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RESUMO 

A expectativa de vida do brasileiro está aumentando, aliados ao envelhecimento estão os eventos 

multifatoriais e, com isso, as quedas. Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) a 

população idosa acima de 60 anos atualmente é de 500 milhões. As quedas podem acometer a 

qualidade de vida do idoso, podem ocorrer dentro de casa ou em outros ambientes, geralmente 

durante a prática de atividades diárias. Para a prevenção, há a necessidade do reconhecimento e 

correção dos fatores de risco extrínsecos e intrínsecos. O presente estudo verificou a problemática 

diante a população idosa e dos inúmeros possíveis riscos que pode causar uma queda e gerar graves 

consequências. O estudo objetivou apontar os principais fatores de risco de queda em idosos com 

alto índice do sexo feminino, considerando a importância do papel do profissional em enfermagem 

para o destaque da promoção do envelhecimento saudável e independência, devendo possuir 

estratégias e planos de ação para minimizar os riscos de queda, garantindo o acesso a uma vida 

saudável e ambiente seguro; deve, ainda, ter a visão holística do paciente idoso e analisar os fatores 

de risco, projetando cuidados desde orientações a utilização de dispositivos auxiliares e medicações 

utilizadas. 
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ABSTRACT 

 
The life expectative of brazilian people is growing up, the elderly process together with other many 

reasons come the danger of fallen. The United Nactions (UN) relatory says there are 500 millions 

people over 60 yeasr old on the world. The falldown of older people can create a bad condition to their 

lifes, this one can hapen in home ou any place else while practice some activities. To prevent the 

falldown, need know the intrinsic and extrinsics factors. This work check the troubles around older 

people lifes and the danger of the falldown and to generate bad consequences. This work had the 

objective show that main danger of fallen happen in old people of female sex, elevating the  

importance of nursing professional action, promoting a health elderly and indenpendence, having 
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estrategies to act for decrease the danger of fallen, offer to they a health life and a safety place; the 

nursing professional must observate the older patient and study the fator of falldown, projecting care 

actions since advices until the use suport devices. 

Keyword: old people cares, decrease of falldown, risk factors. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A população brasileira está vivendo mais, com o processo do envelhecimento 

as quedas vêm associadas com eventos multifatoriais interligadas ao próprio 

decorrer da senescência (velhice), síndromes geriátricas, correlacionandoem maior 

probabilidade de restrição na mobilidade, fraturas, depressão, ausência de 

independência e autonomia, qualidade de vida prejudicada, podendo gerar 

implicações socioeconômica e sobrecarga para o sistema de saúde (MOTTA, 2010). 

Em relatório feito pela Organização das Nações Unidas (ONU) a população 

idosa acima de 60 anos atualmente é de 500 milhões (cerca de 8% do total) e em 

2050 prevê uma proporção de 15,5% (ONU, 2014). 

As quedas têm alta proporção de acometer a qualidade de vida do idoso, as 

consequências têm grande impacto na vida da pessoa idosa por serem muito graves 

em vista a de indivíduos jovens, causam implicações para família e ao risco que 

implicam na vida dos mesmos (ALVES, 2016). 

De acordo (PINHOetal.,2012) a grande maioria das quedas ocorre dentro de 

casa ou em suas adjacências geralmente durante o desempenho de atividades 

diárias, como caminhar, mudar de posição ou ir ao banheiro especialmente no 

período noturno, em questão maios parte dos agravos dentro do domicilio é 

secundaria as causas intrínsecas. 

Em função de sua natureza, sua frequência e suas consequências, as quedas 

constituem uma das grandes síndromes geriátricas e um dos maiores problemas de 

saúde publica, além de estarem relacionados a maior morbidade e mortalidade na 

velhice, associam se a restrição na mobilidade, fraturas, depressão, incapacidade 

funcional, perda da independência e autonomia e declínio na qualidade de vida. 

(FALSARELLA et al., 2014). 

A queda é um evento multifatorial, logo as estratégias de intervenção para 

prevenir este evento e lesões resultantes assentam na identificação dos idosos com 
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risco elevado de quedas, na avaliação detalhada dos fatores de risco e na 

implementação de estratégias que reduzem esses fatores (SOUZA, 2015). 

Para a prevenção de quedas ser efetiva há a necessidade do reconhecimento 

e correção dos fatores de risco inseridos e sua ocorrência, estes são classificados 

em fatores extrínsecos, sendo condições do ambiente que vive, uso de calçado, piso 

irregular, exposição a luz adequada, uso de corrimão e barras de proteção entre 

outros; e intrínsecos, sendo alterações fisiológica respectiva do envelhecimento, 

patológico, uso de medicação continua, redução da capacidade funcional, equilíbrio 

prejudicado, déficit auditivo e visual entre outros (VIEIRA et al., 2016). 

