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RESUMO 
 
A queda de um idoso é um evento presente em todos os lugares, devido que ao chegar a uma 
determinada idade o corpo humano começa a se modificar e o metabolismo reduzir, porém, essas 
quedas geram a diminuição de uma qualidade de vida, deste modo, o presente estudo refere-se a 
uma revisão bibliográfica sobre a queda do idoso, na qual visa identificar as causas e consequências 
da queda do idoso, buscando ampliar o conhecimento sobre o assunto. Para a construção do artigo 
foi utilizadas as seguintes bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e biblioteca 
virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 15 artigos no período de 2003 a 2020.Considerando que 
a causa mais comum da queda de um idoso é devido a acuidade visual e falta de iluminação no local, 
sendo a maior consequência ter uma fratura. 

Palavras-chaves: Doenças, dano, enfermagem. 

Linha de pesquisa: Saúde do idoso. 

 

ABSTRACT 
The fall of an elderly person is an event present everywhere, due to the fact that when reaching a 

certain age, the human body begins to change and the metabolism reduces, however, these falls 

generate a decrease in a quality of life, thus, The present study refers to a bibliographic review on the 

fall of the elderly, in which it aims to identify the causes and consequences of the fall of the elderly, 

seeking to expand knowledge on the subject. For the construction of the article, the following Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) and virtual health library (VHL) databases were used. 15 articles 

were selected from 2003 to 2020 

PALAVRAS CHAVES: Illness, harm, nursing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Estatuto do Idoso, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou 

mais. A população idosa tende a crescer nas próximas décadas, no ano de 2043 um 
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quarto da população será de pessoas com mais de 60 anos, já os jovens até 14 

anos terão a proporção de apenas 16,3%, em 2047 a população tende a parar de 

crescer, proporcionando assim o envelhecimento populacional, ou seja, os grupos 

mais velhos ficam com uma proporção maior comparada aos grupos mais jovens da 

população, e com esse aumento se faz necessário realizar pesquisas para uma 

melhor assistência de enfermagem ao idoso (BRASIL, 2003; PERISSÉ; MARLI, 

2019). 

Na fase do envelhecimento, alguns processos extrínsecos e intrínsecos, 

implicam a saúde e elevam ao risco de queda, sendo alguns desses fatores: a 

diminuição do equilíbrio, comprometimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

deficit cognitivo, poli farmácia, perda de massa muscular, piso escorregadio, entre 

outros; no que lhe concerne, esses fatores associam essa síndrome geriátrica a uma 

segunda: a fragilidade (MORLEY et al., 2013). 

Para Alves et al., (2007), ao atingir a terceira idade pressupõe uma grande 

probabilidade de adquirir doenças crônico-degenerativas, sendo assim, cabe aos 

profissionais da saúde propor e sensibilizar idosos e familiares, a buscarem 

maneiras de se obter o controle e a conservação da funcionalidade. 

Todas as pessoas,independentemente da idade que tenham, correm o risco 

de ter alguma queda, porém, para os idosos o risco é maior, devido que pode levar a 

inabilidade e até mesmo ao óbito, fazendo assim com que ocorra a perda da 

autonomia (FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004). 

Estudos epidemiológicos com idosos brasileiros mostram que as quedas 

atingem de 30 a 40%, sendo que uma amostra verificou que 10,8% dos idosos 

relataram duas ou mais quedas, 5,2% com predominância de fratura óssea, e outra 

análise apontou que 12,1% tiveram fratura como consequência, notando que a 

frequência dessas caídas se dá pela idade, seu nível de fragilidade, sedentarismo, 

autopercepção de saúde como ruim e maior consumo de medicações variadas de 

uso contínuo (GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA, 2014). 

 O presente estudo refere-se a uma revisão bibliográfica sobre a queda do 

idoso, na qual visa identificar as causas e consequências da queda do idoso, 
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buscando ampliar o conhecimento sobre o assunto. Para a construção do artigo foi 

utilizadas as seguintes bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

e biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 15 artigos no período de 

2003 a 2020. 

 2.DESENVOLVIMENTO 

Tendo diversas teorias para explicar o envelhecimento, algumas com base 

científica e outras que ainda não foram testadas, atualmente é considerado que o 

procedimento de envelhecimento se da pela capacidade de sintetizar a proteína, 

devido que elas correspondem a 15% dos elementos do organismo, referindo ser 

responsável além da constituição da estrutura dos órgãos, enzimas e tecidos, 

também do sistema bioquímico relacionado à produção de energia (DE CARVALHO 

FILHO E NETTO, 2005). 

