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RESUMO 

 

A queda é uma síndrome geriátrica bastante frequente e muito associada à alta 

morbimortalidade nesta faixa etária.  Idosos institucionalizados, por sua vez, apresentam 

maior risco de quedas devido às precárias condições de saúde, mobilidade comprometida, 

maior fragilidade e dependência funcional. Este trabalho tem como objetivo determinar a 

incidência e os fatores de risco relacionados a quedas em idosos institucionalizados. Para esse 

fim, foi realizado um estudo longitudinal tipo coorte com período de duração de um ano. 

Foram avaliados idosos residentes em 10 Instituições de longa permanência para idosos 

(ILPI) do município de Natal-RN, que deambulassem com ou sem ajuda e possuíssem 

capacidade cognitiva preservada, avaliada a partir do questionário Pfeiffer. Do total de 364 

idosos residentes nas ILPI, 130 foram incluídos de acordo com os critérios estabelecidos para 

inclusão e exclusão. Foi questionada a ocorrência de quedas nos últimos doze meses aos 

idosos, cuidadores e em busca ativa nos livros de ocorrência de enfermagem. Variáveis 

referentes à instituição, condições sócio-demográficas, uso de medicamentos diários, doenças 

crônicas do idoso, hospitalização e fratura foram coletados nos prontuários. Foram 

questionados aos idosos dados sobre depressão, fadiga, mobilidade, cognição, tontura e 

sonolência e aos cuidadores sobre a funcionalidade do idoso. Dados ambientais, 

antropométricos e de capacidade funcional foram obtidos a partir de dados secundários. As 

análises estatísticas foram realizadas por meio dos testes de Qui-quadrado ou Exato de Fisher 

e Regressão Logística stepwise forward, considerando o nível de significância de 5%. Como 

resultados, na análise do contexto ambiental nenhuma instituição cumpriu todas as normas da 

Vigilância Sanitária. Pela avaliação do desempenho funcional, há inferência para risco de 

quedas. Sessenta e dois idosos caíram ao final dos doze meses de avaliação, com incidência 

de 47,7% (IC95% = 39,59 - 55,81) e uma taxa de quedas por pessoa/ano de 1,65 (+ 8,43). 

Para quedas recorrentes, a incidência foi de 26,92% (IC95% = 22,38 - 31,46), representando 

56,45% dos idosos que caíram. A maioria das quedas ocorreu no quarto e foram encontrados 

como fatores de risco o uso de antiepilépticos e fadiga e como fatores de proteção o declínio 

de mobilidade e uso de medicamentos antitrombóticos, ajustados pela terapêutica tireoidiana, 

funcionalidade e sexo. Conclui-se que queda é um evento altamente incidente nas ILPI e que 

a fadiga e medicamentos antiepilépticos foram identificados como fatores de risco para queda, 

devendo a condição física do idoso ser avaliada e as medicações com ação no sistema nervoso 

central descontinuadas ou substituídas sempre que possível.  



Palavras-chave: Idoso, Acidentes por quedas, Risco, Incidência, Instituição de longa 

permanência para idosos. 

  



ABSTRACT 

 

Falls are a common geriatric syndrome and are related to high morbidity and mortality 

among this age group. The risk of falls among institutionalized elderly persons is higher due 

to their poor health, impaired mobility, increased frailty and functional dependence. This 

study aims to determine the incidence and risk factors related to falls among institutionalized 

elderly. To this purpose, a one-year longitudinal cohort study was carried out. Residents of 

ten Homes for the Aged (HA) in the city of Natal, Rio Grande do Norte, who has both the 

ability to walking (with or without assistance) and preserved cognitive function were 

assessed. Following the application of the inclusion and exclusion criteria, 130 of a total of 

364 elderly residents of the HA were included in this study. The occurrence of falls over the 

last twelve months was asked to the elderly residents, caregivers and a research strategy was 

performed through the nursing records. Variables regarding to the institutions, socio-

demographic conditions, use of daily medications, chronic diseases, hospitalization and 

fractures were collected from medical records  The elderly residents were asked regarding to 

depression, fatigue, cognition status, dizziness and somnolence while caregivers were asked 

about the functional capacity of the elderly residents. Environmental, anthropometric and 

functional capacity data was obtained from secondary sources. Statistical analysis was 

performed using the Chi-squared or Fisher's exact tests and stepwise forward Logistic 

Regression, considering a statistical significance level of 5%. The environmental analysis 

results found that no institution met all the necessary Health Surveillance guidelines. Physical 

and functional assessment revealed implications for the risk of falls. A total of 62 elderly 

persons had fallen at the end of the twelve-month evaluation, with an incidence of 47.7% (CI 

95% = 39.59 to 55.81) and a rate of falls per person/year of 1.65 (+ 8.43). The incidence of 

recurrent falls was 26.92% (CI95% = 22.38 to 31.46), equivalent to 56.45% of the elderly 

individuals who had fallen. Most falls occurred in the rooms of the elderly individuals. The 

use of antiepileptic drugs and fatigue, were found to be risk factors, while reduced mobility 

and use of antithrombotic drugs were identified as protective factors, adjusted by thyroid 

therapy, functionality and sex. It was concluded that falls are a high incident events in HA and 

fatigue and antiepileptic drugs were identified as risk factor for falling. Therefore the physical 

condition of the elderly should be assessed as well drugs with nervous central system action 

should be discontinued or replaced whenever possible.  

