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RESUMO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, essa transformação 

está acontecendo de forma bastante acelerada. Com o envelhecimento populacional atual, essa 

faixa etária emergente necessitará de mais atenção e cuidados à saúde. Uma das características 

do envelhecimento da população é o acúmulo progressivo de incapacidades, o que a deixa 

mais vulnerável a quedas. Este estudo foi desenvolvido com o propósito de conhecer o 

episódio quedas no âmbito de uma população idosa atendida em uma Unidade de Saúde da 

Família. Trata-se de uma pesquisa de natureza transversal, com uma amostra constituída de 

121 idosos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do HUOL, com parecer nº 816.022. 

Foi aplicado um questionário junto aos participantes e os resultados foram analisados 

estatisticamente, sendo o teste de Qui-Quadrado e o Exato de Fisher utilizados para verificar a 

associação entre variáveis. Para a análise multivariada, usou-se o método da Regressão 

Logística Binomial. Para ambos os testes, admitiu-se significância p<0,05 e IC de 95%. Os 

resultados demonstram que a maioria é do sexo feminino, (76,9%); a faixa etária de pessoa 

idosa de 88,4% e 11,6% de sobrenvelhecida; com relação ao estado civil, 35,3% são casados e 

29,4% viúvos; 92,1% com renda familiar entre um e dois salários mínimos; e 91,8% moram 

com o cônjuge e/ou filhos. Com relação à frequência das quedas, constatou-se que 61,2% dos 

idosos sofreram uma ou mais quedas em 2014. Como fatores associados, ficou evidente que 

73,8% foram decorrentes de fatores extrínsecos, 6,4% de fatores intrínsecos e 21,4% de 

ambos os fatores. Como consequência da queda, constatou-se que 89,2% têm medo de cair 

novamente, 37,3% manifestaram ansiedade e em 13,3% o andar foi afetado. No que diz 

respeito à exposição aos fatores de riscos, os locais de maior prevalência foram: rua/avenida 

(31,0%), calçada (19,0%), sala (14,3%) e pátio/quintal (10,7%). O estudo comprovou a 

associação estatística significativa entre o sexo feminino (p=0,001), entulhos/objetos no 

quintal (p=0,015) e mobiliários que podem causar acidentes (p=0,005). Evidenciou-se entre 

os idosos pesquisados, que 72,7% receberam poucas informações sobre quedas, sendo um 

fator de risco para as quedas. Concluímos que existe uma elevada frequência de quedas em 

idosos pesquisados, constituindo um dado preocupante, visto que esse evento na população 

idosa é bastante grave, sendo necessário garantir-lhes um ambiente seguro em seu domicílio e, 

sobretudo, fora deste. As informações prestadas pela equipe da Estratégia Saúde da Família 

são importantes para evitar estas ocorrências, reforçando o desenvolvimento de atividades 

educativas em saúde junto à população como forma de prevenção e redução da ocorrência de 

quedas, melhorando, assim, a qualidade de vida dos idosos.    

 

Descritores: Idoso. Assistentes por quedas.  Fatores de Risco. Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The growth of the elderly population is a global phenomenon and, in Brazil, this 

transformation is happening in a very rapid rhythm. With the current population aging, this 

emerging age group will need more health care and attention. One of the characteristics of the 

population aging is the progressive accumulation of disabilities, which makes it more 

vulnerable to falls. This study was developed with the purpose of knowing the episode falls in 

the scope of an elderly population treated at a Family Health Unit. It is a research with cross-

sectional nature, and its sample was composed by 121 elderly. The research was approved by 

the Ethics Committee of HUOL, with Opinion nº 816.022. We applied a questionnaire to the 

participants, and the results were statistically analyzed by using Chi-square test and Fisher’s 

exact test to verify the association between variables. In order to perform a multivariate 

analysis, we used the method of the Binomial Logistic Regression. For both tests, we accepted 

significance p<0,05 and CI of 95%. The results prove that the majority belongs to the female 

gender (76,9%); the age group of elderly reaches 88,4% and 11,6% is over-aged; regarding 

the marital status, 35,3% are married and 29,4% widowed; 92,1% with family income 

between one and two minimum wages; and 91,8% live with their partners and/or children. 

Regarding the frequency of falls, we found that 61,2% of the surveyed elderly suffered one or 

more falls in 2014. As associated factors, it became clear that 73,8% were due to extrinsic 

factors, 6,4% to intrinsic factors and 21,4% to both factors. As a consequence of the fall, we 

found that 89,2% have fear of falling again, 37,3% showed anxiety and 13,3% had their 

ambulation affected. Concerning the exposure to the risk factors, the most prevalent places 

were: street/avenue (31,0%), pavement (19,0%), living room (14,3%) and courtyard/backyard 

(10,7%). The study has proven a statistically significant association among female gender 

(p=0,001), rubble/objects in the backyard (p=0,015) and furniture that may cause accidents 

(p=0,005). It was evident among the elderly people surveyed, 72.7% receive little information 

about falls, being a risk factor for falls. We conclude that there is a high frequency of falls in 

the surveyed elderly, thereby constituting a worrisome data because this event in the elderly 

population is a serious matter, which raises the need to ensure them a safe environment in 

their homes and, above all, outside them. The information provided by the Family Health 

Strategy team are important to avoid these occurrences, which reinforces the need for 

developing health education activities together with the population as a way to prevent and 

reduce the occurrence of falls, thereby improving the quality of life of elderly. 

  

Keywords: Elderly. Accidental Falls. Family Health Strategy. 
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O envelhecimento é um processo natural e inevitável para todos. No Brasil vem 

acontecendo em uma velocidade bastante acelerada. O envelhecimento na atualidade faz parte 

da realidade da maioria das sociedades mundiais, sendo caracterizado de forma diferente entre 

os países. Nos mais desenvolvidos, o envelhecimento ocorreu em um cenário econômico e 

social bastante favorável, diferentemente dos países em desenvolvimento nos quais o 

envelhecimento está em um crescimento acelerado em um panorama de iniquidade e 

desigualdade social (VERAS, 2009). 

As projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 2025 é que o Brasil 

ocupe a sexta população de idosos no mundo, com aproximadamente 32 milhões de idosos. 

Estima-se que em 2050 a população de idosos no Brasil será de 64 milhões (IBGE, 2009). 

As pessoas não envelhecem da mesma forma, no processo do envelhecimento, o 

organismo envelhece como um todo, enquanto que seus órgãos, tecidos, células e estruturas 

sub-celulares têm envelhecimento diferenciados (CANCELA, 2008). 

Segundo a autora acima citada, uma das características do envelhecimento é o 

acúmulo progressivo de incapacidades, que compreende uma série de alterações nas funções 

orgânicas e mentais devido exclusivamente aos efeitos da idade avançada sobre o 

organismo, fazendo com que todas as funções fisiológicas gradualmente comecem a 

declinar.  

Um dos efeitos sentidos no organismo do idoso é a diminuição da capacidade 

muscular, essa redução está relacionada com a sarcopenia, que é um processo fisiológico do 

ser humano que reduz de forma involuntária a massa e força muscular, tornando a população 

idosa mais suscetível a quedas (OCHALA et al., 2006; WALRAND et al., 2011).  

Cair não é exclusivo dos mais velhos, porém nesse grupo social ocorrem os maiores 

problemas derivados das consequências de uma queda. Indivíduo pertencente a qualquer 

faixa etária apresenta risco de sofrer quedas, mas é a população idosa que o risco de sofrer 

quedas mais se revela (BANDEIRA; PIMENTA; SOUZA, 2006). 

 Estudos epidemiológicos apontam que 32% da população idosa com idade entre 65 e 

74 anos, 35% entre 75 e 84 anos e 51% acima de 85 anos sofrem queda pelo menos uma vez 

por ano (BARAFF et al., 1997). No Brasil, estima-se que de 20% a 30% dos idosos caem, no 

período de um ano, pelo menos uma vez (PERRACINI; RAMOS, 2002). 

Para Perracini e Ramos (2002), geralmente as quedas podem ocasionar a perda de 

autonomia e da independência, na capacidade de decisão, de realizar algo com seus próprios 

meios, mesmo que por tempo limitado. Suas consequências mais comuns são as fraturas, a 

imobilidade, a restrição de atividades, o aumento do risco de institucionalização, o declínio 
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da saúde, prejuízos psicológicos, como o medo de sofrer novas quedas, aumento dos custos 

com o cuidado de saúde, prejuízos sociais relacionados à família, dificultando sua interação 

com a comunidade na qual está inserido. 

As quedas de idosos são uma preocupação, tanto pela frequência quanto pelas 

consequências em relação à qualidade de vida. As quedas vêm surgindo, segundo a OMS, 

como um grande problema de saúde pública, pois tem se tornado evidente devido à explosão 

demográfica de idosos (RODRIGUES; CIOSAK, 2012).  

Prevenir passa a ser importante a fim de minimizar problemas secundários decorrentes 

de quedas. O evento queda pode resultar em consequências físicas, funcionais e psicossociais 

(MASUD; MORRIS, 2001). 

Nesse contexto, a atenção ao idoso deve considerar as situações de quedas e traumas, 

uma vez que, além dos agravos decorrentes desse incidente, somados às doenças 

degenerativas, comuns nessa faixa etária, comprometem a recuperação e a reinserção dos 

idosos na comunidade, nas Unidades de Saúde da Família. Desse modo, o idoso deve 

amparar-se especialmente na família e na Atenção Básica que aponta que qualquer política 

designada aos idosos deve levar em conta a capacidade funcional, a necessidade de 

autonomia, de participação, de cuidado e de autossatisfação (BRASIL, 2007). 

Para Mendes (2011), a Estratégia Saúde da Família, as quais devem representar para o 

idoso um vínculo com o sistema de saúde deve firmar vínculos familiares e comunitários 

estreitos, possibilitando o cuidado multidisciplinar, integral e longitudinal. A prevenção de 

quedas através de medidas simples, como promoção da saúde; revisão de medicações; 

modificações nos domicílios; promoção da segurança no domicílio e promoção da segurança 

fora do domicílio (BRASIL, 2007). 

A ideia para a elaboração deste estudo surgiu durante as aulas da disciplina Atenção 

Primária. Nas vivências práticas, tínhamos contato com as equipes da Estratégia Saúde da 

Família na própria Unidade de Saúde da Família, muitas das ações eram desenvolvidas com 

os idosos. Dessa forma houve uma aproximação com a população idosa e com a temática 

quedas. O anseio de conhecer a realidade local e poder contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias que potencializem um envelhecimento saudável dessa faixa etária foi um grande 

motivador para realizar essa pesquisa. 

Por essa razão, este estudo apresenta sua relevância na medida em que busca respostas 

para a seguinte questão de pesquisa: Qual a frequência de quedas em idosos assistidos pela 

Estratégia Saúde da Família de Felipe Camarão? Quais os fatores associados aos episódios de 
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quedas dos idosos assistidos pela Estratégia Saúde da Família da Unidade de Saúde da 

Família (USF) de Felipe Camarão? 

Este trabalho está dividido em cinco capítulo e o primeiro inicia-se com uma breve 

apresentação da temática estudada. Na sequência, encontramos os objetivos: geral e 

específicos que norteia esta pesquisa. No capítulo três, encontramos o referencial teórico que 

fundamenta esse estudo em tela e encontra-se dividido em três itens: aspectos gerais sobre o 

envelhecimento; atenção integral à saúde do idoso e, por último, temos quedas em idosos: 

aspectos conceituais e fatores associados. No capítulo a seguir, temos a metodologia que 

engloba o tipo de estudo; cenário da pesquisa, população, amostra do estudo e critérios de 

inclusão e exclusão; aspectos éticos; instrumento de coleta de dados e análise dos dados. Já no 

capítulo cinco revelam-se os resultados do estudo da frequência de quedas em idosos 

assistidos na Estratégia Saúde da Família, nessa seção encontramos a caracterização pessoal, 

socioeconômica e demográfica dos participantes do estudo; frequência de quedas e fatores 

associados em idosos assistidos pela estratégia saúde da família; consequências decorrentes do 

episódio queda e, concluindo a análise e discussão dos resultados, educação em saúde para 

prevenção de quedas. 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 Conhecer o evento quedas em idosos assistidos pela Estratégia Saúde da Família da 

Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão. 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a frequência de quedas dos idosos assistidos pela Estratégia Saúde da 

Família da USF de Felipe Camarão;  

 Verificar os fatores associados das quedas dos idosos acompanhados pela Estratégia 

Saúde da Família da Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão; 

 Compreender a importância da equipe dos profissionais da saúde da Estratégia Saúde 

da Família para prevenção de quedas em idosos. 
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3.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento pode ser definido como uma fase da vida marcada por mudanças 

biopsicossociais específicas. A Organización Panamericana de la Salud (OPAS, 2003) define 

envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, 

universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro.  

Camarano (2002), afirma que todos os indivíduos apresentam um determinismo 

biológico, mas o tempo e a forma que essas fases são processadas irão depender de diversos 

fatores, como biológicos, psicológicos, sociais e ambientais, fazendo com que cada um atinja 

as diferentes etapas do envelhecimento com maior ou menor êxito. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) considera idosos os indivíduos com 60 anos ou mais, os idosos com 80 anos ou 

mais são considerados muito idosos, ou longevos. 

Para Bandeira, Pimenta e Souza (2006), definir envelhecimento é algo muito 

complexo, biologicamente, considerado um processo que ocorre durante toda a vida. Existem 

vários conceitos de envelhecimento, variando de acordo com a visão social, econômica e 

principalmente com a independência e qualidade de vida do idoso. A população de baixo 

poder aquisitivo envelhece mais cedo, resultado de uma diversidade de fatores 

biopsicossociais. O envelhecimento acontece logo após as fases de desenvolvimento e de 

estabilização sendo pouco perceptível por um longo período, até que as alterações estruturais 

e funcionais se tornem evidentes.  

O aumento da expectativa de vida está associado aos avanços técnico-científicos no 

desenvolvimento de melhores tratamentos e intervenções diante das doenças e agravos à 

saúde, levando à redução das taxas de fecundidade, e de mortalidade acima dos 60 anos, na 

melhoria das condições nutricionais, permitindo uma melhora expressiva nas condições de 

vida, implantação do saneamento urbano, o que contribui para a queda da mortalidade por 

doenças infecciosas. Todos esses aspectos contribuem de forma significativa para o aumento 

expressivo da proporção de idosos no mundo (KELLER et al., 2003).  

A população idosa mundial, entre os anos de 1990 e 2025, crescerá 2,4% ao ano, 

contra 1,3% de crescimento anual da população em sua totalidade, mostrando que o 

crescimento da população idosa tem sido maior que o crescimento total da população 

(CARVALHO FILHO; PAPALÉO NETTO, 2006).  

Sobre o envelhecimento especificamente no Brasil, Veras (2009, p.549), argumenta: 
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O Brasil hoje é um “jovem país de cabelos brancos”. A cada ano, 650 mil 

novos idosos são incorporados à população brasileira, a maior parte com 

doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Em menos de 40 anos, 

o Brasil passou de um cenário de mortalidade próprio de uma população 

jovem para um quadro de enfermidades complexas e onerosas, típica dos 

países longevos, caracterizado por doenças crônicas e múltiplas que 

perduram por anos, com exigência de cuidados constantes, medicação 

contínua e exames periódicos.  

 

Complementando, afirma que “o número de idosos no Brasil passou de 3 milhões, em 

1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008 – um aumento de quase 700% em 

menos de 50 anos. Consequentemente, doenças próprias do envelhecimento passaram a 

ganhar maior expressão no conjunto da sociedade”. (VERAS, 2009, p.549). 

O Brasil apresenta uma taxa de envelhecimento populacional em crescimento. No 

censo populacional do ano de 2010, a população brasileira era de 190.755.799 habitantes, dos 

quais 20.590.599 eram considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo a 10,8% da 

população brasileira. O Brasil ocupará, em 2025, o sexto lugar em número de idosos, 

totalizando cerca de 32 milhões de idosos, representando um aumento de 15 vezes dessa 

população, enquanto a população geral crescerá apenas 5 vezes nesse mesmo período (IBGE, 

2010). 