 
2. MATERIAL E MÉTODO 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, 

onde foram levantados dados e bases argumentativas a partir de artigos científicos, 

livros, sites e revistas científicas, compreendidas no período de 2008 a 2017. Foram 

consultados os referidos materiais de pesquisa nos ambientes da biblioteca da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) e na rede de internet 

(plataformas Scielo e Google Acadêmico). 

Os processos de coleta de dados, pesquisas de materiais científicos, 

levantamento bibliográfico, bem como a redação do presente trabalho foram 

iniciados no semestre inicial do ano de 2016. 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

No estudo realizado em Barbacena, Minas Gerais, foram aplicados 

questionários, que obtiveram informações referentes a 206 pacientes. Dentre a faixa 

etária observou que 45,66% dos pacientes tinham de 60 a 69 anos, 54,37% tinham 

entre 70 e 98 anos; a média de idade dos idosos foi de 71,4 (com variação de maios 

ou menos 7,5) anos; quanto ao sexo e ocupação observou em predomínio feminino 

e de idosos aposentados; quanto aos possíveis fatores de risco para a ocorrência de 

quedas, avaliou se a presença de comorbidades, o uso de medicamentos e fatores 

ambientais, presença de degraus e tapetes, além do fato de residir ou não sozinho. 

Em relação aos idosos que caíram, os lugares com maior incidência foram 45,95% 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2017. 
 

caíram fora de casa e 13,51% sofrem quedas tanto dentro quanto fora de casa 

(ALVES, 2017). 

De acordo com (ALVES, 2017), os fatores com maior frequência foram o uso 

de medicamento, vítimas de acidente vascular encefálico e portadores de doença 

renal crônica; os idosos que sofreram fratura (61,54%) deixaram de realizar 

atividades da vida diária, portanto há necessidade de prevenção das quedas, 

mudanças respectivamente simples poderão reduzir os riscos de sua incidência. 

Um dos fatores de risco intrínseco usa de medicamentos muito utilizados 

entre os idosos, nesta pesquisa afirma que foi relatado por 69,4% deles, os anti- 

hipertensivos (45,7%), os anti-inflamatórios (25,0%) e, o uso de quatro ou mais 

medicamentos de forma concomitante 20% dos idosos (RIBEIRO et al., 2008). 

A população idosa com uso comitente de fármacos para tratamento de 

doenças crônicas foi observado no estudo de revisão de literatura, as drogas que 

causam efeitos como reduzir as funções motoras e causar sedação, fraqueza 

muscular, fadiga e hipotensão ortostática foram os benzodiazepínicos, neurolépticos, 

sedativos/hipnóticos, antidepressivos (especialmente os tricíclicos) diuréticos, 

antiarrítmicos, anti-hipertensivos e anti-parkinsonianos podem propiciar quedas, o 

autor afirma que para ter um bom planejamento de medidas preventiva é importante 

o conhecimento (LIMA& CEZARIO,2014). 

Paiva et al. (2017) ressalta que os fatores de risco são múltiplos, o estudo foi 

realizado em Uberaba-MG e, dentre os aspectos relacionados foram apontados 

alguns destaques, dentre eles, fatores ambientais como pisos escorregadios ou 

molhados, degrau alto e/ou desnível no piso, objetos no chão, subir em objeto/móvel 

para alcançar algo e falta de iluminação no domicilio, resultaram em fator fisiológico 

alteração do equilíbrio, tontura/vertigem, fraqueza muscular e dificuldades para 

deambular. 

Determinantes para amenizar os índices de risco de queda pode se tratar com 

a equipe multidisciplinar, visitas domiciliares, ações educativas, ambientes seguros, 

reduzindo hospitalizações, fraturas referentes às ações de repercussões na vida 

cotidiana, medo de cair novamente e outras inúmeras consequências, além de 

propiciar em ambiente seguro (PAIVA et al.,2017). 
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Bittencourtet al. (2017) em pesquisa realizada com pacientes internados em 

Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica de um Hospital Privado, de médio porte, 

na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, os fatores de risco apurados 

foram por comorbidades e fatores intrínsecos com elevado risco de queda dos 

internados por motivos clinico neurológicos (59,4%), cirúrgico traumatológico 

(42,3%) com Parkinson (100%), diabetes mellitus (51,6%), hipertensão arterial 

sistêmica (41,9%). Do risco elevado de queda estaticamente em dificuldade auditiva 

(55,6%), vertigens (49,5%), medo de cair (40,7%) e dificuldade visual (36,0%). 