Key words: Aged, Accidental Falls, Risk, Incidence, Homes for the aged.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A transição demográfica brasileira tem ocorrido de forma bastante rápida 

com um aumento substancial no número de idosos e diminuição desproporcional na 

taxa de natalidade. Considera-se idoso como a pessoa com idade superior a 60 

anos, de acordo com a Lei número 8.842 de 1994 (BRASIL, 1994). O índice de 

envelhecimento aponta essa mudança na estrutura etária da população 

brasileira: em 2009, enquanto as crianças de 0 a 14 anos correspondiam a 

26,04% da população total, o contingente com 65 anos ou mais representava 

6,67%. Em 2050, o primeiro grupo representará 13,15%, ao passo que a 

população idosa ultrapassará os 22,71% da população total (IBGE, 2009). Além 

deste aumento absoluto no número de pessoas idosas, segundo dados recentes do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (IBGE, 2015), em 2014 a 

esperança de vida ao nascer era de 75,2 anos, o que representa um incremento de 3 

meses e 18 dias em relação a 2013 (74,9 anos). Ou seja, o país vem envelhecendo 

gradativamente e não só aumenta o número de idosos, mas também o número de 

anos vividos por estes. 

Este crescimento do topo da pirâmide populacional tem gerado reflexões 

sobre o atual modelo de saúde, na tentativa de mudar o foco assistencialista e 

difundir a prática preventiva como principal forma de atuação com o idoso. As 

políticas de saúde instituídas ao longo dos anos têm contribuído para essa 

substituição de paradigma; entretanto, são ainda necessárias mudanças estruturais e 

filosóficas a esse respeito (BRASIL, 2006). A própria Organização Mundial da 

Saúde (OMS) adota o termo “envelhecimento ativo” para designar o direito que o 

idoso tem de viver bem de forma saudável e com recursos. Trata-se do 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 

(LEBRÃO, 2007). Com isso, previnem-se doenças e gastam-se menos recursos 

com recuperação e reabilitação. 

A institucionalização, evento crescente no Brasil, representa uma realidade 

diferente desta idealizada nas políticas de saúde: idosos em sua maioria frágeis, 

com condições de saúde debilitadas e com poucos estímulos à mobilidade e ao 

lazer. A falta de mobilidade, por sua vez, piora a instabilidade própria do idoso, 
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assim como reduz sua força muscular (AIKAWA; BRACCIALLI; PADULA, 

2006). Estas características são antagônicas ao “envelhecimento ativo” preconizado 

pela OMS e trazem graves consequências, dentre elas as quedas. 

 Queda é um grave problema de saúde pública e de grande impacto social, 

especialmente pelas suas consequências à saúde do idoso (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2008). É classificada 

dentre as síndromes geriátricas e, portanto, apresentam relevância no processo de 

saúde-doença do idoso, não somente pelo evento em si, mas principalmente pelas 

suas consequências.  Suas complicações são as causas mais comuns de morte em 

idosos com mais de 65 anos (DIAS et al., 2009). Quando não levam ao óbito, 

remetem a uma piora significativa na qualidade de vida, pelas limitações e 

consequências que trazem, podendo deixá-los acamados e perpetuar esse ciclo.  

A incidência para um ano de quedas em idosos varia na literatura entre 25,8 

a 40% (TINETTI; SPEECHLEY; GINTER, 1988; PERRACINI; RAMOS, 2002; 

SIQUEIRA et al., 2007; GILLESPIE et al., 2009; GILLESPIE et al., 2012; 

RANAWEERA et al., 2013), ocorrendo em 43% em idosos institucionalizados 

(RUBENSTEIN; JOSEPHSON, 2002). A grande maioria das causas pode ser 

prevenida ou controlada e estão implicadas como fatores de risco para quedas em 

idosos as alterações intrínsecas (fisiológicas, patológicas e comportamentais) e 

extrínsecas (ambientais) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA, 2008).  

Dentre os fatores intrínsecos, citam-se as doenças musculoesqueléticas, 

alterações metabólicas, depressão, doenças vestibulares, neurológicas, 

cardiovasculares, entre outras (PERRACINI; RAMOS, 2002; RANAWEERA et al., 

2013). Da mesma forma, situações como sedentarismo, polifarmácia e grande 

número de morbidades sugerem mais quedas (FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA 

JUNIOR, 2002; NASCIMENTO; VARESCHI; ALFIERI, 2008). A 

institucionalização representa por si só um fator de risco para quedas, devido à 

inatividade, fragilidade e falta de estímulos à mobilidade (NASCIMENTO; 

VARESCHI; ALFIERI, 2008). Há, ainda, os fatores comportamentais, os quais se 

referem aos hábitos inadequados do indivíduo ao deambular, utilizar calçados 

desajustados, prática de levantar à noite, postura indevida e outras situações. Por 

fim, dentre os fatores extrínsecos citam-se os fatores ambientais, como falta de 

adaptação dos cômodos da casa, falta de estruturas de suporte e auxílio à 
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deambulação, dentre outros. O tratamento e acompanhamento multidisciplinar se 

tornam indispensáveis para prevenir e reabilitar quedas e, com isso, diminuir os 

gastos públicos em saúde do idoso (GILLESPIE et al., 2009; GILLESPIE et al., 

2012). 