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012 mostra que os 

idosos já são 13% da população, sendo uma tendência o envelhecimento da população no 

Brasil acima de 60 anos. A população brasileira, estimada em 201,5 milhões de pessoas, está 

vendo diminuir o número de crianças e aumentar o de idosos.  

O número de pessoas continua crescendo: de 12,6% da população, em 2012, passou 

para 13%, em 2013. Já são 26,1 milhões de idosos no país.  Na faixa etária acima dos 60 anos, 

em relação ao sexo, 56% eram mulheres e 44%, homens (PNAD, 2012). 

Assim, o Brasil caminha rapidamente para um perfil demográfico mais envelhecido, 

caracterizado por uma transição epidemiológica, onde as doenças crônico-degenerativas 

ocupam lugar de destaque. O incremento das doenças crônicas implicará a necessidade de 

adequações das políticas sociais, particularmente aquelas voltadas para atender às crescentes 

demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social (MENDES, 2011). 

Segundo projeções demográficas, o estado do Rio Grande do Norte (RN) terá em 2030 

cerca de 3.847.580 habitantes. Os jovens com idade até 14 anos de idade que, em 2000, 

somavam 51,91%, cairão pela metade, para 26,46%. O inverso acontecerá com os idosos – de 

9,86% para 17,19%. Em 2030, o Estado terá um contingente de 661 mil pessoas com 65 ou 

mais anos de idade. O índice de envelhecimento dará um pulo de 18,99% em 2000 para 
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64,97% daqui a 16 anos. Isso significa dizer que em 2000, para cada grupo de 100 jovens, 

havia 19 idosos; em 2030, essa relação será de 100 para quase 65 (IBGE, 2012). 

Como o aumento da expectativa de vida resulta em envelhecimento da população, não 

apenas em países desenvolvidos, mas principalmente no Brasil, temos como consequência um 

aumento proporcional das doenças crônico-degenerativas e do acúmulo progressivo das 

incapacidades, dessa forma, o que era funcional passa a ser substituído por morbidades e 

limitações funcionais. Um agravante para os problemas com os idosos é que nos países em 

desenvolvimento essa tendência do envelhecimento está ocorrendo rapidamente e sem 

planejamento (CARVALHO; GARCIA, 2003). 

A saúde do idoso passou a ser evidenciada com a promulgação da Constituição de 

1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse cenário, outras conquistas 

vieram para somar e fortalecer a saúde do idoso, tais como a Política Nacional dos Idosos 

(PNI), o Estatuto do Idoso (EI) e a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI). 

A PNI, promulgada pela Lei 8.842/94, tem por objetivo garantir a Atenção Integral à 

Saúde do Idoso, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde nos diversos níveis de complexidade do SUS, 

bem como estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social do SUS. 

(BRASIL, 2002).  

De acordo com o Projeto de Lei n° 3561/1997, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é 

obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a viabilização de 

formas alternativas de participação, ocupação e convívio dos idosos com as demais gerações.  

 

[...] Art. 15 - é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 

do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 

igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 

prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (BRASIL,1997, 

não paginado) 

 

O Art. 18 do Estatuto prevê que “as instituições de saúde devem atender aos critérios 

mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a 

capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de 

autoajuda”. (BRASIL, 1997, não paginado).  

A Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) tem em suas diretrizes básicas 

indicativos das preocupações com a promoção do envelhecimento saudável, com a 

manutenção e a melhoria da capacidade funcional dos idosos, com a prevenção de doenças, 
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com a recuperação da saúde dos que adoecem e com a reabilitação daqueles que venham a ter 

a sua capacidade funcional restringida. Constituem diretrizes da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa:  

 

 

a) promoção do envelhecimento ativo e saudável; b) atenção integral, 

integrada à saúde da pessoa idosa; c) estímulo às ações intersetoriais, visando 

à integralidade da atenção; d) provimento de recursos capazes de assegurar 

qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; e) estímulo à participação e 

fortalecimento do controle social; f) formação e educação permanente dos 

profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; g) divulgação 

e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; h) promoção de 

cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa; e i) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 

2006b).  

 

 

Ainda para a WHO (2005, p. 13), o “envelhecimento ativo é o processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”.  

Qualidade de vida é definida pela OMS como "a percepção que o indivíduo tem de sua 

posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

Dessa forma, a qualidade de vida está extremamente relacionada à autonomia e 

independência no envelhecimento, assim como aos riscos e oportunidades vivenciados, às 

opções saudáveis e ambientes de apoio no percurso da vida e ao apoio informal, enfatizando a 

responsabilidade no autocuidado, os ambientes amistosos e a solidariedade entre gerações. 

As tarefas do cotidiano necessárias para que o indivíduo cuide de si e de sua própria 

vida são denominadas Atividades de Vida Diária (AVD). Podem ser classificadas, conforme o 

grau de complexidade, em básicas, instrumentais e avançadas (MORAES, 2012). 

O autor argumenta que, quanto maior for a complexidade da AVD, maior será a 

necessidade do funcionamento adequado dos sistemas funcionais principais (cognição, humor, 

mobilidade e comunicação), de forma integrada e harmoniosa. As atividades de vida diária 

básicas são fundamentais para a autopreservação e sobrevivência do indivíduo e referem-se às 

tarefas do cotidiano necessárias para o cuidado com corpo, como: 

 

Tomar banho, vestir-se, higiene pessoal (uso do banheiro), transferência, 

continência esfincteriana e alimentar-se sozinho. As atividades banhar-se, 

vestir-se e uso do banheiro são funções influenciadas pela cultura e 

aprendizado, portanto, mais complexas. Atividades como transferência, 
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continência e alimentar-se são funções vegetativas simples, portanto, mais 

difíceis de serem perdidas. Esse caráter hierárquico das tarefas é 

extremamente útil, capaz de traduzir a gravidade do processo de fragilização 

do indivíduo. Assim, o declínio funcional inicia-se por tarefas mais 

complexas, como o banhar-se, e progride hierarquicamente até chegar ao 

nível de dependência completa, quando o paciente necessita de ajuda até para 

alimentar-se. (MORAIS, 2012, p. 12).  

  

A redução da massa e força muscular afetam a funcionalidade do idoso, causando 

limitações como mobilidade reduzida, diminuição da densidade óssea e fraturas pelo aumento 

do risco de quedas. (NÓBREGA et al., 1999; WALRAND et al., 2011).  

A gravidade do declínio funcional nas AVD básicas pode ser classificada em:  

 
Independência: realiza todas as atividades básicas de vida diária de forma 

independente. Semidependência: representa o comprometimento de, pelo 

menos, uma das funções influenciadas pela cultura e aprendizado (banhar-se 

e/ou vestir- -se e/ou uso do banheiro). Dependência incompleta: apresenta 

comprometimento de uma das funções vegetativas simples (transferência 

e/ou continência), além de, obviamente, ser dependente para banhar-se, 

vestir-se e usar o banheiro. A presença isolada de incontinência urinária não 

deve ser considerada, pois é uma função e não uma atividade. Dependência 

completa: apresenta comprometimento de todas as AVD, inclusive para se 

alimentar. Representa o grau máximo de dependência funcional (MORAES, 

2012, p.12). 

 

 

As atividades instrumentais de vida diária são mais complexas que as básicas,  

indicadoras da capacidade do idoso de viver sozinho na comunidade e incluem aspectos 

relacionados ao cuidado intradomiciliar ou doméstico, tais como o preparo de alimentos, fazer 

compras, controle do dinheiro, uso do telefone, trabalhos domésticos, lavar e passar roupa, 

uso correto dos medicamentos e sair de casa sozinho, entre outras. (MORAES, 2012). 

O mesmo autor descreve as as atividades da vida diária avançadas: 

 

[...] referem-se às atividades relacionadas à integração social, englobando as 

atividades produtivas, recreativas e sociais, como trabalho formal ou não, 

gestão financeira, direção veicular, participação em atividades religiosas, 

serviço voluntário, organização de eventos, uso de tecnologias (uso da 

internet, hobbies, etc.), dentre outros. (MORAES, 2012, p.13). 

 

 

Portanto, a funcionalidade global é o ponto de partida para a avaliação da saúde do 

idoso e deve ser feita com critérios, se possível solicitando informações a todos familiares ou 

não, principalmente os que convivam com o paciente e que sejam capazes de detalhar o seu 

desempenho em todas as atividades de vida diária. 
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Sabe-se que os maiores gastos com idosos no sistema de saúde do Brasil estão 

relacionados com fraturas decorrentes de quedas, já que é necessário investir em 

procedimentos cirúrgicos, internações, materiais protéticos e medicamentos antibióticos. A 

queda em idosos se torna um causador de sérios prejuízos à qualidade de vida dessa 

população, podendo influenciar na mobilidade, gerar dependência dos familiares, além dos 

altos índices de mortalidade pós-cirúrgicos (ARAÚJO; OLIVEIRA; BRACCO, 2005; 

CHRISTOFOLETTI et al., 2006). 

 

 

3.2  ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO  

 

Desde o ano de1988, o Brasil tem buscado estabelecer um sistema de saúde como um 

direito do cidadão e dever do Estado. Dentre as iniciativas de proteção à saúde da pessoa idosa 

no Brasil, destaca-se a Constituição de 1988, a qual cria o SUS (Sistema Único de Saúde), que 

ampara socialmente os idosos; a Política Nacional dos Idosos; Política Nacional de Saúde do 

Idoso; e o Estatuto dos Idosos de 2003 (BRASIL, 1988; BRASIL,1994; BRASIL, 2006a).   

Um marco importante para o fortalecimento da reforma sanitária no Brasil foi a 

realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que reforçou as bases para seção da 

saúde da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Federal 8.080/90, que fundou 

e operacionalizou o SUS, em seguida foi lançada a Lei nº 8.142/90, que imprimiu ao SUS a 

participação da população na gestão dos serviços e ações públicos de saúde e do 

financiamento da saúde, ambas constituem a Lei Orgânica da Saúde. (BRASIL, 1997). 

Baseado nos preceitos constitucionais, o SUS se norteia pelos seguintes princípios 

doutrinários: Universalidade, integralidade, equidade, regionalização e hierarquização, 

descentralização e a participação e o controle social, representando a materialização de uma 

nova concepção de saúde no país, que passou a considerar a qualidade de vida da população 

centrada na prevenção dos agravos e na promoção à saúde (BRASIL, 1997). 

O SUS passa a ser a nova formulação política e organizacional para o 

redirecionamento dos serviços e ações de saúde, os mesmos princípios organizativos são 

seguidos em todo território nacional sob a responsabilidade das três esferas do governo: 

Federal, Estadual e Municipal, e pelo setor privado conveniado, que deve atuar com as 

mesmas normas do serviço público. Torna-se estratégia, nesta concepção, uma rede básica de 

saúde que funcione como porta de entrada de um sistema mais amplo e que obedeça à 
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hierarquia tecnológica da assistência à saúde, classificada em primária, secundária e terciária 

(BRASIL, 1997). 

A Proposta do SUS é que seja uma área de saúde voltada para as necessidades de 

saúde da população brasileira e deve buscar dialogar com outras ciências (humanas e sociais) 

para a compreensão dos fenômenos saúde-doença.  

Nesse sentido, é preciso buscar uma sistematização dos conceitos de saúde, permitindo 

ampliar os olhares a partir dos múltiplos fatores, biológicos; culturais, sociais e históricos. A 

participação da esfera municipal nesse processo de renovação torna-se fundamental, por ser o 

ente federativo mais próximo da população, responsável pela política de saúde da população 

local e inseridos de forma integrada ao SUS em suas abrangências estadual e nacional. 

Neste processo, a Atenção Primária (AP) foi se fortalecendo, sendo considerada a 

porta de entrada preferencial ao Sistema de Saúde Pública, mas não deve ser a única, pois as 

necessidades dos usuários se manifestam de formas variadas. A AP designada de Atenção 

Básica no Brasil (forma de organização do sistema de saúde) se configura como nível de 

atenção, em que se pretende investigar as necessidades e problemas de saúde de uma 

população, e está representada pela ESF. O MS considerando a necessidade de adequar as 

normas nacionais ao desenvolvimento da AP aprova A Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), assim a nova política aponta para a redefinição dos princípios gerais  

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 

manutenção da saúde. [...] É o contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social (BRASIL, 2007, p. 12). 

 

A proposta da AP é o desenvolvimento de ações no âmbito individual e coletivo, 

abrangendo a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde, acompanhando o paciente ao longo da sua vida e 

cuidando dos problemas mais frequentes da população. Dessa forma, a Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB) preconiza que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) sejam instaladas 

próximo onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, facilitando a vida do usuário 

(BRASIL, 2012a). 

Considerando a complexidade que envolve a saúde, nessa nova concepção de modelo a 

saúde a comunidade passa a ser importante na definição de suas necessidades.  
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Os determinantes sociais da saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam a situação de saúde das pessoas. Desta 

forma, enfocar a situação das enfermidades no contexto individual é uma forma limitada e 

simplista de pensar em saúde. 

Neste sentido, regulamentada em 1994, a ESF foi estrategicamente pensada pelo MS 

visando à implantação da AP que busca mudar a forma tradicional de assistência à saúde, 

“imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas de saúde, com definição de 

responsabilidades entre os serviços de saúde e a população” (BRASIL, 1997, p. 10).  

A ESF deve ser a forma mais eficaz e eficiente de acesso aos serviços e ações de saúde 

pelo usuário, pois ele tem o desafio de organizar o atendimento de serviços básicos de saúde e 

de ordenamento das redes de atenção à saúde no SUS. 

Sendo a USF provedor desse primeiro contato usuário-SUS, deve estar bem 

estruturada, com uma equipe multiprofissional qualificada para desenvolver atividades 

centradas nos princípios da vigilância à saúde. O seu trabalho se desenvolve em um 

determinado território de abrangência, visando estabelecer vínculos e parcerias com a 

comunidade, conhecer as necessidades da população e manter o permanente acompanhamento 

das famílias, buscando contribuir para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida 

das famílias atendidas. 

Para desempenhar um atendimento satisfatório, a USF necessita de uma equipe 

multiprofissional, composta por médico generalista ou especialista em saúde da família, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, técnico ou auxiliar de enfermagem 

e os agentes comunitários de saúde, podendo ainda ser acrescida da equipe de saúde bucal 

com um cirurgião dentista e o auxiliar/técnico de saúde bucal (BRASIL, 2012a). As Equipes 

de Saúde da Família (ESF) obedecem ao preceito da delimitação de área de abrangência com 

adstrição de clientela (ELIAS et al., 2006).  

A PNAB estabelece que o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 

população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família (ESF), não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por 

equipe. (BRASIL, 2012).  

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 

sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição e 

que para áreas mais vulneráveis é necessário que as equipes se responsabilizem pelo cuidado 

de uma população ainda menor que o recomendado, aproximando de 2.000 pessoas por equipe 

de uma determinada área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 



28 

 

A garantia do direito à saúde e ao acesso aos serviços é hoje um dos maiores desafios 

do Sistema Único de Saúde. A Estratégia Saúde da Família configura-se como um espaço 

relevante para ampliar a rede de cuidados prestados ao idoso adscrito, assim como 

desenvolver ações para avaliar os fatores que possa prejudicar a saúde do idoso.  

Isto, por sua vez, demanda uma atenção prioritária, integral e de qualidade 

desenvolvida a partir de políticas, programas e estratégias de saúde pública, incluindo a 

Estratégia Saúde da Família (MENDES, 2013).  

Assim, ao considerar o crescente aumento da população idosa em todo o mundo, 

evidenciam-se para os órgãos governamentais e para a sociedade constantes desafios, 

principalmente, no que se refere à área da saúde e aos aspectos socioeconômicos, próprios do 

envelhecimento populacional. Ao mesmo tempo em que o Brasil busca organizar SUS, uma 

nova demanda surge, oriundo do acelerado e intenso processo de envelhecimento 

populacional que requer novas políticas envolvendo a saúde. 

