida independente. 
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