Desta forma, este trabalho se justifica pela alta incidência de quedas em 

idosos institucionalizados, relacionadas a condições geriátricas comuns, sendo um 

tema de alto impacto e importância para a saúde pública. Há, ainda, a possibilidade 

de detecção precoce destas condições com vistas à intervenção e modificação dos 

fatores de risco, visando não só prevenir as quedas, mas também minimizar suas 

consequências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo visa desenvolver a fundamentação de aspectos relacionados ao 

objeto de estudo, as quedas nos idosos institucionalizados. Seguindo o mapa 

conceitual sobre quedas (Figura 1), este evento na população de idosos 

institucionalizados sofre influências de fatores desde os mais distais como aspectos 

socioeconômicos e de políticas públicas, assim como aspectos mais proximais 

(individuais) como condições de saúde e biológicos.  

Não há como dissociar o macroambiente que envolve aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais, do microambiente vivido individualmente por 

cada pessoa, visto que os aspectos mais gerais em que o ser humano está inserido 

influenciam suas tomadas de decisão. Por exemplo, a renda familiar e as políticas 

públicas em educação influenciam na escolaridade, que por sua vez determina 

aspectos importantes do processo saúde-doença tais como nutrição adequada, 

realização de atividade física e busca por medidas preventivas. O acesso aos 

serviços de saúde (acesso a cuidados médicos e medicamentos) é por sua vez 

dependente de políticas públicas de saúde, transporte, segurança e todos esses 

fatores determinam a identificação precoce de doenças ou sua reabilitação 

adequada. 

O estudo dos determinantes sociais em saúde é indispensável para a 

compreensão do evento final, assim como é importante para se entender as 

possíveis intervenções e o caráter preventivo das ações. Esses determinantes estão 

intimamente relacionados com o evento queda e, seguindo este raciocínio, serão 

analisados nos tópicos seguintes o envelhecimento demográfico no Brasil, as 

políticas públicas de atenção ao idoso, o processo de institucionalização no Brasil, o 

perfil sócio demográfico das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

em Natal/RN, os agravos à saúde do idoso institucionalizado e as síndromes 

geriátricas, para só então estudar a patogenia propriamente dita das quedas e sua 

prevenção.  
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Figura 1 - Mapa conceitual de quedas em idosos institucionalizados. Natal-RN, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 



2.1 O ENVELHECIMENTO NO BRASIL E SEUS REFLEXOS SOBRE O SISTEMA 

PÚBLICO DE SAÚDE. 

  

O processo de transição demográfica aconteceu de forma bastante rápida no Brasil, com 

um aumento no número de idosos e diminuição no número de crianças. A maior parte dos 

países europeus levou quase 100 anos para apresentar uma diminuição significativa nos níveis 

de fecundidade, com proporcional aumento dos idosos, enquanto no Brasil tal processo levou 

25 anos apenas (LEBRÃO, 2007; WONG; CARVALHO, 2006; AGUIAR et al., 2011).  Fala-

se, por isso, que “O Brasil é um jovem país de cabelos brancos” (VERAS, 2010; VERAS, 

2009). 

Tal constatação influencia significativamente o perfil de saúde da população, pois um país 

que antes apresentava em sua maioria crianças e adolescentes, com necessidades de 

programas e campanhas voltados para doenças, em geral, infectocontagiosas, hoje se depara 

com doenças crônico-degenerativas, típicas dos idosos (VERAS, 2009), com exigência de 

cuidados constantes, medicação contínua e exames periódicos. Essas peculiaridades no 

cuidado do idoso aumentam os gastos públicos (WONG; CARVALHO, 2006) com recursos 

humanos, diagnósticos e terapias, os quais são muito mais elevados que para a população em 

geral. Emerge, portanto, um novo panorama que requer um debate especial sobre as políticas 

sociais, em especial na área da saúde (VERAS, 2012a). 

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde, em 2000, entre 75 e 80% da 

população com 60 anos ou mais na América Latina possuía pelo menos uma doença crônica, e 

essa proporção aplicada ao Brasil revela que no início do século o Brasil dispunha de mais de 

11 milhões de idosos nesta condição. Com as estimativas populacionais, esses valores 

subiriam para um contingente de 27 milhões em 2025 e 50 milhões em 2050 (WONG; 

CARVALHO, 2006).  Esses dados preocupam quando se leva em consideração o atual quadro 

da saúde do país. 

O aumento no número de idosos e, consequentemente, o maior uso dos serviços de saúde 

geram elevação nos gastos no setor, tanto em nível público quanto privado e não houve 

historicamente um planejamento para esses novos custos. As políticas de saúde voltadas ao 

idoso são recentes e muito do que já existia, voltado ao tratamento de enfermidades, foi aos 

poucos se adequando a ações de promoção, educação em saúde e retardamento das 

incapacidades (VERAS, 2012a).  

Entretanto, todo investimento na saúde do idoso passa pelos níveis primário e secundário, 

inicialmente com medidas de prevenção, mas em geral se encerra em nível terciário, com 
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necessidade de complexos equipamentos para diagnóstico, medicamentos de alto custo para 

tratamento ou internações em unidades de terapia intensiva para resolução de processos 

mórbidos mais complexos.  

Ademais, os cuidados de longa duração no país, os quais deveriam integrar as redes 

assistenciais à pessoa idosa, são completamente desestruturadas ou ausentes.  

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO IDOSO 

 

A primeira manifestação de apoio aos direitos sociais a esse grupo populacional data de 

1994, com a Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994). Nesta publicação, já existia um 

esboço do compromisso com a saúde do idoso, no momento em que faz referência à garantia à 

sua assistência, seja sob a forma de promoção, proteção ou recuperação da saúde, além da 

menção de criação de serviços geriátricos hospitalares e instituições geriátricas.  