Tradicionalmente o SUS não está organizado para atender a população brasileira que 

envelhece de forma acelerada e intensa, e que vêm apresentando grandes desafios para o 

sistema como um todo, pois os idosos, em sua grande maioria, apresentam alta prevalência de 

doenças crônicas, causadoras de limitações funcionais, causando um enorme impacto para a 

área da saúde (BRASIL, 2007). 

Dessa forma, para atender às crescentes demandas da população idosa e assegurar seus 

direitos aprova a Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996 

(Lei nº 8.842/94 e Decreto nº 1.948/96), reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de 

atendimento do SUS. Já em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395/GM, anuncia a PNSI, pela 

necessidade de que o setor de saúde disponha de uma política atualizada relacionada à saúde 

do idoso (BRASIL, 2007). 

O objetivo da PNSI é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006). 

Em defesa dos direitos do idoso, o Congresso Nacional aprova o Estatuto do idoso 

(Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003), que amplia a resposta do estado e da sociedade às 

necessidades dessa população. No entanto, apesar dos avanços na legislação em torno dos 

direitos da pessoa idosa, na prática as ações ainda são insatisfatórias, o que tornou necessário 

a readequação da PNSPI (BRASIL, 2007). 

No ano de 2006, as Diretrizes do Pacto pela Saúde que contempla o Pacto pela Vida 

foram publicadas e, neste documento, a saúde do idoso aparece como uma das seis prioridades 
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pactuadas entre as três esferas de governo, apresentando uma série de ações que visam em 

última instância à implementação de algumas das diretrizes da Política Nacional de Atenção à 

Saúde do Idoso (BRASIL, 2007). 

Percebemos, assim, que do ponto de vista da normatização legal, o envelhecimento é 

protegido no Brasil, existindo leis, normas, programas e diretrizes a serem seguidas e 

implementadas. Porém, esse processo ainda não se fez de forma unificada e adequadamente 

nos vários estados e municípios, havendo muito a ser melhorado (MENDES, 2012).  

Diante disso, as políticas de saúde voltadas para o idoso devem se preocupar com 

fatores que determinem um envelhecimento ativo, por exemplo, promover estilos de vida mais 

saudáveis em todas as etapas da vida, favorecer a prática de atividades físicas, a prevenção às 

situações de violência, o acesso a alimentos saudáveis e à redução do consumo de bebidas 

alcoólicas e tabaco, além de diminuição da violência contra o idoso. 

Com base no exposto, verifica-se o quanto é importante a AP com sua complexidade 

para o cuidado com os idosos, sobretudo para colaborar com medidas de prevenção e 

promoção de saúde que são importantes instrumentos para diminuir e minimizar as 

complicações vividas pela população dessa faixa etária (BRASIL, 2007). 

Medidas efetivas devem ser traçadas para a prevenção de quedas envolvendo, 

inicialmente, o incentivo para alterações do estilo de vida e ambientais e a execução de ações 

de avaliação de risco de queda. Para a execução de tais medidas, cabe à equipe delinear 

prioridades de atenção à saúde do idoso implementando ações que visem à integralidade do 

cuidado (ALVARENGA et al., 2011).  

 

 

3.3 QUEDAS EM IDOSOS: ASPECTOS CONCEITUAIS E FATORES ASSOCIADOS 

  

 O envelhecimento é um processo irreversível a que todos estamos sujeitos. O 

envelhecer, mesmo sem doenças crônicas, envolve alguma perda funcional expressa por 

diminuição de vigor, força, prontidão, velocidade de reação sistêmica e eficiência 

metabólica.  

 Com o aumento da expectativa de vida entre os variados grupos populacionais, tem 

ocorrido uma modificação no perfil demográfico e de morbimortalidade, o que resulta em 

envelhecimento da população, e como consequência gera um aumento proporcional das 

doenças crônico-degenerativas (VARA, 2012).  

 Segundo o autor, com o passar dos anos, as pessoas ficam mais vulneráveis a 
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situações que podem levar à perda de autonomia e independência. O episódio de queda, 

portanto, revela-se como uma significativa condição que pode levar a tais consequências. 

 Assim, para Fhon et al. (2012), o envelhecimento leva a alterações fisiológicas que 

podem aumentar o risco de quedas, como declínio hormonal, progressiva atrofia e fraqueza 

muscular, descalcificação óssea, aumento da espessura da parede das artérias, do nível de 

gordura corporal e diminuição da capacidade de coordenação.  

 A idade avançada está associada a uma postura curvada e flexionada, geralmente as 

pessoas idosas têm marcha caracterizada por passos curtos e lentos, desse modo o idoso 

responde com maior lentidão e menor eficácia às alterações do ambiente, tornando-se mais 

suscetível às quedas (FHON et al., 2012) 

 As quedas representam um problema de saúde pública, sendo comuns nas pessoas 

idosas e aumentando progressivamente com a idade em ambos os sexos e em todos os grupos 

étnicos e raciais.  Encontramos a definição de quedas no Manual de Prevenção de Quedas da 

Pessoa Idosa, no qual se conceitua como “um deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à posição inicial com a incapacidade de correção em tempo hábil, 

determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade”. 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, não datado, p.3). 

Outro conceito define a queda como um evento não intencional, que tem como 

resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo em relação a sua 

posição inicial (GANANÇA et al., 2006).  

 Perder o equilíbrio e cair durante a postura bípede ou locomoção se torna cada vez 

mais uma ameaça para a segurança e saúde do idoso.  

Alguns sistemas sensoriais interferem na manutenção do equilíbrio, tais como o 

visual, o vestibular e o somatossensorial: 

 

O sistema visual é um importante contribuinte para o equilíbrio, fornecendo 

informações sobre o ambiente e a localização, a direção e a velocidade de 

movimento do indivíduo [...]. Entretanto, na maioria dos indivíduos muito 

idosos, a visão também está degradada. [...]. Com o envelhecimento, os 

neurônios vestibulares diminuem tanto em número como em tamanho da 

fibra nervosa, começando aproximadamente aos 40 anos. [...] O Sistema 

somatossensorial, crítico para o equilíbrio e o controle motor, fornece 

informações relacionadas ao contato e à posição do corpo. Inclui receptores 

cutâneos que fornecem informações sobre toque e vibração e receptores 

musculares que informam sobre a posição dos membros e do corpo 

(SPIRDUSO, 2005, p. 177-179). 
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Para o autor acima, há outros fatores que afetam o equilíbrio, além dos sistemas já 

citados anteriormente que fornecem informações e ações corretivas com relação à postura e à 

estabilidade do corpo, outros fatores como a força muscular e a autoconfiança entram para 

contribuir para a manutenção do equilíbrio. Mudanças no padrão de marcha, relacionadas à 

idade, podem ser observadas visualmente nos idosos.  

Para Spirduso (2005, p.186), “a característica mais evidente do movimento das 

pessoas idosas é que elas se movem muito lentamente do que as pessoas mais jovens, essa 

lentidão não ocorre porque elas não conseguem andar mais rápido, mas, ao contrário, porque 

preferem caminhar em um ritmo mais devagar”. 

Para o autor, o caminhar é basicamente o processo de transferir o centro de gravidade 

de um pé para o outro em uma série sucessiva de perdas de equilíbrio. Essa ação do ato de 

caminhar proporciona um desequilíbrio constante no corpo, já que formam novas bases de 

apoio movendo-se as pernas para frente, alternadamente. 

Complementando o raciocínio anterior, o autor descreve sobre a locomoção: 

 

Parece um processo relativamente simples que durante a maior parte do 

tempo de vida de uma pessoa exige pouca atenção consciente, ela é na 

realidade um processo complicado que envolve muitos sistemas fisiológicos. 

Exige controle em três níveis: passada reflexiva básica e padrões de apoio, 

controle postural e do equilíbrio e mecanismos que permitem ao corpo 

adaptar-se a mudanças repentinas no ambiente. A visão é usada para 

monitorar a direção e a velocidade do movimento, o sistema vestibular. 

(SPIRDUSO, 2005, p. 177) 

 

A queda pode significar que houve o declínio das funções fisiológicas (visão, audição, 

locomoção) ou ainda representar sintomas de alguma patologia específica. A queda, portanto, 

é um evento comum e muito temido pela maioria dos idosos. Eventos associados à perda de 

consciência, lesão cerebrovascular aguda, acidente de carro, atividade recreativa vigorosa ou 

violência frequentemente são excluídos da definição de quedas em idosos (GANANÇA et al., 

2006).  

Os acidentes por quedas podem acarretar fraturas e traumatismos, afetam, também, a 

qualidade de vida do idoso por consequências psicossociais, provocam sentimentos como 

medo, fragilidade, falta de confiança, insegurança, isolamento social, bem como levar à 

institucionalização e, muitas vezes, a óbito. Muitas vezes funcionam como o início da 

degeneração do quadro geral do idoso, pois além de reduzir sua mobilidade, também afeta as 

atividades sociais e recreativas, muitos idosos que caem terminam mudando radicalmente sua 

vida cotidiana, tanto pela queda em si como pelo temor de uma nova ocorrência. 
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No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano, a frequência de 

quedas é maior em mulheres e o risco de fraturas decorrentes de quedas aumenta com a 

idade. Autores como Pereira et al. (2001), Tinetti (2003) e Schiaveto (2008) relatam que há 

uma incidência maior de quedas em mulheres até os 75 anos, e que, após esta idade, as 

chances são similares em ambos os sexos.  

Esse fato ainda merece mais atenção e permanece não estar totalmente esclarecido na 

literatura científica, mas sugere-se como causas a maior fragilidade das mulheres em relação 

aos homens, como a maior prevalência de doenças crônicas e maior exposição a atividades 

domésticas, aumentando assim a possibilidade de quedas.  

No Brasil, em 1986, estimava-se que 10 a 12% das fraturas foram decorrentes de 

quedas devido à osteoporose, destas, de 4 a 8% eram fratura de colo de fêmur, sendo 

necessário hospitalização e intervenção cirúrgica em 70 a 80% dos casos (PAPALÉO 

NETTO, 2002).  

 O fato de ser idoso pode possibilitar a existência de uma gama de fatores que, por sua 

vez, podem aumentar o risco de quedas.  

Complementando o raciocínio anterior, Pinheiro et al., (2010) destacam que os 

principais fatores de risco para quedas em idosos são idade avançada, sexo feminino, função 

neuromuscular prejudicada, presença de doenças crônicas, história prévia de quedas, prejuízos 

psicocognitivos, polifarmácia, uso de benzodiazepínicos, presença de ambiente físico 

inadequado, incapacidade funcional, hipotensão postural e acuidade visual diminuída.  

O risco de cair pode crescer com o acúmulo desses fatores acima citados, sugerindo 

que as quedas sejam resultado de um efeito acumulado de múltiplas debilidades, mas o risco 

pode variar de grupo para grupo, sendo importante conhecer as peculiaridades dos idosos com 

os quais se lida a fim de se definir estratégias que possam contribuir com a diminuição do 

risco.  Esses fatores de risco podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos.  

 Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados às alterações fisiológicas do processo 

de envelhecimento, tais como osteoporose, alterações sensoriais e motoras, como 

instabilidade postural, diminuição de flexibilidade e de mobilidade, fraqueza muscular, 

alteração da marcha e equilíbrio, dificuldades visuais, auditivas, declínio cognitivo e 

depressão (BRASIL, 2007). 

 Além disso, enfermidades com potencial incapacitante como o AVC (Acidente 

Vascular Cerebral) também são mais comuns na população idosa e findam por agravar os 

problemas fisiológicos que contribuem para um risco aumentado de quedas. (BRASIL, 

2007).  
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O Quadro abaixo mostra os fatores intrínsecos associados às alterações fisiológicas do 

processo de envelhecimento ou, então, a uma patologia específica.  

 

Quadro 01 – Alterações fisiológicas presentes no envelhecimento. 

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS  

DO ENVELHECIMENTO 

DOENÇAS QUE PREDISPÕEM À QUEDA 

Diminuição da visão Doenças Cardíacas 

Diminuição da audição Doenças Pulmonares 

Sedentarismo Doença de Parkinson, Mal de Alzheimer 

Distúrbios musculoesqueléticos (fraqueza 

muscular e degenerações articulares) 

Doenças Neurológicas (Derrame Cerebral, 

Demência) 

Alterações na postura Doenças Geniturinária 

Alteração de equilíbrio e locomoção Osteoporose 

Deformidades nos pés Artrose 

 Labirintite 

Fonte: (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, não datado) 

 

Os fatores extrínsecos, por sua vez, estão associados a ambientes inseguros, mal 

planejados e mal construídos dentro de casa e em locais públicos, com barreiras 

arquitetônicas, presença de escadas, ausência de diferenciação de degraus e corrimãos, 

iluminação inadequada, tapetes soltos, obstáculos (fios elétricos, objetos no chão, pisos mal 

conservados, por exemplo) no local de circulação em que o idoso interage. 

Segundo KORHONEN et al., (2012), a incidência de quedas tende a aumentar, uma 

vez que acontece um processo de crescimento da população idosa devido ao aumento da 

expectativa de vida, as quedas passam a ser preocupantes principalmente nos idosos acima de 

80 anos em virtude das possíveis lesões decorrentes (KORHONEN et al., 2012). 

Sabemos que a frequência das quedas é muito mais alta do que se imagina, visto que 

os idosos aceitam as quedas como um acontecimento próprio do envelhecimento e só as 

relatam quando ocorrem consequências mais sérias. Existem na literatura poucos estudos que 

estimem com precisão os gastos com as lesões decorrentes das quedas porque nem sempre 

essa ocorrência leva o idoso a um serviço de emergência, fazendo com que apenas os custos 

hospitalares sejam computados (KORHONEN et al., 2012).   

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em fevereiro de 2000, o índice de 

mortalidade hospitalar em decorrência de quedas foi de 2,6%. Pesquisas mostram um 
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aumento, em cerca de 50%, na mortalidade entre os idosos que sofreram queda no ano 

subsequente à mesma (FULLER, 2000).  

Ainda com base nessas pesquisas, Kelly et al., (2003) afirma que metade dos idosos 

que sofrem fratura de quadril, em decorrência de quedas, fica incapacitada e, destes, 25% 

morrerão em menos de seis meses. Isso mostra o impacto negativo causado por esse agravo na 

sobrevida e na qualidade de vida dessa população. 

Segundo Perracini e Ramos (2002), as quedas podem ser classificadas pela frequência 

do evento (em queda acidental e queda recorrente), pelo tipo de consequência (em lesões 

graves e lesões leves) e pelo tempo de permanência no chão (em queda prolongada e a queda 

rápida).  

Para os autores, queda acidental é aquele evento único que dificilmente voltará a se 

repetir, podendo ser decorrente de uma causa extrínseca ao indivíduo, em geral pela presença 

de um fator de risco ambiental danoso, como um piso escorregadio, um degrau sem 

sinalização ou devido a atitudes de risco. Já a queda recorrente expressa a presença de fatores 

etiológicos intrínsecos, como doenças crônicas, polifarmácia, distúrbios do equilíbrio 

corporal, déficits sensoriais, dentre outros.  

Pelo tipo de consequência, a queda pode ser dividida em quedas com lesões graves, 

que são aquelas que resultam em fratura, trauma cranioencefálico ou luxação; e as com lesões 

leves, que são aquelas que apresentam abrasões, cortes, escoriações e hematomas.  

De acordo com o tempo de permanência no chão, a queda pode ser prolongada, 

quando o idoso permanece caído de 15 a 20 minutos por incapacidade de se levantar sem 

ajuda (PERRACINI; RAMOS, 2002). 

Há, ainda, a classificação de acordo com o tempo de permanência no chão. Os idosos 

que são mais predispostos a sofrerem quedas prolongadas são os idosos com 80 anos ou mais, 

com dificuldade em atividades da vida diária, que têm disfunções em membros inferiores, 

tomam sedativos e moram sozinhos ou permanecem por longos períodos do dia ou noite 

desacompanhados. E a queda rápida é quando o idoso cai e consegue se levantar sozinho, 

passando pouco tempo no chão (PERRACINI; RAMOS, 2002). 