Os resultados evidenciam que os profissionais de saúde tenham como 

objetivo de ter um olhar atento a respeito dos fatores relacionados ao risco de 

quedas, para uma aplicação em educação e saúde que seja efetiva na qualificação 

do cuidado, verificou no estudo que a escala de Morse é muito valida em demonstrar 

a classificação de risco, porém atentar com as suas características o diagnóstico e 

duração de estadia evidenciou que tem vários fatores de risco de queda que não são 

avaliados por ela (BITTENCOURTet al., 2017). 

Guerra et al. (2017) afirma que a maior prevalência de quedas foi maior no 

sexo feminino com idade de 70 anos, com os fatores sedentarismo, em seguida com 

doenças crônicas, sarcopenia, lentidão na contração muscular, rigidez em todo o 

sistema locomotor. Para redução de risco de queda é indicado, praticas de exercício 

físico e hábitos saudáveis, podendo diminuir a probabilidade de morbidade e 

mortalidade causadas pelas quedas. O conhecimento é fundamental para criação de 

políticas publicas de atenção a saúde para este grupo. 

De acordo com Menezes&Bachion(2008), foi observado, em seu estudo, o 

processo saúde e doença tendo as possíveis patologias crônicas envolvidas no 

envelhecimento em vista relacionadas com o risco de quedas associadas como 

pressão alta, diabetes, reumatismo, asma, obesidade, histórica de acidente vascular 

encefálico, uso comitente de medicações/fármacos de três ou mais relato de 

dificuldade em membros inferiores, uso de dispositivos para apoio para deambular, e 

déficit visual. 

As quedas são uma das principais causas de hospitalizações, neste contexto, 

conhecerem os indicadores de risco mais presentes, o enfermeiro tem como o papel 
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de promover plano de cuidado, orientar a família e individuo enquanto as ações em 

saúde, estratégias de prevenção, e oferecer um e envelhecimento saudável e mais 

independente (COSTA, 2013). 

Costa (2010) analisa os diagnostico risco de quedas em pacientes que 

sofreram AVE (Acidente Vascular Encefálico), pela alteração locomotora, visual e 

adaptativa no âmbito domiciliar ou institucionalização, estes apresentam os fatores 

intrínsecos hemiplegia, alterações visuais, redução de flexibilidade e mobilidade, 

fraqueza muscular e declínio cognitivo que potencializa o evento de uma queda. 

Para os idosos que tenham sofrido uma AVE, há a necessidade de uma 

atenção integral, proporcionar assistência domiciliar quando necessária, educação 

permanente, orientar os familiares e cuidadores sobre os fatores de risco de queda, 

estimulando uma adaptação ao ambiente seguro e comportável, avaliando as 

principais necessidades como os usuários de cadeira de rodas, utilização de 

dispositivos auxiliares, bengala, muletas, e analise de todas as limitações dos idosos 

(COSTA, 2010). 

 
 
 
 

4. CONCLUSÃO 

O estudo exposto verificou a problemática diante a população idosa dos 

inúmeros riscos que pode causar um acidente de queda e gerar graves 

consequências, como idade, sexo, escolaridade, estado civil, fatores ambientais 

moradia inapropriada às suas necessidades físicas, adaptação dos moveis e 

organização de materiais de difícil acesso, fatores intrínsecos, comorbidades, 

doenças crônicas, uso de medicações comitente, doenças do sistema nervoso. 

A pesquisa apontou os principais fatores de risco de quedaem idosos com  

alto índice do sexo feminino, por estar associada ao sedentarismo, não praticar 

atividade física, diminuição da força muscular, a osteoporose por ser uma 

probabilidade de fratura consequência de agravantes. 

A maioria dos autores destaca a importância de uma prevenção a promoção 

da saúde dos idosos com ênfase no envelhecimento saudável e ter a independência. 

O profissional de saúde deve ter estratégias e um plano de ação para minimizar os 
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riscos de queda, constituindo menos gasto à saúde publica causada pelas 

consequências e oferecendo ao idoso uma vida saudável, ambiente seguro e 

analisando cada necessidade da mesma. 

O profissional de enfermagem, junto com a equipe multidisciplinar, deve ter a 

visão holística do paciente idoso, portanto o enfermeiro tem que observar o teórico e 

prático como analisar os fatores de risco para ter embasamento cientifico, como, na 

Atenção Básica de Saúde, projetar cuidados para cada caso desde orientações 

plano estratégico de ambiente seguro, utilização de dispositivos auxiliares, 

medicações utilizadas,analisar riscoe beneficio entre diversas necessidades. 

Portanto a educação em saúde se for implantada poderá diminuir risco de quedas. 
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