Seguindo a mesma lógica, surgiu a Política Nacional de Saúde do Idoso (BRASIL, 1999) 

(PNSI) que estabeleceu diretrizes com adequação de planos, programas, projetos e atividades 

do setor de saúde e conseguiu alguns frutos importantes. Neste sentido, o mapeamento 

produzido pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) (VERAS, 2007) em 

2003 indicou que ações de assistência e prevenção decorrentes da PNSI levaram à melhora no 

desempenho dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).   

A partir de então surgiu o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), uma “cartilha” acessível 

que garante os direitos deste grupo etário, tais como “direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária”, e coloca essas prerrogativas como obrigação 

da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público. 

Em 2006, a Saúde do Idoso surge como uma das prioridades no Pacto pela Vida, incluído 

na Política Pública do Pacto pela Saúde. Daí, foram preconizadas diretrizes norteadoras para 

reformulação da Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso e criada a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), através da Portaria ministerial número 2528 de 19 de 

outubro de 2006 (BRASIL, 2006). Esta Portaria traz um novo paradigma para a discussão da 

situação de saúde dos idosos. Afirma ser indispensável incluir a condição funcional ao serem 

formuladas políticas para a saúde da população idosa, considerando que existem pessoas 

idosas independentes e uma parcela da população mais frágil e que as ações devem ser 

pautadas de acordo com estas especificidades. Além disso, faz parte das diretrizes dessa 

política a promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, de acordo com as recomendações 
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da Organização das Nações Unidas, em 2002. Em suma, teve como bandeira principal a 

manutenção da autonomia dos idosos, incluindo aí a atenção integral e integrada à saúde da 

pessoa idosa (AGUIAR et al., 2011).   

Todas essas políticas geram expectativas em relação ao cumprimento das 

diretrizes e, consequentemente, ao bem-estar e qualidade de vida do idoso. No entanto, o que 

se observa é que as necessidades da senescência vão muito além do papel e, na prática, o 

cuidado deveria ser muito mais personalizado e humanizado. A rapidez deste processo de 

envelhecimento populacional não permitiu que as políticas fossem colocadas em prática na 

sua plenitude e os idosos sofrem hoje a consequência de um crescimento desordenado da 

população, desacompanhado pelo crescimento econômico-cultural e da garantia dos direitos 

sociais por eles conquistados. Exemplo disso é a questão dos cuidados de longa duração, que 

no Brasil restringe-se às Instituições de longa permanência para idosos (ILPI), as quais muitas 

vezes não conseguem cumprir seu papel em plenitude, sendo confundidas com instituições 

sanitárias ou de cuidados paliativos. 

  

2.3 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO NO BRASIL 

  

Assim como a estrutura etária da população, as características geracionais também 

mudaram ao longo dos anos, e hoje o que se observa são famílias cada vez menores, e com 

idosos morando cada vez mais sozinhos.  

Pela Constituição Federativa de 1988 (BRASIL, 1988), a família é corresponsável 

pelos cuidados dos idosos. Entretanto, são citados três fatores que justificam a necessidade 

crescente de cuidadores não familiares para idosos: o aumento no número de idosos 

fragilizados devido ao aumento da expectativa de vida; a mudança do papel da mulher na 

sociedade, que não mais permanece em casa cuidando das crianças e dos idosos, mas ganha 

uma posição no mercado de trabalho; e a mudança no perfil da mulher idosa no que diz 

respeito a alguns hábitos durante a vida, tais como consumo de álcool e tabaco e estresse no 

trabalho, que levarão a mais doenças na velhice (CHAIMOWICZ, 2006). Projeções para o 

Brasil estimam que o número de pessoas sendo cuidadas por não familiares (cuidadores) irá 

duplicar até 2020 e será cinco vezes maior em 2040, em comparação com 2008 (VERAS, 

2012b).  

Neste contexto, entram em cena não só os cuidadores domiciliares, mas também todos 

os profissionais implicados no cuidado de longa duração para os idosos. Nos programas de 

cuidados devem ser incluídos profissionais de saúde, transporte, alimentação, auxílio para 
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realização das atividades de vida diária (AVD). Estes serviços podem ser oferecidos nos 

domicílios, comunidade ou instituições (CAMARANO, 2010). No Brasil, grande parte destes 

cuidados de longa duração se restringe às ILPI, anteriormente denominadas asilos.  

De acordo com o Artigo 3° do Decreto no 1.948, de 03/07/1996 (BRASIL, 

1996), “Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso 

sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria subsistência de modo a satisfazer 

as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social”.  

Com o aumento da demanda por esses serviços, essa modalidade de atendimento 

passou a se chamar Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é definida por:  

 

Atendimento integral institucional (...) realizado em locais físicos adequados 

e equipados para proporcionar cuidados aos idosos, sob regime de internato, 

mediante pagamento ou não, durante um período indeterminado. Deve 

dispor de um quadro de recursos humanos para atender às necessidades de 

assistência social, saúde, alimentação, higiene, repouso e lazer dos usuários e 

desenvolver outras atividades que garantam qualidade de vida aos idosos 

(BORN; BOECHAT, 2000).  

 

É, portanto, missão das ILPI, oferecer aos residentes serviços nas áreas social, 

psicológica, médica, de enfermagem, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de odontologia e 

outras coforme necessidade específica deste segmento etário (LEOCÁDIO, 2009). 