Masud e Morris (2001) propuseram a seguinte classificação para as quedas: caidor, 

caidor recorrente e não caidor. O caidor é aquele indivíduo que sofreu uma queda dentro de 

seis meses a um ano. O recorrente caiu duas ou mais vezes no mesmo período descrito 

anteriormente. E o último nunca caiu. 

De acordo com Ribeiro (2008), aproximadamente, 88,5% dos idosos que sofreram 

queda tinham receio de cair novamente, 24% sofreram fraturas, 24,3% tiveram que abandonar 
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suas atividades, 26,9% modificaram seus hábitos e 23,1% desenvolveram síndrome do 

imobilismo.  

Independência e autonomia envolvem aspectos sociais, econômicos e, mais 

marcadamente, as habilidades físicas e mentais necessárias para a realização das atividades 

da vida diária (AVD) de forma adequada e sem necessidade de ajuda (VERAS, 2009).  

O envelhecimento populacional produz impacto na economia de um país e no seu 

sistema de saúde, dessa forma, o cuidado com os idosos passa a ser visto com novos olhares.  

Para Biazus, Balbinot e Wibelinger (2010), a prevenção da queda é de importância 

fundamental para a redução dos custos hospitalares e a institucionalização consequente, além 

de atenuar a morbidade e a mortalidade. A queda em idoso representa relevante problema de 

saúde pública pelos prejuízos e morbidade relacionada, e os passos fundamentais para 

minimizar a ocorrência das mesmas são o reconhecimento e a correção dos fatores envolvidos 

na sua ocorrência. 

As orientações direcionadas a um domicílio seguro vão contribuir para a prevenção de 

quedas e, por conseguinte, a ocorrência de fraturas.  

De acordo com Borges, Marinho e Mascarenhas (2010), para que as medidas 

preventivas sejam efetivamente adotadas, é necessário um reduto doméstico do idoso com boa 

ventilação; temperatura ambiente agradável, iluminação que possibilite a ampliação da 

visibilidade; mobiliário acolhedor e funcional, com cadeiras firmes, de apoio para os braços. 

Ainda segundo os autores acima citados, é relevante estimular o andar, mesmo que o 

idoso necessite de andadores, bengalas e dispositivos auxiliares. Nesse sentido deve-se 

colocar pisos antiderrapantes e livres de substâncias escorregadias, preferir rampas ao invés de 

escadas; evitar tapetes; e organizar os móveis para a passagem livre dos idosos.  A influência 

das cores na vida das pessoas idosas é muito significativa. Desta forma, quartos de dormir 

bem com tonalidades relaxantes podem proporcionam bem-estar.  

Como evento multifatorial, deve ter seu foco de prevenção no ambiente seguro e nos 

hábitos e atitudes do idoso que podem representar risco. Logo, a autonomia, a capacidade 

funcional e a independência são aspectos importantes a serem analisados na determinação das 

quedas (BIAZUS; BALBINOT; WIBELINGER, 2010). 
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4 MÉTODO 

_______________________________ 
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4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo transversal. Os estudos transversais são aqueles que produzem 

“instantâneos” da situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação 

individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo, bem como determinam 

indicadores globais de saúde para o grupo investigado. Os estudos transversais podem, 

também, ser utilizados para descrever associações entre variáveis (ROUQUAYROL, 2003). 

Pode-se destacar como vantagens para este tipo de estudo a rapidez de coleta de dados, 

baixo custo, alto potencial descritivo e rapidez de coleta acompanhada de facilidade na 

representatividade de uma população (ROUQUAYROL, 2003). 

Este trabalho é fruto do intercâmbio entre os programas de Pós-Graduação em 

Enfermagem, linha de pesquisa Políticas Públicas de Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – PPGSCOL – da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado com os idosos acompanhados pela ESF. Os locais escolhidos 

para aplicação do questionário foram a Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão do 

município de Natal – RN, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e os domicílios 

dos idosos, que se localizam no bairro onde se encontra a USF.  

A Unidade foi escolhida por ser um ambiente de parceria nas atividades da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Trata-se de atividades do Projeto 

PRO PET-Saúde que envolve, simultaneamente, ações de ensino, pesquisa e extensão e se 

coloca como iniciativa de flexibilização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Área da 

Saúde da UFRN.  

O nome do bairro é uma homenagem a Antônio Filipe Camarão, índio norte-rio-

grandense, da tribo potiguara, que se destacou no combate com os portugueses ao invasor 

holandês.  A localidade passou a se chamar Felipe Camarão através da lei 1.760 de 22/08/68, 

publicada no Diário Oficial de 24/08/68.  

O Censo Demográfico (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010 

informa uma população de 50.997 pessoas residentes no bairro Felipe Camarão, com uma 

estimativa de 52.125 para 2012, com um total de 14.392 domicílios.  
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Para a SEMURB (2014), o bairro está dividido em conjuntos habitacionais Felipe 

Camarão I, II e III, Jardim América, Vida Nova I e II e Lavandeiras. As favelas estão 

representadas nesse bairro por 8 localidades: Alta Tensão, Palha, Maré, Barreiros, Torre, Fio, 

Alemão e Promorar.  

Felipe Camarão faz fronteira ao norte com o bairro de Bom Pastor; ao sul com 

Guarapes; leste com os bairros Cidade Nova e Cidade da Esperança e o limite com o oeste é 

com o município de São Gonçalo do Amarante. Tem limites com o rio Potengi e seu mangue, 

com dunas e morros cujas características naturais são a exuberância das suas fauna e flora 

(SEMURB, 2014). 

O bairro é apontado como sendo o mais violento da cidade pela mídia e os dados do 

relatório cedidos pelo Centro de Operações de Segurança Pública (CIOSP, 2013) comprovam 

esse fato. No Mapa da Violência de 2015, encontramos os índices elevados de ocorrências, 

sobretudo os homicídios, os quais são praticados na maioria das vezes pelos jovens, e 90% 

dos casos estão associados ao consumo e tráfico de drogas (WAISELFISZ, 2013). O mais 

agravante é o descaso do poder público, tanto municipal quanto estadual que não atuam de 

forma eficaz e eficiente para transformação necessária do bem-estar social da população. 

A maioria dos moradores de Felipe Camarão recebe um salário ou menos, isso também 

devido ao baixo grau de ensino da maioria dos adultos que só chegou ao ensino fundamental, 

o que justifica muitos subempregos e um grande número de desempregados.  

No bairro de Felipe Camarão existe uma unidade mista e três unidades básicas de 

saúde, distribuídas da seguinte forma: Unidade saúde da família Felipe Camarão II; Unidade 

de saúde Felipe Camarão III; Unidade saúde da família Km 6. 

A USF de Felipe Camarão II está situada no Distrito Sanitário Oeste, no bairro de 

Felipe Camarão, e tem como referência para sua área de abrangência uma população de 

aproximadamente 14.800 habitantes, conforme dados do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB). A referida USF foi implantada no ano de 1998 com uma equipe e, logo 

depois, foi complementada com mais três equipes de saúde da família, totalizando 04 equipes 

da ESF. 

É possível identificar uma série de irregularidades na USF de Felipe Camarão que 

interferem na qualidade de atendimento, comprometendo o processo de intervenção dos 

profissionais de saúde. A ausência de uma estrutura adequada impossibilita um atendimento 

de excelência. Não apenas o interior da unidade necessita de um mínimo de conforto, 

segurança e higiene, mas os arredores e área externa precisam ser coerentes com a proposta de 

promoção à saúde.  
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Nesse contexto, há um programa, lançado em 2011, denominado de Programa de 

Requalificação que estabelece mecanismos de repasse de recursos financeiros para reformar e 

ampliar as Unidades Básicas de Saúde. Esse programa visa à melhora considerável das 

condições físicas e estruturais das Unidades, o que implica em um funcionamento mais 

próximo do preconizado relativamente para as questões sanitárias (BRASIL, 2013). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), O Programa de Requalificação de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) já beneficiou 44% (3.872) dos municípios em todo o 

Brasil, com apoio a construções, reformas e ampliações de UBS. O programa, que tem como 

objetivo prover infraestrutura adequada às equipes de Atenção Básica para desempenho de 

suas ações, apoiou 5.458 ampliações, em 2012, em 2.265 municípios, com investimentos de 

R$ 548 milhões, e 5.247 reformas, em 2011, para 1.788 municípios, com recursos da ordem 

de R$ 538 milhões.  

É dentro dessa perspectiva de melhorias e mudanças físicas e estruturais que se 

configura o progresso e eficácia do trabalho dentro nas unidades de saúde. A estrutura física 

representa, nesse sentido, o bem-estar dos profissionais de saúde da unidade, garantindo 

segurança, conforto e gerando melhorias no atendimento e na qualidade de vida dos usuários, 

incluindo a população idosa atendida na USF de Felipe Camarão. 

No que se refere à educação na rede municipal, há quatro escolas oferecendo ensino 

infantil, fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A rede estadual apresenta o 

seguinte quadro: seis unidades oferecendo ensino fundamental, ensino médio e EJA. Segundo 

dados da SEMURB (NATAL, 2014), não conta a existência de praças e de áreas de lazer, 

indicando uma falha da infraestrutura, que não considera o lazer como fator importante para a 

comunidade. A comunidade possui ruas largas, inclinadas e levemente inclinadas, como 

também muitos becos, e seus esgotos correm a céu aberto.  

Apesar de o bairro ser estigmatizado pelo senso comum e pela mídia como um bairro 

violento e pobre, é possível perceber uma grande riqueza cultural na região, mesmo com o 

abandono por parte dos poderes públicos e pelos problemas sociais que afetam diretamente a 

vida de seus moradores. Os idosos da região têm uma enorme carência de espaços positivos e 

saudáveis destinados ao lazer e outras atividades. Ainda assim, muitos deles se reúnem e se 

organizam em grupos ligados às igrejas católica e evangélica para festejar a vida. 
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4.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA DO ESTUDO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E 

EXCLUSÃO 

 

Para o levantamento da população de idosos atendidos pela Estratégia Saúde da 

Família da USF de Felipe Camarão, foi realizada consulta às fichas que compõem o Sistema 

de Informação em Atenção Básica (SIAB) na própria USF de Felipe Camarão. A USF de 

Felipe Camarão acompanha 3.905 (três mil, novecentos e cinco) famílias, totalizando 13.286 

(treze mil, duzentos e oitenta e seis) pessoas distribuídas nas 04 (quatro) equipes de saúde da 

família, das quais 975 (novecentos e setenta e cinco) são idosos, sendo 399 (trezentos e 

noventa e nove) do sexo masculino e 576 (quinhentos e setenta e seis) do sexo feminino. 

Levando-se em consideração a prevalência de pessoas com 60 anos ou mais, temos um 

percentual de 7.3% da população total cadastrada na USF de Felipe Camarão. 

Dessa forma, a população investigada foi de idosos usuários da USF de Felipe 

Camarão, residentes, cadastrados e acompanhados nas quatro equipes da Estratégia Saúde da 

Família de Felipe Camarão. Diante da impossibilidade de coletar dados da população total, 

recorreu-se a um cálculo amostral para se obter informações relativas às características dessa 

população e as informações sobre quedas.  

Lakatos e Marconi (2008) descrevem o conceito de amostra como uma porção ou 

parcela, criteriosamente, selecionada da população; um subconjunto do universo.  

A amostra foi composta por 122 idosos, os quais foram escolhidos por conveniência. 

Um participante da amostra foi excluído por não ter respondido ao questionário na sua 

totalidade, ou seja, a pergunta que indicava as quedas no ano de 2014. Assim sendo, a amostra 

ficou reduzida a 121 idosos. O cálculo do tamanho da amostra foi realizado estimando uma 

exposição à queda de 90% e considerando um erro amostral de 5% e nível de confiabilidade 

de 95%.  

Para a inclusão na amostra, foram considerados os seguintes critérios: ter idade igual 

ou superior a 60 anos; ser residente na área de abrangência das equipes da Estratégia Saúde da 

Família do bairro Felipe Camarão; ser cadastrado e acompanhado pelos profissionais de saúde 

da Estratégia de Saúde da Família da UBS de Felipe Camarão, município de Natal – RN; 

aceitar livremente participar da pesquisa; assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE; e apresentar condições psicológicas para responder ao questionário de 

coleta de dados. 
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Como critérios de exclusão, considerou-se não ser morador da área de abrangência da 

ESF da UBS Felipe Camarão e não ter faculdades mentais compatíveis à resolubilidade do 

questionário.  

Para este estudo, a amostra foi não probabilística por conveniência. A amostra não 

probabilística é aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 

depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo, 

ficando evidente que a amostragem não probabilística é totalmente subjetiva, já que se baseia 

nas decisões pessoais do pesquisador (MATTAR, 2001). 

De acordo com Malhotra et al. (2008), a amostragem não probabilística confia no julgamento 

pessoal do pesquisador, mas como complicador tem uma diminuição na chance de selecionar 

os elementos amostrais. O pesquisador pode, arbitrária ou conscientemente, escolher quais 

serão os elementos incluídos na amostra. As amostras não probabilísticas podem oferecer boas 

estimativas das características da população, mas não permitem uma avaliação objetiva da 

precisão dos resultados amostrais. Na amostragem por conveniência, o pesquisador tem 

acesso imediato e direto de elementos disponíveis da população. 

 

 

4.4  ASPECTOS ÉTICOS  

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do HUOL - Hospital Universitário Onofre 

Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, número do Parecer 

816.022, data da relatoria em 26/09/2014, e seguiu o estabelecido na normatização da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que regulamenta os 

princípios éticos da pesquisa científica envolvendo seres humanos. 

Desse modo, os aspectos éticos respeitados nesta pesquisa foram a garantia do 

anonimato dos participantes do estudo, bem como o sigilo das informações por estes 

prestadas; ter sido desenvolvida em indivíduos com autonomia plena, os quais puderam 

desistir da pesquisa em qualquer etapa, sem que nenhum prejuízo a eles fosse acarretado; 

esclarecimentos ao convidado a participar da pesquisa a fim de familiarizar-lhe com a 

proposta evidenciada no estudo e demonstrar o enfoque da pesquisa, assim como obter a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi impresso em duas vias, 

ficando uma cópia com o participante da pesquisa e a outra com o pesquisador; utilização dos 

dados obtidos nesta pesquisa, exclusivamente, conforme o consentimento do participante 

(BRASIL, 2012b). 
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4.5  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados um questionário com perguntas 

fechadas sobre quedas. Esse instrumento foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, linha de pesquisa Políticas Públicas de Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB. O questionário é composto por 56 (cinquenta e seis) perguntas com escolha 

simples ou múltiplas e foi agrupado em 05 (cinco) blocos temáticos com os seguintes temas: o 

primeiro, a busca pelas informações pessoais do participante; o segundo bloco identifica o 

perfil socioeconômico; o terceiro faz um diagnóstico das quedas que podem ser por fatores 

intrínsecos, extrínsecos ou em ambos os casos; o quarto aborda a frequência de quedas e as 

condutas realizadas após a ocorrência; e o último bloco, a investigação, será para as 

informações recebidas de risco de quedas pela Estratégia Saúde da Família.  

A distribuição das entrevistas ocorreu da seguinte forma: 61 idosos, ou seja, 50% 

foram entrevistados na própria UBS, no momento em que eles buscavam atendimento ou 

informações na unidade; e os outros 61 participantes, que correspondem aos outros 50% da 

amostra, foram entrevistados em seus domicílios, ou seja, no bairro de Felipe Camarão, bairro 

do cenário da pesquisa. Na USF, buscou-se aplicar o questionário em um lugar calmo e 

reservado. Nas residências, os idosos eram, sempre que possível, acompanhados por um 

familiar (esposo, filhos, netos, entre outros). As respostas de múltipla escolha foram 

tabuladas, gerando os dados que foram organizados em tabelas. O questionário encontra-se no 

Apêndice A deste trabalho. 

 

4.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para esta análise, o desfecho utilizado foi a ocorrência de quedas sofridas no último 

ano (2014) relacionadas às variáveis referentes às informações pessoais, como idade, sexo, se 

mora sozinho, AIVD, se pratica atividade física, buscamos também informações dos fatores 

associados que provocaram as quedas. 