Até o ano de 1985 a queda era considerada natural e não prevenível, porém a 

partir de 1986 pesquisadores contribuíram na explicação das morbidades físicas e 

psicológicas agregadas aos incidentes, fazendo com que se comprove que é 

previsível e prevenível; ter o conhecimento entre a queda e a ligação com os fatores 

ligados a intervenção, geram benefícios aos idosos, prevenindo futuras ocorrências 

e suas consequências, podendo até melhorar a qualidade de vida deles (SILVA E 

BOLPATO, 2017). 

2.1 Causas das quedas. 

As causas das quedas nos idosos podem ser variadas, porém, a proporção 

de quedas é maior na residência do que na rua ou em outros ambientes, 70% dos 

episódios ocorrem no interior do lar, e pessoas que vivem sozinhas o risco 

apresentado é maior (FERRETI; LUNARDI E BRUSCHI, 2013).  

Sendo os fatores de risco a idade avança (acima de 80 anos); sexo feminino; 

imobilidade; baixa aptidão física; fraqueza do aperto de mão; dos membros inferiores 

e musculares; história prévia de quedas; marcha lenta com passos curtos; doença 

de Parkinson; hipnóticos; ansiolíticos; equilíbrio diminuído e dano cognitivo; 
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comportamento; atividade de risco e os ambientes inseguros interferem na 

probabilidade de cair, devido que fazem com que o idoso possa escorregar, errar o 

passo, tropeçar, pisar em falso e assim criar desafio de equilíbrio; mas os riscos 

dependem muito da frequência da exposição aos ambientes inseguros e ao estado 

funcional dos idosos, pois aqueles que utilizam escadas regularmente tem menos 

hipótese de cair, comparado aos que usam esporadicamente (SIQUEIRA et al., 

2007). 

O grau de risco depende muito da capacidade funcional, por exemplo, dobras 

no tapete ou fios no chão é um problema para pessoas que se encontram na melhor 

idade e tem um andar arrastado. Idosos fragilizados também caem durante 

atividades rotineiras que aparentam não ser de risco como deambular pela própria 

residência que é familiar e conhecido (FERRETI; LUNARDI E BRUSCHI, 2013). 

No estudo realizado por Carreiro et al., (2010), com 51 profissionais da 

Equipe das Unidades de Saúde da Família no Município de Montes Claros/MG, 

demonstra que o fator intrínseco que precisa de mais orientação sobre medidas 

profiláticas é a acuidade visual correspondendo a 93,1%, afim de diminuir o risco de 

queda, como descrito no quadro 1 abaixo. 

Quadro 1: Orientações dos profissionais em relação a fatores intrínsecos causadores de queda 

Orientação Fatores Intrínsecos Enfermeiros 
  N            %       

Médicos 
 N        %  

Acuidade visual 27 93,1 17 77,2 

Medicamentos psicoativos cardiológicos 21 72,4 16 72,7 

Uso de 4 ou mais medicamentos 23 79,3 18 81,8 

Condição médica especifica 26 89,6 21 95,4 

Osteoporose 24 82,7 19 86,3 

Muscular/ osteoartrose 24 82,7 21 95,4 

Diminuição da acuidade auditiva 18 62,0 11 50,0 

 Sedentários 25 86,2 18 81,8 

Deficiências nutricionais 21 72,2 16 72,7 

Condições psicológicas 24 82,7 19 86,3 

Diabetes 26 89,6 16 72,7 

Problema nos pés 27 93,1 22 100 
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Fonte: Adaptado de Carreiro et al. (2010). 
 

Um estudo realizado por Marin et al., (2007) em uma Unidade de Saúde da 

Família na cidade de Marília/SP, com senhores e senhoras acima de 60 anos, 

apresentou que 28,5% sofreram quedas nos últimos 12 meses, sendo que as 

doenças cardiovascular caracteriza 44%, dos idosos estudados 45,2% relatam ter 

medo de cair novamente, sendo o gênero feminino com maiores relatos, reforçando 

assim, ser o sexo de maior vulnerabilidade, ainda para Marin et al., o grau de maior 

ou menor risco para uma queda, poderá ser classificado conforme os sinais e 

sintomas manifestados pelos idosos, relatando que 20,1% dos idosos apresentam 

problemas nos pés, tendo assim um bem-estar prejudicado e limitações para realizar 