É descrito que estas necessidades psicológicas e sociais, em especial, cada dia tornam-

se mais evidentes, pois apesar de ser um ambiente adequado, com infraestrutura e opções 

terapêuticas essenciais para os idosos, pode existir um sentimento de abandono nas ILPI.  De 

acordo com Cardão (2009), a institucionalização configura um movimento de “esquecimento 

e isolamento, (...) grande mudança na vida do idoso, acentuando a vivência de uma série de 

perdas”. Pode ocorrer, no processo de institucionalização, perda da individualidade e da 

história pessoal de vida, e nem sempre as instituições dispõem de recursos humanos 

preparados para acolher essas fragilidades emocionais dos seus idosos.  

Necessita-se, desta forma, colocar em prática as políticas públicas que garantam apoio 

multidisciplinar ao idoso, numa avaliação global do seu estado físico e psicológico, a fim 

de oferecer apoio às intercorrências advindas da institucionalização.  

A PNSPI já defende como opção à institucionalização a assistência domiciliar 

especializada, com formação de equipes de saúde multiprofissionais para atender às demandas 

domiciliares dos idosos recém-saídos do hospital ou que precisem de cuidados específicos, 

mas não necessariamente de internação hospitalar (AGUIAR et al., 2011). Seria uma opção 
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para diminuir o número de idosos em tratamento clínico nas ILPI, mantendo-os junto ao seio 

familiar. Para isso, deveria haver uma grande mobilização por parte da família, assim como 

do cuidador, para promover um tratamento adequado e eficiente ao paciente. Esse apoio da 

família, tanto físico quanto psicológico, deve ser prestado ao idoso e devolvido à 

família/cuidador pela equipe de saúde, para que também a família não entre em estado de 

morbidade pela árdua missão de cuidar do idoso. Deve-se, portanto, “cuidar de quem cuida”.  

Entretanto, o que se tem observado ao longo dos últimos anos é um aumento 

expressivo no número de ILPI, sejam elas públicas, privadas ou filantrópicas, o que reflete o 

reconhecimento da sociedade para a problemática do idoso, que necessita de um cuidado 

especializado, muitas vezes não encontrado no domicílio. Em suma, reflete o despreparo das 

famílias para acolher seu idoso. 

Na Europa, aproximadamente 5% dos idosos (65 anos ou mais) vivem em algum tipo 

de instituição que presta cuidados aos idosos (SALVA et al., 2009). No Reino Unido, um 

milhão e meio de pessoas com mais de 65 anos viviam em instituições para idosos em 2003, 

com projeções de aumento para 3 milhões em 2030, quando o número de idosos representará 

20% da população britânica (CANAVAN et al., 2009). Em 2002, dados relativos à Comissão 

de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, através do relatório “V Caravana Nacional 

de Direitos Humanos: uma amostra da Realidade dos Abrigos e Asilos de Idosos no Brasil” 

revelaram que cerca de 19.000 idosos eram institucionalizados em todo o País, o que 

representava 0,14% do total de idosos brasileiros. Esse percentual saltou para 0,5% em 2011 

(IPEA, 2011), demonstrando o crescente número de idosos que buscam esta modalidade de 

residência.  Vale ressaltar que no Brasil muitas instituições não são cadastradas na Vigilância 

Sanitária, podendo este número ser muito mais expressivo (BRASIL, 2006). 

De acordo com os dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (IPEA, 

2008), em 2007, havia 0,2% de idosos do Nordeste brasileiro vivendo em instituições de 

longa permanência. Foram registradas 302 ILPI nesta região, sendo 29 no estado do Rio 

Grande do Norte. O referido estado foi considerado o segundo colocado em população de 

idosos da região Nordeste, perdendo apenas para a Paraíba, e apresentou um percentual de 

0,3% dos idosos vivendo em ILPI. 

 

2.4 PERFIL DAS ILPI NA CIDADE DO NATAL/RN 

 

Conhecer a fundo a população de estudo é uma das prerrogativas para um bom método 

científico. Um estudo realizado na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, caracterizou 12 
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ILPI deste local e traçou o perfil dos idosos institucionalizados (PINHEIRO et al., 2016). Este 

estudo reflete bem a população de idosos institucionalizados da cidade, visto que, segundo 

dados do IPEA (2008), em 2007 havia 14 ILPI na cidade do Natal, ou seja, o estudo 

contemplou mais de 85% das ILPI da capital do estado.  Esta população é a mesma utilizada 

na atual pesquisa, daí a importância de caracterizá-la antes do aprofundamento no tema.  

Identificou-se nesta população (PINHEIRO et al., 2016) que a idade média dos idosos 

institucionalizados era de 81,81 anos e a maioria era do sexo feminino. Esses dados 

confirmam os dados obtidos pelo IPEA (2008) para a população de idosos institucionalizados 

do Rio Grande do Norte, em que a maior proporção de idosos foi de mulheres (62,8%) e 

acima de 80 anos. Quanto à raça, observou-se que a maior parte dos idosos era da raça branca; 

entretanto, quando comparadas as instituições quanto à forma de financiamento, as sem fins 

lucrativos apresentaram mais negros. Nas instituições sem fins lucrativos, ainda, a maior 

proporção encontrada quanto à escolaridade foi de analfabetos, enquanto nas ILPI privadas o 

número de analfabetos correspondeu a pouco mais de 2% da amostra. A grande maioria dos 

idosos não administrava seu próprio dinheiro e quando questionados sobre o motivo pelo qual 

foram institucionalizados, a principal resposta foi o fato de não possuírem cuidador; 

entretanto, dentre as instituições privadas, observou-se que muitos foram institucionalizados 

por estarem doentes, ao passo que nas ILPI sem fins lucrativos havia conflitos familiares, 

abandono e ausência moradia como motivos. 