Foi levado em consideração as variáveis relacionadas aos riscos de quedas, entre elas: 

pouca iluminação no domicílio, desorganização domiciliar, tapete e piso do banheiro sem 

antiderrapante, ausência de barra no banheiro, tapetes e objetos soltos na casa, piso 

escorregadio, entulhos e objetos no quintal, mobiliário que dificulta o acesso e pode causar 

acidentes, condições do relevo de acesso peridomiciliar, estado físico do passeio/calçada do 

ambiente peridomiciliar, problemas ósseos, déficit sensório, modo de andar. As Tabelas de 
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distribuição foram construídas cruzando o desfecho quedas e as variáveis independentes, as 

quais foram testadas pelo Qui-Quadrado e Exato de Fisher, p<0,30. A Regressão Logística 

Múltipla foi utilizada através do Teste de Hosmer e Lemeshow. 

Os dados foram digitados, processados e analisados estatisticamente com auxílio do 

software SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, versão 22, com intervalo de 

confiança (IC) de 95%. Considerou-se significativas as variáveis com associação que 

obtiveram nível de significância menor do que 0,05.  
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5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

_______________________________ 
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O presente capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados referentes ao estudo 

com os idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família do bairro Felipe Camarão, 

município de Natal – RN. Para uma melhor sistematização dos resultados foram organizadas 

em quatro seções. Na primeira seção estão expostos os resultados da caracterização pessoal, 

socioeconômica e demográfica dos participantes do estudo, com base na estatística descritiva; 

na segunda estão apresentados os dados da frequência de quedas e fatores associados em 

idosos assistidos pela estratégia saúde da família; em seguida, temos as consequências 

decorrentes do episódio queda e, concluindo a análise e discussão dos resultados, educação 

em saúde para prevenção de quedas. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO PESSOAL, SOCIOECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO. 

 

Participaram do estudo 121 idosos cadastrados e acompanhados nas Unidades de 

Saúde da Família do bairro Felipe Camarão. Os resultados foram agrupados na caracterização 

das informações pessoais, socioeconômica e demográfica e estão apresentados na Tabela a 

seguir, sendo desvendadas as variáveis relacionadas às informações pessoais, como idade, 

sexo, raça, escolaridade, estado civil e autoavaliação da memória, dados sobre renda familiar, 

fonte da renda e opções de serviços de saúde.  

 

Tabela 01 – Descrição da amostra quanto às variáveis socioeconômicas e relacionadas a informações 

pessoais dos idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal 

– RN (n=121). 
Variável Categorias n      % 

Idade Pessoa idosa 107 88,4  

 Longevos 14 11,6  

Sexo Masculino 28 23,1  

 Feminino 93 76,9  

Raça Branca 31 26,1  

 Parda 86 72,3  

 Amarela 1 0,8  

 Preta 1 0,8  

 Indígena - -  

Estado civil Solteiro 20 16,8  

 Casado 42 35,3  

 Divorciado/separado 22 18,5  

 Viúvo 35 29,4  

Autoavaliação da memória Excelente 7 5,8  
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 Muito boa 30 25,0  

 Boa 48 40,0  

 Regular 28 23,3  

 Ruim 6 5,0  

 Péssima 1 0,8  

Renda familiar 1 SM 58 50,9  

 2 SM 47 41,2  

 3 a 5 SM 9 7,9  

 6 a 9 SM - -  

 > 10 SM - -  

Fonte de renda pessoal Aposentadoria 95 79,2  

 Pensão 10 8,3  

 Aluguel - -  

 Trabalho próprio 8 6,7  

 Doações 1 0,8  

 Não tem 6 5,0  

Primeira opção de serviço de saúde SUS 91 94,8  

 Plano de saúde 3 3,1  

 Particular 2 2,1  

 Farmácia - -  

 Benzedeira - -  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

Na Tabela 1, verifica-se a predominância de pessoa idosa que está na faixa etária dos 

60 a 79 anos, em um total de 107 (88,4%) quanto a idosos longevos, para essa faixa etária 

participaram 14 (11,6%) com idade acima de 80 anos.  

 

Atualmente, chegar à velhice é uma realidade populacional mesmo nos 

países mais pobres. Ainda que a melhora substancial dos parâmetros de 

saúde das populações observada no século XX esteja longe de se distribuir 

de forma equitativa nos diferentes países e contextos socioeconômicos, 

envelhecer não é mais privilégio de poucos. (VERAS, 2009, p. 549) 

 

Quanto ao sexo dos participantes, a maioria era do sexo feminino, no total de 93 

(76,9%), em comparação ao sexo masculino, 28 (23,1%). É oportuno destacar ainda que 

culturalmente as mulheres tendem a recorrer aos serviços de saúde com mais frequência, o 

que pode configurar-se como um viés da amostragem. 

Em relação à raça, verficou-se a predominância da cor parda, 86 (72,3%), e branca, 31 

(26,1%).  Quanto ao estado civil, os resultados mais significativos apontam que 42 (35,3%) 
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são casados, 35 (29,4%) viúvos, os divorciados/separados e solteiros são no total de 22 

(18,5%) e 20 (16,8%), respectivamente.  

Smeltzer et al. (2010) comentam que a diferença no estado civil é uma consequência 

de diversos fatores, as mulheres apresentam uma expectativa de vida mais longa que os 

homens, tendem a casarem com homens de mais idade e a permanecerem viúvas, enquanto os 

homens frequentemente voltam a casar.  

Essa lógica, portanto, pode explicar o resultado obtido, o que, associado a uma 

mortalidade masculina maior do que a feminina, aumenta a probabilidade de sobrevivência da 

mulher em relação ao seu cônjuge (MOTTA; AGUIAR, 2010).  

No que se refere à autoavaliação da memória, as respostas mais evidenciadas foram 

boa, 48 (40%), muito boa, 30 (25%), e regular, 28 (23,3%), apenas um idoso participante 

relatou que a memória estava péssima; neste caso, correspondeu a 0,8% dos participantes. 

Os últimos dados da tabela demonstram as questões da renda e ao acesso à saúde. A 

maior parte dos idosos possui renda (92,1%) e tem renda familiar de até 2 salários mínimos, 

oriundos principalmente de aposentadorias e pensões, 79,% e 8,3%, respectivamente. O fator 

econômico tem um efeito particularmente relevante sobre o envelhecimento ativo, pois o 

idoso que apresenta melhor renda, melhor aposentadoria, tem condições de se alimentar 

melhor, de comprar os melhores medicamentos que lhe são prescritos, morar bem e usar esta 

renda para uma melhor qualidade de vida, tanto social quanto de saúde. Observa-se, em 

muitos estudos, que a maioria dos idosos é provedora de suas famílias.  

Os estudos recentes revelam que os baixos salários dos idosos limitam o acesso a bens 

de serviços e consumo, por exemplo, alimentação e moradia adequadas, agravando-se quando 

se constata que os idosos são provedores de suas famílias. A procura pelo SUS ficou 

evidenciada entre os pesquisados, totalizando 94,8% de uso exclusivo do Sistema Único de 

Saúde, contra 5,2% que usa ambos os sistemas público e privado, fortalecendo a questão da 

baixa renda apresentada pelos idosos.  

 

5.2  FREQUÊNCIA DE QUEDA E FATORES ASSOCIADOS 

 

Nesta seção serão descritas o episódio quedas dos idosos e os dados relativos à 

frequência de quedas e os fatores associados. Serão expostas as variáveis relacionadas às 

quedas, fatores que podem favorecer o episódio quedas dentro do próprio lar, assim como no 

ambiente externo de convivência dos idosos integrantes da pesquisa. A Tabela a seguir revela 

as quedas sofridas no ano de 2014 e os locais de maior prevalência. 
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Tabela 02 – Distribuição da amostra quanto a características relacionadas à frequência de queda no ano 

de 2014 dos idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal 

– RN (n=121). 

Variável Categorias n % 

Queda Sim 74 61,2  

 Não 47 38,8  

Local Pátio/quintal 9 10,7  

 Cozinha 3 3,6  

 Hall de entrada - -  

 Quarto 4 4,8  

 Sala 12 14,3  

 Banheiro 5 6,0  

 Área de serviço - -  

 Calçada 16 19,0  

 Rua/Avenida 26 31,0  

 Jardim 3 3,6  

 Subir ou descer de veículos - -  

 Outro 6 7,1  

Fez uso de bebida alcoólica Sim 2 2,5  

 Não 77 97,5  

Fez uso de medicação Sim 5 6,4  

 Não 73 93,6  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

 

 Conforme a Tabela 2, revelou-se dados da frequência das quedas no ano de 2014, com 

um percentual de 61,2% de idosos que caíram uma ou mais vezes em 2014 e 38,8% dos 

idosos que não caíram no referido ano. Os locais de maior prevalência de quedas foram 

rua/avenida, com 31%, calçada (19%), sala (14,3%), pátio/quintal (10,7%), banheiro (6%), 

quarto (4,8%), cozinha e jardim, com 3,6% cada, e outros locais apareceram em 7,1%. Apenas 

2,5% fizeram uso de bebida alcoólica e 6,4% fizeram uso de medicação antes da queda. 

A etiologia das quedas é multifatorial, ou seja, causada por vários fatores, dessa forma, 

faz-se necessário realizar uma avaliação criteriosa a fim de descobrir as causas das quedas e 

fatores relacionados para minimizar o risco e o próprio evento da queda. Tais intervenções 

devem ser multifatoriais, enfatizando exercícios para treinamento de marcha e equilíbrio, 

modificações nos medicamentos utilizados e no ambiente físico, deixando-o mais seguro 

(MACHADO et al., 2009). 

 Dentre os principais fatores intrínsecos, podemos citar as mudanças físicas 

relacionadas à idade, diminuição da capacidade funcional, aparecimento de doenças crônicas, 



49 

 

alteração do equilíbrio, doenças osteoarticulares, inatividade, alteração da visão e da audição, 

e vertigem. Outro grande problema está associado à perda de força muscular, uma vez que a 

sarcopenia e o enfraquecimento muscular são uma característica universal do envelhecimento. 

Para estudiosos como Pereira et al., (2001), o enfraquecimento muscular é referido como uma 

das causas mais comuns de incapacidade funcional na comunidade, predispondo os idosos às 

quedas e às limitações funcionais. 

 

Tabela 03 – Distribuição da amostra quanto aos fatores associados – fatores intrínsecos e extrínsecos – 

de quedas em idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, 

Natal – RN (n=74). 

Variável Categorias n % 

Causa da queda Fatores intrínsecos 4 4,8  

 Fatores extrínsecos 62 73,8  

 Ambos 18 21,4  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

Encontramos na Tabela 3 os resultados das quedas sofridas pelos idosos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – RN. Os 

dados revelam que 73,8% dos idosos sofreram a queda por fatores extrínsecos, 4,8% por 

fatores intrínsecos e 21,4% por ambos os fatores.  

O fato de ser idoso pode possibilitar a existência de uma série de fatores que, por sua 

vez, podem aumentar o risco de quedas. Alguns fatores associados colaboram para a 

existência de quedas, podemos destacar que o evento queda pode ser multifatorial e abrange 

condições intrínsecas e extrínsecas. 

Para Rocha (2011), os fatores intrínsecos são aqueles decorrentes das alterações 

fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, sendo do próprio sujeito, como a capacidade 

funcional, idade avançada, sexo feminino, várias doenças crônicas, redução cognitiva, 

comprometimento visual, labirintite, sedentarismo, depressão, osteoporose, alterações 

sensoriais e motoras, como instabilidade postural, diminuição de flexibilidade e de 

mobilidade, fraqueza muscular, alteração da marcha e equilíbrio, dificuldades visuais e 

auditivas, declínio cognitivo e uso de medicamentos (polifarmácia). Além disso, enfermidades 

com potencial incapacitante, como o AVC (Acidente Vascular Cerebral), também são mais 

comuns na população idosa e acabam por agravar os problemas fisiológicos que contribuem 

para um risco aumentado de quedas (BRASIL, 2006b). 

Já os extrínsecos estão mais relacionados com riscos ambientais inseguros, mal 

planejados e mal construídos, com barreiras arquitetônicas, presença de escadas, ausência de 
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diferenciação de degraus e corrimãos, iluminação inadequada, tapetes soltos, piso 

escorregadio, obstáculos como fios elétricos, objetos desordenados, piso mal conservado no 

local de circulação (KALLIN et al., 2002). 

A ocorrência de quedas interfere diretamente na qualidade de vida dos idosos. Para 

Ribeiro et al. (2008), grande parte dos idosos que caem necessita de atendimento médico, 

gerando altos custos para os cofres públicos. Um grande desafio para os profissionais que 

lidam diretamente é identificar os possíveis fatores de risco relacionados a esse evento e tentar 

minimizar esses fatores etiológicos. 

 Conforme demonstra a Tabela 4 logo abaixo, são apresentados os fatores associados, 

de natureza extrínseca e presentes nos domicílios dos idosos participantes do estudo. 

 
Tabela 04 – Associação entre queda e as variáveis relacionadas aos fatores associados de natureza 

extrínseca presentes nos domicílios dos idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da 

USF de Felipe Camarão, Natal – RN (n=74). 
  Queda    

Variável Categorias Sim (%) Não (%) RP IC (95%) p 

Riscos presentes na residência 

Pouca iluminação Sim 13 (46,4) 15 (53,6) 0,46 0,19-1,07 
0,109 

 Não 61 (65,6) 32 (34,4) 1,00  

Desorganização Sim 13 (61,9) 8 (38,1) 1,04 0,40-2,74 
1,000 

 Não 61 (61,0) 39 (39,0) 1,00  

Tapete do banheiro sem 

antiderrapante 

Sim 13 (52,0) 12 (48,0) 0,62 0,26-1,51 
0,410 

 Não 61 (63,5) 35 (36,5) 1,00  

Piso do banheiro sem 

antiderrapante 

Sim 48 (61,5) 30 (38,5) 1,05 0,49-2,24 
1,000 

 Não 26 (60,5) 17 (39,5) 1,00  

Ausência de barra no 

banheiro 

Sim 70 (61,4) 44 (38,6) 1,19 0,26-5,59 
1,000 

 Não 4 (57,1) 3 (42,9) 1,00  

Tapetes e objetos soltos 

na casa 

Sim 21 (60,0) 14 (40,0) 0,93 0,42-2,09 
1,000 

 Não 53 (61,6) 33 (38,4) 1,00  

Piso escorregadio Sim 32 (65,3) 17 (34,7) 1,35 0,63-2,85 
0,560 

 Não 42 (58,3) 30 (41,7) 1,00  

Piso com degraus Sim 61 (63,5) 35 (36,5) 1,61 0,66-3,91 
0,410 

 Não 13 (52,0) 12 (48,0) 1,00  

Entulhos/objetos no 

quintal 

Sim 40 (74,1) 14 (25,9) 2,77 1,28-6,02 
0,015 

 Não 34 (50,7) 33 (49,3) 1,00  
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Mobiliário dificultando 

acesso 

Sim 15 (53,6) 13 (46,4) 0,67 0,28-1,56 
0,473 

 Não 59 (63,4) 34 (36,6) 1,00  

Mobiliário que podem 

causar acidentes 

Sim 60 (69,8) 26 (30,2) 3,46 1,53-7,84 
0,005 

 Não 14 (40,0) 21 (60,0) 1,00  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

 

Na Tabela 4, foram encontrados os fatores associados de natureza extrínseca 

relacionados às quedas no ambiente, como pisos escorregadios, tapetes soltos, má iluminação, 

superfícies irregulares, mobiliários inadequados e falta de adaptação no banheiro. Os dados 

revelam que em 23,8% das residências a iluminação foi apontada como inadequada, 17,2% 

como casa desorganizada e em 29,5% dos domicílios encontramos tapetes e objetos soltos 

pela casa.  

Geralmente, as quedas em idosos ocorrem dentro de casa, causando restrição das 

atividades, maior isolamento social, declínio na saúde e aumento do risco de 

institucionalização, estes são alguns exemplos do impacto causado à vida da pessoa idosa 

após um episódio de queda (MESSIAS; NEVES, 2009). 