atividades, normalmente o problema com os pés está relacionado ao uso de sapatos 

inadequados e o desgaste do membro, relacionado à idade, mostrando também que 

mais da metade dos longevos entrevistados apresentaram diminuição na acuidade 

visual (58,2%) e alteração no equilíbrio (53,8%), sendo ocasionadas pelo processo 

de envelhecimento, fazendo assim que ocorra a diminuição da função proprioceptiva 

das articulações, perda das células nervosa, enfraquecimento muscular e a 

degeneração da estrutura do ouvido interno; justificando assim os motivos pelos 

quais são feitas as orientações por enfermeiros e médicos, que Carreiro et al., 

(2010), demonstra em seu estudo. 

Os fatores extrínsecos estão associados a circunstâncias sociais e 

ambientais, conforme a adaptação da pesquisa de Carreiro et al. (2010), é 

apresentado quais as principais orientações que os profissionais fazem para os 

idosos relacionado a esse fator, observando que o tipo de piso (96,5%) e uso de 

tapetes(96,5%) são os mais orientados, conforme expresso no quadro 2 abaixo. 

Quadro 2: Orientações dos profissionais em relação a fatores extrínsecos causadores de quedas. 

Orientação Fatores Extrínsecos Enfermeiros 
  N            %       

Médicos 
 N        %  

Iluminação adequada 27 93,1 20 90,9 

Tipo de piso 28 96,5 22 100 

Uso de tapetes 28 96,5 22 100 

Presença de animais domésticos 15 51,7 14 63,6 
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Uso de calçados apropriados 26 89,6 21 95,4 

Uso de roupas apropriadas 15 51,7 12 54,5 

Uso de órteses 25 86,2 18 81,8 

Fonte: Adaptado de Carreiro et al. (2010). 
 

As medidas que deveriam ser mais orientadas são sobre iluminação 

adequada e o uso de órteses como andadores ou bengalas, pois a manipulação de 

órteses é primordial para auxiliar o idoso em relação ao equilíbrio postural, devido 

que uma vez desequilibrado o idoso tem uma maior dificuldade em retomar a sua 

postura inicial (CHAIMOWICZ, 2009). 

2.2 Consequências de uma queda. 

As quedas podem gerar inúmeras consequências físicas e psicológicas, 

sendo incluídas lesões, hospitalização, medo de cair novamente, declínio funcional, 

institucionalização e até falecimento (FERRETI; LUNARDI E BRUSCHI, 2013). 

O estudo realizado por Fabrício; Rodrigues e Costa Júnior (2004), com 

senhores (as) acima de 60 anos, de duas unidades de internação de um hospital 

universitário do município de Ribeirão Preto/SP, a maioria das quedas ocorrem com 

o sexo feminino, com idade acima de 76 anos, em sua própria residência. 

O gráfico 1 descreve que dentre as consequências da queda do idoso a 

fratura corresponde a 64%, seguida do medo de cair 44%, em relação a fratura as 

mais frequentes são de fêmur (62%), seguida pela de rádio (12,5%), sendo 

observado abaixo. (FABRÍCIO; RODRIGUES E COSTA JUNIOR, 2004). 

Gráfico 1: Consequência das quedas para um idoso 
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Fonte: Adaptado de Fabrício; Rodrigues e Costa Junior (2004). 

De acordo com pesquisa realizada por Ribeiro et al., (2008), com 72 idosos 

do município do Rio de Janeiro em uma comunidade da zona norte da cidade, 

70,4% referiram ter tido somente uma queda e 29,6% tiveram mais de uma, e a 

maior consequência foi medo de cair novamente (89%) seguido de abandono de 

atividade (27%). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observado, as causas mais comuns de uma queda com idosos estão 

relacionados não somente a idade, mas com o ambiente em que convivem, porém, 

se um idoso apresentar alguma patologia à tendência de ele vir a cair é ainda maior, 

e os quais já sofrem o incidente, além de poder cair novamente, tem medo que isso 

se torne recorrente, fazendo assim com que diminua ou deixe de realizar atividades 

da vida diária (AVD). 

Deste modo quando identificado às causas e as consequências, pode-se 

trabalhar medidas de prevenção, sendo que o enfermeiro junto com sua equipe um 

grande colaborador, pois potencializa atividades em comunidade. 

Apresenta-se também a necessidade de um projeto de reabilitação após 

queda, tendo como finalidade a amenização das consequências que a queda trouxe 

para o idoso, como a realização de algumas atividades. 
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