Destes dados gerais pode-se identificar idosos sobrenvelhecidos e que foram 

institucionalizados por falta de cuidador ou por presença de alguma doença, ou seja, que já 

iniciaram o processo de institucionalização com algum tipo de agravo à sua saúde ou algum 

fator de risco à piora desta.  

 

2.5 OS AGRAVOS À SAÚDE DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

A saúde do idoso deve ser avaliada inicialmente a partir dos aspectos relacionados à 

sua funcionalidade, ou seja, capacidade de gerir a própria vida com autonomia e 

independência (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010).  Mesmo que tenha doenças, o idoso 

capaz de realizar as ABVD (atividades básicas de vida diária) de forma segura é considerado 

saudável, pois as questões da capacidade funcional se relacionam diretamente à qualidade de 

vida, sendo esta mais importante que a própria morbidade.  Portanto, os agravos à saúde do 

idoso estão muito mais relacionados à perda da sua funcionalidade do que propriamente ao 



28 
 

número de doenças que possui, especialmente se estas estão controladas, ou ao número de 

medicamentos que faz uso.  

De uma maneira geral, idosos institucionalizados tendem a ser mais frágeis, possuírem 

a saúde mais debilitada e necessitarem de mais cuidados especializados. Esta fragilização leva 

ao declínio da funcionalidade, tornando o idoso mais vulnerável. Esses fatores grande parte 

das vezes já acompanham os idosos desde o momento de sua entrada nas ILPI, podendo ser 

uma das causas da institucionalização. Estudos citam presença de doença crônica que 

necessite de um suporte maior (16,13% dos casos) (PINHEIRO et al., 2016) e 

indisponibilidade da família para o cuidado às enfermidades (25,80% dos casos) 

(LEOCÁDIO, 2009) como os principais fatores que levam os idosos a serem 

institucionalizados.   Desta forma, a população residente nas ILPI torna-se mais fragilizada 

quando comparada à população residente na comunidade por ser este o motivo do asilamento. 

Há, ainda, quadros pré-existentes leves que podem ser agravados com o confinamento, devido 

à falta de mobilidade, poucos estímulos posturais e aspectos psicológicos envolvidos, 

tornando os idosos institucionalizados mais susceptíveis que os não institucionalizados.  

Diagnósticos clínicos de doenças comuns nas ILPI são alterações cardiovasculares, 

demência (quase metade dos idosos residentes), diabetes, artrite, osteoporose, acidente 

vascular encefálico, osteoporose e dislipidemia (MENEZES et al., 2011). São doenças 

comuns na senilidade de uma forma geral, mas que possuem uma frequência maior nas ILPI 

devido às sequelas que necessitam de cuidados específicos. Para as várias doenças 

diagnosticadas, soma-se um grande número de medicamentos (polifarmácia) utilizados pelos 

idosos e estes poderem, em contrapartida, gerar problemas que muitas vezes pioram seu 

estado de saúde inicial. Tais problemas são refletidos nos efeitos colaterais, interações 

medicamentosas, alteração no funcionamento renal ou hepático por metabolização e excreção 

de número elevado de medicamentos e administração inadequada dos medicamentos devido 

ao grande número de doses por dia (SHOAIR; NYANDEGE; SLATTUM, 2011). 

Essas condições mórbidas causam impacto negativo na mobilidade dos idosos 

(CANAVAN et al., 2009). A diminuição da mobilidade ocorre pelo declínio funcional, 

cognitivo, ou pela própria limitação ou deterioração física da doença de base, como alterações 

vasculares, cardíacas e osteoarticulares. Isto torna o idoso institucionalizado muito mais 

propenso à queda.  
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2.6 AS SÍNDROMES GERIÁTRICAS 

  

 A funcionalidade global do idoso, determinada pela capacidade de realizar as ABVD, 

é quem gerencia sua qualidade de vida e saúde física e mental. A perda dos domínios 

funcionais, ou seja, cognição, humor, mobilidade e comunicação, leva à perda da 

independência e autonomia, gerando agravos à saúde conhecidos como síndromes geriátricas 

(MORAES; MARINO; SANTOS, 2010). 

As síndromes geriátricas clássicas, também conhecidas como os “Gigantes da 

Geriatria” ou “5 Is” (Figura 2), foram inicialmente descritas por Isaacs (1969) e correspondem 

à Incapacidade cognitiva (alteração nos domínios cognitivo e humor),  Instabilidade postural e 

Imobilidade (por alteração no domínio mobilidade),  Incontinência urinária (por afetar a 

independência do indivíduo e comprometer, indiretamente, a função mobilidade) e Iatrogenia 

(pelo desconhecimento das particularidades do processo de envelhecimento, o qual pode gerar 

intervenções capazes de piorar o estado de saúde da pessoa idosa).  

 

Figura 2 - As síndromes geriátricas clássicas – Os Gigantes da Geriatria. 

 

Fonte: Adaptado de Isaacs (1969). 

 

Ademais, o domínio da comunicação ocupa papel importante na definição de saúde 

para o idoso, interferindo muitas vezes em seu humor na medida em que o indivíduo não 

consegue se relacionar na sua plenitude com outras pessoas. Além dos domínios funcionais, 

observa-se que a família ocupa papel importante na manutenção do bem-estar bio-psico-social 
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do idoso e sua ausência é capaz de desencadear ou perpetuar a perda de autonomia e 

independência do idoso.   Por este motivo, foi proposto incluir dentre as síndromes geriátricas 

a Incapacidade comunicativa e a Insuficiência familiar, totalizando sete síndromes, ou “7 Is” 

(MORAES; MARINO; SANTOS, 2010) (Figura 3). 