Nos banheiros das residências, encontramos tapetes sem antiderrapante em 20,5% dos 

lares, e esse índice aumenta para 36,1% quando o assunto é piso no banheiro sem 

antiderrapante. Existe uma incidência de 94,3% de ausência de barra no banheiro das 

residências dos idosos, essa inadequação foi bastante acentuada nas residências dos idosos 

participantes da pesquisa. 

A Tabela 4 aponta que em 40,2% das residências há piso escorregadio e que em 79,5% 

dessas existe algum compartimento com degrau, seja na entrada, seja em outro cômodo da 

casa. Em 44,3% existem entulhos ou objetos no quintal que possam ocasionar a queda, sendo 

assim um risco para os idosos que residem nesses lares. Mobiliário que dificulta o acesso ou 

que pode causar acidentes foi verificado em 23% e 71,3% das residências dos idosos 

participantes da pesquisa, respectivamente.  

Para Pereira (2001), os problemas no domicílio, tais como iluminação inadequada, 

pisos escorregadios e tapetes soltos, são em grande parte responsáveis pelos acidentes 

domésticos, podendo assim ser um risco para quedas, chegando a ocasionar quedas e 

problemas maiores, como as fraturas. 

O Brasil é um país que está envelhecendo muito rapidamente, quando comparado a 

outros países, havendo, portanto, o desafio de dar atenção a essa população em relação aos 
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problemas associados à idade, principalmente quanto à visão funcional e mobilidade, visto 

que com o avançar da idade esses problemas vão se agravando muito rapidamente, 

diminuindo os reflexos e a coordenação motora, causando problemas posturais e ósseos, além 

da visão comprometida.  

Por isso, é necessário investir em uma arquitetura funcional, com cantos arredondados, 

espaço de circulação, corrimãos estratégicos e pisos antiderrapantes. O ideal é que as 

residências tenham pisos emborrachados, cerâmicas com textura tátil, para atender a esse 

público de forma a diminuir a ocorrência de acidentes (quedas, cortes, esbarrões etc.) que tem 

acarretado a perda de autonomia funcional, independência e qualidade de vida. 

 

Tabela 05 – Associação entre quedas e as variáveis de natureza intrínseca relacionados as quedas dos 

idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – RN 

(n=74). 

  Queda    

Variável Categorias Sim (%) Não (%) RP IC (95%) p 

Possui problemas ósseos Sim 43 (63,2) 25 (36,8) 1,19 0,56-2,52 
0,801 

 Não 29 (59,2) 20 (40,8) 1,00  

Faz uso de medicação Sim 62 (63,9) 35 (36,1) 1,93 0,77-4,84 
0,236 

 Não 11 (47,8) 12 (52,2) 1,00  

Possui déficit sensório Sim 40 (66,7) 20 (33,3) 1,61 0,76-3,42 
0,290 

 Não 31 (55,4) 25 (44,6) 1,00  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

 

De acordo com a Tabela 5, no que se refere às quedas, 63% dos idosos relataram 

algum problema ósseo. Os problemas mais relatados entre os idosos foram osteoporose 

(13,9%), osteoporose e artrite (2,5%), artrite (2,5%), artrite e artrose (4,9%) e reumatismo 

(2,5%). Outros problemas, como bursite, escoliose e hérnia de disco, foram citados apenas 

uma vez e a associação entre esses vários problemas também foi relatada pelos idosos. 

Sintomas como dores nas pernas, dores no braços e dores na coluna também foram lembrados 

pelos pesquisados. 

É preciso ressaltar que os idosos necessitam de uma alimentação saudável para 

manutenção da massa óssea. Torna-se, então, imprescindíveis consultas com nutricionistas 

visando orientar sobre alimentos que possam melhorar a saúde, mas deve-se considerar as 

condições financeiras do idoso. Ainda em relação à alimentação, é importante estar atento 

para o risco do uso excessivo de vitamina D, presente no leite e seus derivados, pelo fato de 
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causar depósitos de cálcio nos rins e nas artérias, o que pode prejudicar a absorção de outros 

minerais pela formação de cálculos renais (ELIOPOULOS, 2005). 

Torna-se necessário também incluir outras ações: reduzir ao máximo o uso de álcool; 

realizar exercícios físicos pelo menos três vezes na semana, neste caso, para manutenção da 

força e da massa óssea; exposição ao sol antes das dez horas da manhã e após as dezesseis 

horas da tarde, estimulando a ativação da vitamina D, que fixa o cálcio nos ossos, logo, o uso 

do protetor solar e hidratantes é de fundamental importância; eliminar o uso do fumo, pois ele 

reduz os níveis de estrogênio nas mulheres, contribuindo para diminuição da massa óssea 

(ROACH, 2003). 

Quando foi investigado o uso de medicamento, constatamos que 63,9% dos idosos que 

caíram usam regularmente algum tipo de medicamento. De acordo com o questionário, o uso 

de anti-hipertensivos foi o mais evidenciado, totalizando uma frequência de 22,1% dos idosos 

utilizando apenas esse medicamento. O índice chega a 62,8% quando associados a outros 

medicamentos: anti-hipertensivos com antidepressivos, para controlar taxas de colesterol e 

diabéticos, problemas cardíacos, entre outros. A lista dos medicamentos continua, mas com 

uma frequência menor destes: tranquilizantes, colírios, diazepam e calcitran, cálcio etc. 

Muitos estudos científicos comprovam a relação entre quedas associada à 

polifarmácia. Muitos medicamentos podem causar reações adversas, entre elas a visão 

borrada, que potencializa o risco de queda em uma pessoa com mobilidade reduzida. 

O grande desafio dos profissionais de saúde para com a pessoa idosa é contribuir para 

mudança dos hábitos buscando alternativas para o uso racional de medicamentos. Quando este 

profissional confere como está sendo feito o uso dos medicamentos ou pergunta se o idoso 

tem se automedicado, ele assume um papel importante no cuidado e na melhoria na qualidade 

de vida do idoso. 

 

Tabela 06 – Associação entre quedas e as variáveis relacionadas a informações pessoais e de estilo de 

vida dos idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – 

RN (n=74). 

  Queda    

Variável Categorias Sim (%) Não (%) RP IC (95%) p 

Idade Pessoa idosa 64 (59,8) 43 (40,2) 1,00  
0,584 

 Longevos 10 (71,4) 4 (28,6) 1,68 0,49-5,70 

Sexo Masculino 9 (32,1) 19 (67,9) 1,00  
0,001 

 Feminino 65 (69,9) 28 (30,1) 4,90 1,98-12,16 

Mora sozinho Sim 7 (70,0) 3 (30,0) 1,53  0,739 
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 Não 67 (60,4) 44 (39,6) 1,00 0,38-6,25 

Considera-se Independente 55 (58,5) 39 (41,5) 1,00  

0,373 
 Parcialmente 

dependente 
19 (70,4) 8 (29,6) 1,68 0,67-4,24 

Pratica atividade física Sim 17 (53,1) 15 (46,9) 1,00  
0,381 

 Não 57 (64,0) 32 (36,0) 0,64 0,28-1,44 

Modo de andar Normal 60 (60,0) 40 (40,0) 1,00  

0,746 
 Seguro/inseguro 

com/sem 

equipamento de 

ajuda ou incapaz 

14 (66,7) 7 (33,3) 1,33 0,50-3,60 

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

Conforme mostra a Tabela 6, podemos observar que existe um significativo 

predomínio de mulheres nessa faixa etária e que isso pode ser explicado pela tendência do 

envelhecimento populacional, como também em decorrência do contingente do sexo feminino 

ser maior do que o masculino (IBGE, 2010).   

No Brasil, no período de 2001 a 2011, o crescimento do número de idosos com 60 

anos ou mais, em termos absolutos, é marcante: passou de 15,5 milhões de pessoas para 23,5 

milhões. A maioria da população idosa é composta por mulheres (61,4%) devido aos efeitos 

da mortalidade diferencial por sexo, o que contribui para justificar o resultado encontrado 

neste estudo. 

Fica evidente, quanto ao sexo, que as mulheres sofrem maior risco de quedas quando 

comparadas aos homens. A tabela evidencia esse fator, sendo estatisticamente significante 

(p=0,001) entre os sexos masculino e feminino.  

Quando se avaliam grupos inseridos em programas de atenção à saúde, a presença da 

maioria de mulheres é marcante, pois elas procuram mais os serviços de saúde e grupos 

específicos. Esta observação repousa no fato de que pelo menos 30% dos idosos no Brasil 

sofrem um episódio de queda por ano, tendo as mulheres uma frequência de quedas um pouco 

mais elevada que os homens da mesma faixa etária (SIQUEIRA et al., 2007; PEREIRA et al., 

2001).  

Considerando a influência da presença ou não de um companheiro ou familiar para a 

ocorrência de quedas entre idosos, acredita-se que a primeira representa um fator protetor e a 

segunda um fator de risco, ou seja, a companhia revela-se como um aspecto favorável para a 

prevenção de quedas.  

Pessoas idosas que moram sozinhas saem, provavelmente, com menos frequência e, 

por isso, estão mais propensas ao isolamento, também passam a ter perdas sociais, depressão, 
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menor preparo físico e mais problemas de mobilidade, acarretando dependência física, 

econômica e afetiva, podendo tornar o idoso mais susceptível à ocorrência de quedas. Neste 

contexto, 91,8% dos idosos pesquisados moram acompanhados, enquanto uma proporção de 

8,2% mora sozinho.   

Com relação às AIVD, encontramos que 77,9% dos idosos são independentes e 22,1% 

são parcialmente dependentes. Neste cenário, não foi constatado nenhum idoso com total 

dependência das AIVD. Existem variações significativas relacionadas ao estado de saúde, 

autonomia e níveis de independência entre pessoas idosas que possuem a mesma idade. Sabe-

se que, na medida em que o ser humano envelhece, muitas tarefas do cotidiano, consideradas 

banais e, portanto, de fácil execução, vão paulatinamente e frequentemente de forma 

imperceptível se tornando cada vez mais difíceis de serem realizadas, até que o indivíduo 

percebe que já depende de outra pessoa para tomar um simples banho, por exemplo. 

Quanto à prática de atividades físicas, encontramos apenas 27% que praticam 

atividade física, enquanto os sedentários estão em 73%, um índice bastante elevado e 

preocupante.  A relação entre atividade física, saúde, qualidade de vida e envelhecimento vem 

sendo cada vez mais discutida e analisada cientificamente, sabemos que a adoção de estilos de 

vida saudáveis e a participação ativa no cuidado da própria saúde são importantes em todos os 

estágios da vida.  

O envolvimento em atividades físicas adequadas, alimentação saudável, restrição do 

consumo de álcool e do fumo, bem como o uso de medicamentos exclusivamente com 

orientação médica, podem prevenir doenças e o declínio funcional, aumentando a longevidade 

e a qualidade de vida do indivíduo.  

A participação dos idosos nos programas de atividade física oferecidos pela USF é 

bastante tímida, apenas 11,7% participam de atividades físicas oferecidas pela UBS, enquanto 

que 88,3% não participavam de nenhuma atividade, ou por não ter tempo ou por não saber da 

existência dessa prática. A prática de atividades físicas deve ser estimulada pelos familiares e 

pelos profissionais de saúde, pois são inúmeros os efeitos benéficos que trazem para os 

idosos. Deve haver participação do governo através da criação de programas de incentivo à 

prática de atividade física, estimulados por políticas públicas, como também a implantação da 

atividade física nos programas de saúde. 

Diante deste cenário dos benefícios da atividade física para o idoso, foi classificado 

por 66,1% como muito importante, enquanto 31,4% evidenciaram que o programa de 

atividade física é importante, uma vez que promove e melhora a saúde do idoso, prevenindo e 



56 

 

minimizando os efeitos do envelhecimento, contribuindo assim para a melhora da qualidade e 

expectativa de vida do mesmo.  

É possível que os idosos adquiram independência para realizar atividades do cotidiano 

e para que essa independência ocorra é necessário que tenham boa coordenação, agilidade e 

equilíbrio dinâmico, ou seja, uma boa aptidão física, possibilitando um desempenho funcional 

adequado, contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida do indivíduo (HYATT et al; 

ROSA et al., 2003). 

 

Tabela 07 – Associação entre quedas e as variáveis relacionadas aos fatores associados – ambiente 

externo – das residências dos idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF 

de Felipe Camarão, Natal – RN (n=74). 

  Queda    

Variável Categorias Sim (%) Não (%) RP IC (95%) p 

Condições do relevo de 

acesso peridomiciliar 

Plano 2 (66,7) 1 (33,3) 1,00  

1,000  Levemente 

inclinado, 

inclinado ou 

muito inclinado 

72 (61,0) 46 (39,0) 0,78 0,07-8,88 

Estado físico do 

passeio/calçada do 

ambiente peridomiciliar 

Existente e em 

bom estado 2 (100,0) - 1,00 
 

0,521 
 Deteriorada, 

com obstáculos 

ou inexistente 

72 (60,5) 47 (39,5) 1,65 1,43-1,91 

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

Na caracterização das condições do relevo de acesso peridomiciliar dos idosos 

pesquisados, incluindo nessa categoria as ruas, avenidas, becos, escadarias, ruelas, ou seja, as 

vias de acesso por onde os idosos se deslocam em seu cotidiano, encontramos na Tabela 7 um 

percentual de 53,9% como relevo muito inclinado, 41,7% como levemente inclinado, 

enquanto 3,5% afirmaram que os acessos/relevos eram planos (Tabela 7).  

Conforme mostra a Tabela 7, encontramos as informações do estado físico do 

passeio/calçada do ambiente peridomiciliar dos sujeitos da pesquisa. As informações 

encontradas apontam para a existência de calçadas, mas que a grande maioria se encontra 

deteriorada (94%) ou com obstáculos (4,3%), apenas 1,7% dos participantes afirmou que as 

calçadas existem e estão em bom estado de conservação. Diante disso, foi possível constatar 

que o ambiente externo pode ser um grande fator de risco para quedas; na maioria das vezes, 

essas inclinações podem levar a uma instabilidade postural, tropeções, escorregões e, 

consequentemente, a quedas. Os idosos estão propensos a escorregar e/ou tropeçar, 
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principalmente em dias chuvosos. Sendo assim, as ruas ou vias de acesso próximas às 

residências avaliadas constituem perigo, levando os idosos a situações de quedas durante a 

realização das atividades diárias do idoso, por exemplo, um simples deslocamento ou 

caminhada.  

A constituição do Brasil de 1988 define saúde como um direito de todos e um dever do 

Estado, mas não esclarece como esse direito será assegurado. Logo, com base no Estatuto do 

Idoso, datado de setembro de 2003, Capítulo 1, Art. 9 – que afirma que ao idoso é garantida a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um 

envelhecimento saudável e em condições de dignidade – faz-se necessário promover medidas 

públicas de saúde que atendam às necessidades do idoso, inclusive o direito de ir e vir. Países 

com população mais velha do que a do Brasil foram obrigados a adequar a prestação dos 

serviços de saúde e suas particularidades às necessidades de cidadãos idosos. 

 

5.3 CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DO EPISÓDIO QUEDA 

 

Queda é um evento frequente e limitante, sendo considerado um marcador de 

fragilidade, um declínio na saúde. Diversos fatores associados são determinantes tanto para 

quedas acidentais quanto para quedas recorrentes, impondo aos profissionais de saúde o 

grande desafio de identificar e agir sobre os fatores de risco. Evitar o evento queda é 

considerado hoje uma conduta necessária, sendo considerado um dos indicadores de qualidade 

de assistência. A Tabela 8 mostra as condutas necessárias que foram realizadas após o evento 

quedas ter ocorrido. 

 

Tabela 08 – Distribuição da amostra quanto às condutas necessárias para quedas em idosos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – RN (n=74). 

Variável Categorias n % 

Hospitalização Sim 11 14,9  

 Não 63 85,1  

Cirurgia Sim 3  4,1  

 Não 71 95,9  

Fez fisioterapia Sim 4 5,4  

 Não 70 94,6  

Fonte: (AUTORES, 2015). 

 

A Tabela acima mostra que 13,1% foram hospitalizados, 3,6% necessitaram de algum 

procedimento cirúrgico e 4,8 foram submetidos às intervenções da fisioterapia.  
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 A Equipe da Estratégia Saúde da Família sempre deve dar orientações e dicas de 

prevenção de quedas, pois se parte do pressuposto que o paciente que sofreu uma queda pode 

apresentar outras, uma vez que, na maioria das vezes, tanto os fatores extrínsecos como os 

intrínsecos para o acontecimento desta ainda estão presentes. Isto implica na necessidade de 

estratégias com foco nos fatores de risco presentes, bem como na promoção da educação em 

saúde. A necessidade do envolvimento de todos os profissionais da área da saúde é 

fundamental para promover a educação em saúde e prevenir a ocorrência de quedas. 

 

Tabela 09 – Distribuição da amostra em relação às consequências das quedas dos idosos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – RN 

(n=74). 

Variável Categorias n   % 

Queda ocasionou Nenhum ferimento 30 38,0  

 Escoriações 33 41,7  

 Ferimento com ponto 4 5,1  

 Fratura fechada 2 2,5  

 Fratura exposta 3 3,8  

 Entorse luxação 3 3,8  

 Lesão neurológica - -  

 Outro 4 5,1  

Consequências da queda* Afetou o andar 11 13,3  

 Ajuda para atividades da 

vida diária 
2 2,4  

 Mudança de domicílio - -  

 Institucionalização - -  

 Rearranjo familiar - -  

 Medo de cair novamente 74 89,2  

 Depressão 2 2,4  

 Ansiedade 31 37,3  

 Perda de decidir como 

organizar sua própria vida 
1 1,2  

Fonte: (AUTORES, 2015). 
*O somatório dá mais de cem porque poderia ser escolhida mais de uma opção e cada opção foi tratada com uma 

variável no banco de dados. 

 

Conforme a Tabela 9, encontramos dados referentes às quedas e as consequências para 

os idosos. As consequências de queda para o idoso são muito mais graves do que para um 

jovem, já que causa impacto para o idoso e sua família e, muitas vezes, coloca em risco a sua 

vida. Desta forma, a queda é considerada um problema de saúde pública e deve ser prevenida 

por meio de programas voltados à saúde do idoso.  



59 

 

Lopes et al., (2009) afirma que queda representa alterações psicossociais nos idosos, 

pois o medo que os mesmos vivenciam após uma experiência de queda favorece a perda da 

autoconfiança e restringe o desempenho funcional, que, consequentemente, produzirá 

fraqueza muscular e acentuação da instabilidade postural, condicionando, portanto, o risco de 

outras quedas.  

Para Vassalo et al. (2005), faz-se necessário identificar os fatores de risco envolvidos 

na queda para que medidas preventivas sejam estabelecidas rapidamente no intuito de corrigir 

os fatores que podem ser modificados, reduzindo assim a ocorrência de quedas, bem como as 

suas limitações.  

Nesse sentido, as ações devem ser realizadas para diminuir as complicações 

decorrentes de quedas que provocam um decréscimo na capacidade funcional, aumento das 

hospitalizações, medo de cair novamente, tornando os idosos mais dependentes, diminuindo 

assim a sua qualidade de vida. Observa-se também que o medo de voltar a cair, a depressão, a 

baixa da autoestima e a vergonha da situação de dependência diminuem o otimismo quanto ao 

futuro, reduzindo, dessa maneira, a qualidade de vida (SALKELD et al., 2000).  

 Para Veras (2009), as quedas extrapolam o campo da saúde e se transformam em um 

problema econômico e social. Lesões teciduais graves e fraturas (principalmente a de fêmur) 

trazem custos em internações e reabilitação, gerando gastos aos cofres públicos e aos planos 

de saúde na medida em que demandam maior utilização dos serviços de saúde. Geralmente, os 

idosos não conseguem retornar ao estado funcional anterior à queda, uma vez que 

desenvolvem limitações de mobilidade com mudanças no estilo de vida, tornando-se parcial 

ou totalmente dependentes para atividades básicas e instrumentais de vida diária. 

Sendo assim, para muitos idosos, viver de modo saudável é ter autonomia e 

independência, é ter o direito às informações e à proteção, dando-lhes a capacidade de decidir 

e escolher suas ações e atitudes, garantindo uma maior qualidade de vida. Essas intervenções 

multidisciplinares auxiliam na prevenção de quedas da população idosa. 

 

 

5.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS 

 

Diante do exposto, esta pesquisa revela a necessidade da atuação da Estratégia Saúde 

da Família na prevenção de quedas em Unidades de Saúde da Família, onde os idosos devem 

ser cadastrados, identificados como de risco para sofrer quedas e receber visitas domiciliares 

com o objetivo de orientá-los a se prevenir destas. Neste contexto, nota-se a necessidade da 

realização de visita domiciliar por profissionais da ESF para análise de risco de quedas e 
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recomendações visando à adaptação no domicílio do idoso. Sugere-se que o profissional possa 

avaliar os idosos em relação aos fatores associados, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos 

de quedas. A Tabela 10 a seguir revela as informações da promoção da saúde no cenário. 

 

Tabela 10 – Distribuição da amostra quanto às informações recebidas pela ESF em relação a quedas, 

Natal – RN. (n=121). 

Variável Categorias n    % 

Recebeu informações sobre risco de 

quedas da ESF? 
Sim 33 27,3  

 Não 88 72,7  

Qual meio de orientação* 
Informação 

verbal 
30 90,9  

 Panfleto/folder 1 3,0  

 Revista - -  

 Palestra 2 6,1  

As informações recebidas foram Muito importante 22 73,3  

 Importante 8 26,7  

 
Razoavelmente 

importante 
- -  

 
Pouco 

importante 
- -  

 Sem importância - -  

Acha importante receber informações 

sobre risco de quedas pela ESF 
Muito importante 97 79,5  

 Importante 23 18,9  

 Razoavelmente 

importante 
1   1,6  

 Pouco 

importante 
- -  

 Sem importância - -  

Acha importante a Prefeitura do Natal 

cuidar da acessibilidade na cidade 
Muito importante 100 82,0  

 Importante 20 16,4  

 Razoavelmente 

importante 
1   1,6  

 Pouco 

importante 
- -  

 Sem importância - -  

Fonte: (AUTORES, 2015). 
*O somatório dá mais de cem porque poderia ser escolhida mais de uma opção e cada opção foi tratada com uma 

variável no banco de dados. 

 

Na Tabela acima, ficou evidenciado, entre os idosos pesquisados, que 72,7% 

receberam poucas informações dos profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre risco de 
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quedas. Complementando essas informações, o meio de orientação mais utilizado pelos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família foi a informação verbal, com 90,9%, seguida 

pelas palestras, com 27,3%, panfleto e folder foram evidenciados por 3% dos idosos. Em 

relação às informações recebidas pelos profissionais da ESF, os idosos classificaram como 

muito importante e importante, com percentuais de 73,3% e 26,7%, respectivamente.  

Ao questionar, inclusive para os que não receberam informações sobre risco de quedas 

da ESF, se era importante receber informações da equipe da ESF sobre risco de quedas, 

79,5% acreditam ser muito importante e 18,9% acreditam ser importante. Fica evidenciado 

que o não conhecimento sobre a temática quedas se torna um fator de risco para as 

ocorrências das mesmas.  

Por fim, ao avaliar as informações prestadas pelos idosos quanto a políticas públicas 

envolvendo a acessibilidade, verificamos que 82% acham muito importante e 16,4% acham 

importante, enquanto uma pequena parcela de 1,6% acha razoavelmente importante o cuidado 

com a acessibilidade no entorno das residências dos idosos.  

Com base nas informações acima, podemos constatar que o ambiente físico ao redor 

do domicílio dos idosos apresenta uso e acesso deficientes em termos de segurança para a 

realização de atividades diárias do idoso, como sentar-se à porta, deambular pelos arredores 

do domicílio, ir à casa do vizinho – atividades que ocupem o tempo livre. 

Foi possível constatar que, segundo Carvalhaes et al. (1998, p. 102), “a maioria das 

quedas acidentais ocorre dentro de casas ou nos arredores”.  

Nesta perspectiva, verificamos a necessidade de adequar os passeios/calçadas 

eliminando obstáculos e realizando pavimentação para tornar os passeios/calçadas planos e 

com espaços livres circulantes. Os idosos residem em uma cidade do interior, na qual uma das 

formas de ocupar o tempo livre é sentar-se à porta da frente do domicílio para ver a 

movimentação dos carros e pessoas na rua.  

Os idosos são assim expostos a inúmeros riscos de quedas e ao isolamento, uma vez 

que esses espaços não se encontram adaptados a suas necessidades de saúde/doença. 

Necessitam, dessa forma, de adaptações que visem minimizar e/ou reduzir riscos através de 

intervenções do planejamento físico ambiental por parte dos gestores públicos, que 

compensem as perdas funcionais apresentadas pelos idosos. Isso melhoraria, 

consequentemente, sua qualidade de vida e promoveria uma reabilitação biopsicossocial mais 

eficiente. 

Seguindo o que estabelece a PNSI, há uma relação à promoção do envelhecimento 

saudável com manutenção da pessoa idosa em seu ambiente familiar e com capacidade 
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funcional preservada, visando uma educação em saúde. Segundo o Ministério da Saúde, 

durante a visita domiciliar, o agente comunitário de saúde pode identificar esse problema e 

encaminhar para a equipe e que, durante a consulta na Unidade ou visita domiciliar, seja 

realizada uma avaliação multidimensional da pessoa idosa incluindo o risco de quedas 

(BRASIL, 2011). 

Sendo assim, a Estratégia de Saúde da Família tem papel importante por propiciar 

relações de vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos e 

profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser referência para o cuidado, garantindo a 

continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado 

(BRASIL, 2011).  

A seguir encontramos a Tabela 11, nela são expostos os dados da Regressão Logística 

Múltipla relacionadas a ocorrência de quedas em idosos, a Razão de Prevalência Ajustada 

para esse modelo ficou em 0,007 para o sexo feminino e 0,017 para mobiliários que podem 

causar acidentes. Foi utilizado o Teste Hosmer e Lemeshow, para as variáveis 

“Entulhos/objetos no quintal” e “Possui déficit sensório”, ajustando a um valor de p= 0,852. 

 

Tabela 11 – Regressão logística múltipla relacionadas a ocorrência de queda em idosos acompanhados 

pela Estratégia Saúde da Família da USF de Felipe Camarão, Natal – RN (n=74). 

   Queda     

Variável Cat Sim (%) Não (%) RP p RP Aj IC Aj (95%) p 

Sexo Masc 9 (32,1) 19 (67,9) 1,00 
0,001 

  
0,007 

 Fem 64 (69,6) 28 (30,4) 4,90 3,74 1,43-9,82 

Mobiliário 

que podem 

causar 

acidentes 

Não 14 (40,0) 21 (60,0) 1,00 
0,005 

  
0,017 

 Sim 60 (69,8) 26 (30,2) 3,46 2,97 1,21-7,28 

Fonte: Autor, 2015. 

Modelo ajustado pelas variáveis “Entulhos/objetos no quintal” e “Possui déficit sensório”. 

Teste de Hosmer e Lemeshow: p=0,852. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_______________________________ 
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Concluímos que a etiologia das quedas é multifatorial, ou seja, causada pela interação 

cumulativa de fatores intrínsecos, os quais estão diretamente ligados ao envelhecimento, e de 

fatores extrínsecos, decorrentes de comportamentos e do ambiente.  

Neste estudo, foi possível observar a elevada frequência de quedas em idosos 

pesquisados. Cerca de 61,2% dos participantes do estudo sofreram pelo menos uma queda no 

ano de 2014, o que pode ser considerado um resultado preocupante, visto que esse evento 

queda na população idosa é bastante grave. 

Encontrou-se correlação estatisticamente significativa em relação ao sexo feminino, 

levando a concluir que existe uma tendência de as mulheres idosas sofrerem mais quedas do 

que os homens, encontramos uma ocorrência de quedas em 69,9% das mulheres, enquanto 

esse índice chega 32,1% dos idosos do sexo masculino. Seguindo esse mesmo raciocínio, 

evidências confirmam que os mobiliários podem causar acidentes de quedas, neste caso, foi 

encontrada, através dos testes, correlação estatisticamente significativa. 

Ficou evidenciado, neste estudo, que os idosos receberam poucas informações dos 

profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre quedas. O desconhecimento sobre essa 

temática torna-se um fator de risco para as quedas.  

As informações prestadas pela equipe da Estratégia Saúde da Família são importantes 

para evitar essas ocorrências, reforçando o desenvolvimento de atividades educativas em 

saúde como forma de prevenção e redução da prevalência de quedas, proporcionando-lhes um 

ambiente seguro em seu domicílio e, sobretudo, fora deste, melhorando, assim, a qualidade de 

vida dos idosos. 

Diante disso, espera-se que tais resultados possam contribuir para oferecer um novo 

olhar para a compreensão das quedas com as Unidades de Saúde da Família. Portanto, a 

equipe de saúde e a família devem constantemente avaliar a ocorrência de quedas em idosos 

para promover estratégias de prevenção e, com isso, proporcionar a eles uma melhor condição 

de vida. 

É importante destacar a necessidade de novos estudos que possam identificar a 

ocorrência e fatores associados de quedas em idosos. Dessa forma, recomenda-se que mais 

pesquisas sejam realizadas no intuito de buscar mais informações para essa temática, 

principalmente utilizando testes validados e um maior número de participantes.  
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APENDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Este é um convite para participar da pesquisa AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS 

EM IDOSOS: Um estudo na Estratégia Saúde da Família que será desenvolvida na Unidade 

de Saúde da Família de Felipe Camarão, município de Natal. Trata-se de um estudo Cross-

Sectional ou Transversal, de natureza quantitativa, coordenado pela Professora Dra. Maria do 

Socorro Costa Feitosa Alves. 

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer o risco de quedas dos idosos assistidos pela 

Estratégia Saúde da Família da Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão. Este estudo 

justifica sua importância, pois busca uma intervenção multidisciplinar com a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) para fortalecer o processo de prevenção no âmbito de uma população atendida em 

uma Unidade de Saúde da Família. Os conhecimentos adquiridos podem promover a educação em 

saúde como forma de prevenção e redução da prevalência de quedas.  

A sua participação neste estudo é de forma voluntária, significando que poderá desistir a 

qualquer momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. 

Procedimentos: a sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento 

deste questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam as informações pessoais na 

parte 1; na parte 2, o enfoque será no perfil social; na parte 3, a abordagem será na questão do 

risco de quedas; e na 4 e última parte, o enfoque será no risco de quedas e a ESF. O questionário 

será realizado de forma individual e em um local calmo e seguro.  

Visando à integridade e o bem-estar das pessoas que irão contribuir para a realização desta 

pesquisa, e de acordo com os Termos de Definições da Resolução 466/2012, apresentam-se como 

risco e benefícios a que os participantes estarão sujeitos, respectivamente: 

Riscos: danos emocionais: ao relatar seu modo de viver e seu dia a dia, o participante 

estará exposto a possíveis danos emocionais mínimos, o que poderá representar risco muito baixo 

à saúde. 

Benefícios: ao responder às questões desta pesquisa, o participante estará relatando o risco 

de quedas e terá a oportunidade de rever posturas e atitudes, logo, conhecendo os fatores de risco, 

poderá diminuir ou até mesmo evitar as quedas. 
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Ao decidir aceitar o convite para participar desta pesquisa, o participante responderá ao 

questionário que será realizado pelo próprio pesquisador, em comum acordo com a Professora 

Orientadora da Pesquisa, a Professora Dra. Maria do Socorro Costa Feitosa Alves. 

Não haverá nenhum pagamento pela participação na pesquisa. Poderá haver indenização 

se ficar provado algum dano para o participante no decorrer da mesma. Os resultados obtidos 

durante este estudo serão guardados em local seguro, e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os participantes.  