 

Figura 3 - As 7 síndromes geriátricas. 

 

Fonte: Adaptado de Moraes, Marino e Santos (2010). 

 

A instabilidade postural leva o idoso à queda, importante e grave evento com alto 

índice de morbimortalidade nesta faixa etária. Desta forma, a queda pode ser classificada 

como uma síndrome geriátrica. 

 

2.7 QUEDAS EM IDOSOS 

  

2.7.1 Definição de queda, sua prevalência e incidência 

 

Queda, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG, 2008), é definida como o deslocamento não intencional do corpo para 

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

determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade. Já a definição 

de queda recorrente é a ocorrência de duas ou mais quedas no ano anterior (MONIZ-

PEREIRA et al., 2013; LAUNAY et al., 2013; MORAES et al., 2013; ASKARI et al., 2013; 

BALASUBRAMANIAN; BOYETTE; WLUDYKA, 2015).  
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A queda na senescência é considerada uma síndrome geriátrica por ser um evento 

multifatorial e heterogêneo. Idosos que residem na comunidade apresentam incidência de 

quedas por ano entre 30 a 60% (IPEA, 2011; BRITTO, 2013; AMERICAN GERIATRICS 

SOCIETY; GERIATRICS SOCIETY; AMERICAN ACADEMY OF; ORTHOPAEDIC 

SURGEONS PANEL ON FALLS PREVENTION, 2001) e 13 a 66% (MORAES et al., 2013) 

destes tornam-se caidores recorrentes. A taxa de quedas em idosos residentes na comunidade 

varia de 0,2 a 1,6 quedas/por pessoa/por ano, com uma média de aproximadamente 0,7 quedas 

por ano (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; GERIATRICS SOCIETY; AMERICAN 

ACADEMY OF; ORTHOPAEDIC SURGEONS PANEL ON FALLS PREVENTION, 2001; 

UNGAR et al., 2013; BECKER; RAPP, 2010; VU; WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 2004; 

RAPP et al., 2012). Em idosos hospitalizados, a média é de 1,4 quedas/por leito/por ano, 

variando de 0,5 a 2,7 quedas e em idosos institucionalizados a incidência é consideravelmente 

maior chegando até 0,2 a 3,6 quedas/por leito/por ano, devido a maior vulnerabilidade desta 

população e a maior acurácia nas notificações dos eventos (RUBENSTEIN; JOSEPHSON, 

2002). Estima-se que 30 a 50% dos idosos que moram em asilos ou casas de repouso já 

sofreram queda (FALSARELLA; GASPAROTTO; COIMBRA, 2014; DEANDREA et al., 

2013). Esses dados confirmam que idosos mais frágeis e debilitados são os mais atingidos, 

pois além de mais susceptíveis biologicamente, são mais acometidos por doenças ou uso de 

medicamentos que levam à fraqueza muscular, confusão mental e tontura. Por isso, os 

institucionalizados caem mais. Estudos brasileiros mostram 30 a 40% (PERRACINI; 

RAMOS, 2002; SIQUEIRA et al., 2007; BRITTO, 2013; FALSARELLA; GASPAROTTO; 

COIMBRA, 2014; GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA, 2014; DEL DUCA; 

ANTES; HALLAL, 2013) de prevalência de quedas em idosos. 

Nesta faixa etária, as quedas possuem um significado muito relevante, pois podem 

levar o idoso à incapacidade, injúria e morte. Seu custo social é imenso e torna-se maior 

quando há diminuição da autonomia e da independência (FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA 

JUNIOR, 2004). As complicações das quedas são as principais causas de morte em idosos 

com mais de 65 anos (DIAS et al., 2009). Suas principais consequências, além de possíveis 

fraturas e risco de morte, são o constante medo de cair, a hospitalização em 40% dos casos, a 

restrição de atividades, o declínio na saúde e o aumento do risco de institucionalização 

(MORAES; MARINO; SANTOS, 2010; BRITTO, 2013). As quedas na população idosa 

geram não apenas prejuízo físico e psicológico, mas também aumento dos custos com os 

cuidados de saúde, expressos pela utilização de vários serviços especializados e, 

principalmente, pelo aumento das hospitalizações. 
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2.7.2 Patogênese 

 

Sua patogênese inclui causas multifatoriais, envolvendo fatores intrínsecos 

(GAZZOLA et al., 2006) (condições fisiológicas relacionadas à idade, fatores patológicos e 

fatores comportamentais) e extrínsecos (fatores ambientais) (UNGAR et al., 2013).  

 

2.7.2.1 – Fatores intrínsecos 

 

a. Modificações fisiológicas do envelhecimento 

 

Instabilidade postural é uma queixa frequente do idoso (FERREIRA; RIBEIRO, 

2013). A função do equilíbrio humano depende de informações sensoriais dos sistemas 

vestibular, proprioceptivo e visual, bem como sua integração adequada ao sistema nervoso 

central (cerebelo e córtex), além do fiel controle dos movimentos pelos centros motores que 

processam a informação sensorial e transmitem os comandos necessários para os músculos 

efetores. A deterioração destes sistemas eferentes e aferentes tem sido relatada com o avançar 

da idade e faz parte da síndrome conhecida como presbiastasia, ou síndrome do desequilíbrio 

do idoso. O desequilíbrio, por sua vez, está intimamente relacionado com as quedas nesta 

população (BARIN; DODSON, 2011). 