O Diretor da Unidade de Saúde da Família de Felipe Camarão, assim como cada 

participante desta pesquisa, receberá uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e qualquer dúvida relacionada à mesma poderá ser esclarecida perguntando 

diretamente a este pesquisador Irapuan Medeiros de Lucena, no endereço: rua Poetisa Cecília 

Meireles, 235 – Vale do Pitimbu – Natal/RN ou pelo telefone (84) 8773-6964, ou ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes – UFRN, endereço: av. Nilo 

Peçanha, 620 - Petrópolis – telefone: (84) 3342-5003 - CEP 59.012-300 Natal/RN. Os TCLEs 

assinados pelos participantes, ficarão em poder do pesquisador para ser anexados aos documentos 

relativos à pesquisa ou a outros procedimentos exigidos pelo Comitê de Ética. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido – Declaro que compreendi os objetivos da pesquisa 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS: Um estudo na Estratégia Saúde da 

Família, no município de Natal/RN, como ela será realizada, entendendo os riscos e os benefícios 

envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da pesquisa, autorizando assim a 

divulgação em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 

Participante da Pesquisa: 

 

Nome: ________________________________________________     

Assinatura:  ____________________________________________ 

 

Orientadora da Pesquisa: Profa Dra. Maria do Socorro C. Feitosa Alves 

Assinatura:  ___________________________________________ 

 

 

Pesquisador Responsável: Irapuan Medeiros de Lucena 

Assinatura: _____________________________________________ 

 

 

Natal (RN) ____ /_____ / 2014. 

Impressão datiloscópica 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE RISCO DE QUEDAS   

(    ) UBS  (    ) DOMICÍLIO 

 

PARTE 1 - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

A1) Idade: ________ (anos completos)       Data de nascimento: _____/_____/_____ 

 

A2) Sexo: (1) Masculino     (2) Feminino 

 

A3) Qual é a cor da sua pele?  

(1) Branca (2) Parda (3) Amarela (4) Preta (5) Indígena (99) NS/NR 

 

A4) Local de nascimento: (1) Urbano  (2) Rural  (99) NS/NR 

 

A5) Qual seu estado civil?   

(1) Solteiro(a)    (2) Casado(a)    (3) Divorciado(a)    (4) Separado(a)    (5) Viúvo(a)                  

(6) Outros_________     (99) NS/NR 

 

A6) Mora sempre neste endereço ou existe mais de um local para residir: 

(1) Mesmo local   (2) Mais de um local     (99) NS/NR 

 

A7) Há quanto tempo o Sr.(a) mora nesta casa? ________(em anos)     (99) NS/NR 

 

A8) Quantas pessoas moram na casa atualmente, incluindo o Sr.(a)? _____     (99) NS/NR 

 

A9) Com quem o Sr.(a) mora: 

(1) Sozinho  (2) Somente com o cônjuge  (3) Cônjuge e filho(s)  (4) Cônjuge, filhos, genro ou 

nora  (5) Somente com o(s) filho(s)  (6) Arranjos trigeracionais (idoso, filhos e netos)                

(7) Arranjos intrageracionais (mora somente com outros idosos e o cônjuge)     (8) Arranjos 

intrageracionais (somente com outros idosos)  (9) Somente com os netos (sem filhos) 

(10) Não familiares  (11) Outros (especifique)   (99) NS/NR 

 

A9.1) Avaliação do ambiente domiciliar com principais riscos ambientais encontrados na 

residência 

(1) Casa pouco iluminada  (2) Casa desorganizada  (3) Tapete no banheiro sem antiderrapante 

(4) Piso no banheiro sem antiderrapante  (5) Ausência de barra no banheiro  (6) Tapetes e 

objetos soltos na casa (7) Piso escorregadio dentro de casa (8) Piso com degraus dentro de 

casa (9) Entulhos/objetos no quintal (10) Mobiliário dificultando acesso dentro da casa  (11) 

Mobiliário que possam causar acidentes (armários muito elevado, tamboretes...) 

  

A10) Quem é o (a) chefe ou o responsável do domicílio? 

(1) Próprio idoso  (2) Cônjuge  (3) Filho(a)   (4) Outro familiar  (5) Não familiar  (   ) NS/NR 

 

A11) Qual a principal razão pela qual o Sr.(a) veio morar aqui?  
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(1) Estar perto de/ou com o(a) filho(a)/ pais 

(2) Estar perto de/ou com familiares ou amigos 

(3) Estar perto dos serviços de saúde 

(4) Medo da violência 

(5) Falecimento do(a) esposo(a) / companheiro(a) 

(6) Por união conjugal 

(7) Por separação conjugal 

(8) Custo da moradia / situação financeira 

(9) Precisava de cuidado 

(10) Outro _________________ 

(88) Não se aplica 

(99) NS/NR 

 

A12) Quantos filhos próprios teve? ____________     (99) NS/NR 

A13) Quantos filhos adotivos teve? ____________     (99) NS/NR 

A14) Quantos filhos próprios e adotivos estão vivos? ___________     (99) NS/NR 

 

A15) Qual é a sua religião? 

(0) Nenhuma    (1) Católica   (2) Protestante ou Evangélica   (3) Espírita    (4) Judaica 

(5) Outra (especifique) _____________    (99) NS/NR 

 

A16) Quando o Sr.(a) necessita de atenção para acompanhar sua saúde, que tipo de serviço 

utiliza como primeira opção? 

(1) SUS   (2) Convênio de saúde  (3) Particular   (4) Farmácia   (5) Benzedeira  

(6) Outro (especifique) _________________   (88) Não se aplica  (99) NS/NR 

 

A17) Descrição do relevo e condições de pavimentação da rua ou via de acesso do ambiente 

peri-domiciliar do idoso atendidos pela ESF – Felipe Camarão. 

(1) Plana  (2) levemente inclinada  (3) Inclinada   (4) Muito inclinada 

 

A18) Estado físico do passeio/calçada do ambiente peri-domiciliar dos idosos atendidos pela 

ESF – Felipe Camarão 

(1) Existente e em bom estado  (2) Existente, mas deteriorada  (3) Existente com obstáculos  

(4) Inexistentes 

 

PARTE 2 - PERFIL SOCIAL 

 

B1) Escolaridade: Quantos anos você frequentou a escola? _____     (99) NS/NR 

  

B2) Qual é a renda mensal em reais (em salários mínimos – SM): 

Idoso: (0) não tem     (1) tem ________ em reais 

 

Família: (incluir idosos): (1) 1 SM     (2) 2 SM     (3) 3-5 SM     (4) 6-9 SM     (5) + 10 SM 

 

B3) Qual (is) dessas rendas o Sr.(a) tem? 

B3 a) Aposentadoria    B3 b) Pensão    B3 c) Aluguel    B3 d) Trabalho Próprio 

B3 e) Doações (família, amigos, instituições)    B3 f) Outras _________________ 

B3 g) Não tem  (99) NS/NR 

 

B4) Há quantos anos você está aposentado (a)? _______     (99) NS/NR 
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B5) No seu entender de acordo com sua situação econômica atual de que forma o (a) Sr.(a) 

avalia suas necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde, etc.) 

(1) Muita boa     (2) Boa     (3) Regular     (4) ruim     (5) Péssima     (99) NS/NR  

 

B6) Quais das seguintes atividades o Sr.(a) realiza?  

B7 a) Nenhuma 

B7 b) Atividades domésticas 

B7 c) Esporte/ dança 

B7 d) Trabalho voluntário/ comunitário 

B7 e) Trabalho remunerado 

B7 f) Outros: Quais? ____________    (99) NS/NR 

 

B6.1) Em relação as Atividades Intermediárias da Vida Diária (AIVD), você se considera 

(1) Independente    (2) Parcialmente dependente    (3) Totalmente dependente 

 

B7) No momento necessita (ou necessitaria) trabalhar por razões econômicas? 

(1) Sim     (2) Não     (3) Talvez     (4) NS/NR 

 

B8) A casa onde mora é: 

(1) Própria (quitada)   (2) Paga aluguel   (3) Própria (paga aluguel)   (4) Cedida (sem aluguel) 

(5) Outros (especifique) ___________   (99) NS/NR 

 

B9) Como o (a) Sr.(a) avalia sua memória atualmente? 

(1) Excelente   (2) Muito Boa   (3) Boa   (4) Regular   (5) Ruim   (6) Péssima   (99) NS/NR 

 

B10) Você pratica atividade física regular? 

(1) Sim   (2) Não   (99) NS/NR Qual? __________________________ 

 

B11) Você participa de programa de atividade física promovida pela UBS/ESF? 

(1) Sim     (2) Não    (99) NS/NR  

Caso Sim, quantas vezes por semana? ______________________ 

  

B12) Classifique o programa de atividade física promovida pela UBS/ESF  

(1) Muito importante      (2) Importante     (3) razoavelmente importante     (4) pouco 

importante          (5) Sem importância 

 

PARTE 3 – RISCO DE QUEDAS 

 

C0) Você tem problemas nos ossos? 

(    )  Sim*     (    ) Não    (99) NS/NR       Qual(is) problema(s)? 

_________________________ 

 

C1) Faz uso de Medicações?  (    )  Sim*     (    ) Não 

(    ) Tranquilizantes/sedativos*  

(    ) Diuréticos* 

(    ) Anti-hipertensivos (além dos diuréticos)*  

(    ) Drogas antiparkinsonianas*  

(    ) Antidepressivos* 

(    ) Outras medicações – Qual? _______________________ 
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C2) Você tem Déficit sensório? (    )  Sim*     (    ) Não 

(    ) Visão prejudicada*  (     ) Catarata  (     ) Glaucoma   (    ) Audição prejudicada*   (    ) 

Membros (amputação, AVE, neuropatia)*  (     ) Outros. Quais? ______________________ 

 

C3) Sua Marcha (modo de andar) é: 

(    ) Normal     (    ) Seguro com equipamento de ajuda para caminhar (bengala, andador, etc)*    

(    ) Inseguro com/sem equipamentos*     (    ) Incapaz 

 

C4) Quantas vezes caiu em 2014? __________     (99) NS/NR 

 

C5) Quedas anteriores a 2014?  (    ) Não    (    ) Sim* 

 

Em relação a última queda, responder os itens abaixo. O Sr.(a) caiu da: 

C5 a) Cama    

C5 b) Cadeira ou poltrona 

C5 c) Cadeira de banho e/ou vaso sanitário 

C5 d) Própria altura 

C5 e) Árvore 

C5 f) Escada 

C5 g) Telhado 

C5 h) Outro___________ Qual? ______________ 

(99) NS/NR 

 

C6) Na última vez em que o Sr.(a) caiu fez uso de bebida alcoólica, pouco antes da queda? 

(0) Não     (1) Sim     (99) NS/NR 

 

C7) Antes da queda, fez uso de algum medicamento? 

(0) Não     (1) Sim     (99) NS/NR 

 

C8)A causa da queda do (a) Sr.(a) foi: 

(   ) FATORES INTRÍSECOS      (    ) FATORES EXTRÍNSECOS    (99) NS/NR 

 

(   ) FATORES INTRÍSECOS 

C8 a) Dificuldades para caminhar 

C8 b) Alterações do equilíbrio 

C8 c) Fraqueza muscular 

C8 d) Tontura/ vertigem 

C8 e) Hipotensão postural (pressão baixa) 

C8 f) Confusão mental 

C8 g) Perda da rigidez do corpo sem perda da consciência 

C8 h) Desmaio (perda da consciência) 

C8 i) Outra _________ Qual? ______________ 

 

(    ) FATORES EXTRÍNSECOS 

C8 j) Falta de iluminação adequada no domicílio 

C8 l) Tapetes soltos 

C8 m) Pisos irregulares ou com buracos dentro do domicílio 

C8 n) Pisos irregulares ou com buracos fora do domicílio 

C8 o) Pisos escorregadios ou molhados dentro do domicílio 
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C8 p) Pisos escorregadios ou molhados fora do domicílio 

C8 q) Degrau alto e/ou desnível no piso dentro do domicílio 

C8 r) Degrau alto e/ou desnível no piso fora do domicílio 

C8 s) Objetos no chão 

C8 t) Animais domésticos 

C8 u) Subir em objeto/móvel para alcançar algo no alto 

C8 v) Escadaria sem corrimão 

C8 x) Banheiro sem apoio/barra 

C8 z) Outro ____________ Qual? ___________ 

 

C9) No momento da queda o Sr.(a) estava com: 

C9 a) Roupas longas que atrapalhavam a marcha 

C9 b) Calçados inadequados (chinelos, outro calçado não preso no pé, solado liso, etc.) 

C9 c) Acessórios de apoio (bengala, andador...) 

C9 d) Outro ___________ Qual? _________________ 

(0) Não    (99) NS/NR 

 

C10) O local em que o Sr.(a) caiu foi: 

C10 a) Pátio / quintal 

C10 b) Cozinha 

C10 c) Hall de entrada 

C10 d) Dormitório / quarto 

C10 e) Sala 

C10 f) Banheiro 

C10 g) Área de serviço 

C10 h) Calçada 

C10 i) Rua/Avenida 

C10 j) Jardim 

C10 l) Subir ou descer veículos 

C10 m) Outro. Qual?  __________ 

(99) NS/NR 

 

C11) Você foi hospitalizado(a) devido à queda? 

(    ) Não (    ) Sim (99) NS/NR 

 

C12) Foi indicado fazer cirurgia?  

(    ) Não (    ) Sim (99) NS/NR 

 

Se sim, qual o tipo: ____________________________________  

 

C13) Precisou ir a UBS? ?  

(    ) Não         (    ) Sim (99) NS/NR    (    ) Raios-X    (    ) Fisioterapia 

 

C14) A queda ocasionou: 

(0) Não se aplica 

(1) Nenhuma 

(2) Escoriações 

(3) Ferimento com ponto 

(4) Fratura tipo fechada 

(5) Fratura tipo exposta 
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(6) Entorse e luxação  

(7) Lesão neurológica  

(8) Outro.  Qual? _____________  (99) NS/NR 

 

C15) Teve fratura?  

(1) Não    (2) Sim   (99) NS/NR 

 

C16) Qual local foi fraturado: 

(1) MMSS    (2) MMII    (3) Cabeça    (4) Face    (5) Costela    (6) Quadril    (7) Coluna    

(8) Outro. Qual?  _________________  

 

C17) Qual foi o resultado maior da consequência da queda:  

(1) Afetou o andar 

(2) Ajuda para atividades de vida diária 

(3) Mudança de domicílio 

(4) Institucionalização em asilos e similares 

(5) Rearranjo familiar (morar com outra pessoa) 

(6) Medo de cair novamente 

(7) Depressão (isolamento) 

(8) Ansiedade  

(9) Perda de decidir como organizar sua própria vida 

(10) Outro. Qual?  ___________________________  

 

 

PARTE 4 – RISCO DE QUEDAS E A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

D1) Você recebeu da Estratégia Saúde da Família informações sobre risco de quedas nos 

últimos 8 (oito) meses?  

(0) Não     (1) Sim     (99) NS/NR 

 

D2) Qual meio de orientação que o Sr.(a) recebeu? 

D2 a) Informação verbal    D2 b) Panfleto – Folder    D2 c) Revista    D2 d) Palestra 

D2 e) Outros meios _______________ Qual? _______________ 

 

D3) Em geral, as informações recebidas pelo Sr. (a) sobre risco de quedas na ESF foram? 

(1) Muito importante      (2) Importante     (3) razoavelmente importante     (4) pouco 

importante          (5) Sem importância 

 

D4) O que você acha de receber informações da Estratégia Saúde da Família sobre risco de 

quedas?  

(1) Muito importante      (2) Importante     (3) razoavelmente importante     (4) pouco 

importante          (5) Sem importância 

 

D5) O que você acha da Prefeitura Municipal do Natal cuidar da acessibilidade da nossa 

Cidade, principalmente no Bairro de Felipe Camarão 

(1) Muito importante      (2) Importante     (3) razoavelmente importante     (4) pouco 

importante          (5) Sem importância 

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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