As principais modificações fisiológicas do envelhecimento nestes sistemas são 

(BARIN; DODSON, 2011; JANSEN et al., 2016; HEDNA et al., 2015; PING; XIAOHUA, 

2012):  

Sistema Vestíbulo-coclear: ocorre perda das células ciliadas dos canais semicirculares, 

mácula e utrículo; diminuição de 25% do número de neurônios primários do gânglio de 

Scarpa e redução da discriminação sonora e acuidade auditiva. 

Sistema Proprioceptivo: Há redução da vibração e sensação tátil nos pés e pescoço, da 

capacidade de detectar a posição e a direção dos movimentos articulares e diminuição da 

estabilidade postural. 

Sistema Visual: Além da redução da acuidade visual, várias outras funções visuais, 

como a adaptação ao escuro, percepção de profundidade e sensibilidade ao contraste são 

reduzidas com o passar dos anos, sendo estas duas últimas as principais alterações associadas 

a quedas em idosos. 
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Sistema Locomotor: diminuição da força muscular em 20 a 40% e da velocidade da 

marcha por diminuição do número e tamanho das fibras musculares (sarcopenia), além de 

redução da amplitude do movimento por alterações esqueléticas.  

 

b. Fatores patológicos relacionados a quedas 

 

Em relação aos fatores patológicos, foi demonstrado que várias doenças isoladas ou 

associadas atuam como fatores de risco para quedas em idosos (RANAWEERA et al., 2013).  

As doenças cardíacas, neurológicas e ósteo-articulares são as mais envolvidas na 

gênese das quedas em idosos. Pacientes com cardiopatia possuem 1,7 vezes mais chance de 

cair que aqueles sem a doença, os que possuem osteoartrite têm um risco 1,85 vezes maior e 

idosos com alteração cognitiva têm 2,3 vezes mais chances de sofrerem quedas 

(STENHAGEN et al., 2013). 

Alterações na funcionalidade do idoso, ou seja, diminuição da capacidade de realizar 

as atividades básicas de vida diária, também se relacionam ao aumento no número de quedas 

(PERRACINI; RAMOS, 2002).  

O uso de medicamentos (SIQUEIRA et al., 2007; STENHAGEN et al., 2013; 

LOJUDICE et al., 2010), especialmente os de ação central, são apontados como fatores de 

risco importantes para o desencadeamento da queda em pacientes idosos. Sedativos 

correspondem à classe de medicamentos mais envolvida, oferecendo uma chance ao idoso que 

faz uso de 1,7 vezes mais possibilidade de queda (STENHAGEN et al., 2013). 

Seguem os mais comuns sistemas envolvidos e suas características fisiopatológicas 

relacionadas ao risco de quedas: 

 

b.1. Doenças do Sistema Nervoso (BECKER; RAPP, 2010; GASPAROTTO, 

FALSARELLA; COIMBRA, 2014; PING; XIAOHUA, 2012):  

As principais doenças do Sistema Nervoso Central envolvidas com as quedas nos 

idosos são a depressão, a Doença de Parkinson, as demências e os tumores, por gerarem 

déficit de atenção e elaboração, disfunção na execução dos movimentos, comprometimento 

cognitivo ou deficiência visual. Da mesma forma ocorre com os danos gerados pelos 

traumatismos cranianos. As doenças espinhais e doenças cerebelares (doenças 

desmielinizantes, tumores) podem predispor a quedas por gerarem ataxia e disfunções na 

marcha. Algumas doenças do sistema nervoso periférico, principalmente as causadas por 
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traumas, podem levar à perda da sensibilidade periférica, diminuição da propriocepção e, 

consequentemente, danos ao equilíbrio corporal. 

 

b.2. Doenças do Sistema Cardiovascular (VU; WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 2004; 

JANSEN et al., 2016; PING; XIAOHUA, 2012):  

Várias são as doenças cardíacas que geram hipofluxo sanguíneo cerebral, dentre elas, a 

hipotensão ortostática, hipertensão arterial, arritmias e insuficiência coronariana. Há ainda as 

doenças cerebrovasculares decorrentes de alterações no fluxo sanguíneo cerebral, como os 

aneurismas e acidentes vasculares. Predispõem às quedas pela falta de oxigenação de áreas 

específicas cerebrais. Alterações vasculares periféricas, tais como varizes de membros 

inferiores, podem predispor a tromboembolismos, com risco de lipotímias. 

 

b.3. Doenças metabólicas (GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA, 2014):  

A alteração metabólica mais comum no idoso é o diabetes, que pela hiperglicemia gera 

um decréscimo na função sensoriomotora e consequente neuropatia das extremidades e 

diminuição da propriocepção. A alteração proprioceptiva leva à instabilidade postural. As 

dislipidemias são também doenças metabólicas comuns nesta faixa etária e podem levar a 

alteração do fluxo sanguíneo cerebral, aterosclerose carotídea ou hipofluxo vestibular e, com 

isso, geram hipo-oxigenação e tontura. 

 

b.4. Doenças do Sistema osteomuscular (GASPAROTTO; FALSARELLA; COIMBRA, 

2014): 

A principal é a osteoporose, que consiste na perda da densidade óssea com redução da 

estabilização postural. Com a fraqueza óssea, aumenta o risco de fraturas ósseas. Há também 

alterações musculares tais como miopatias, as quais levam à diminuição da força nas 

extremidades e deformidades nos pés, que levam à alteração na marcha e redução do 

equilíbrio corporal. 

 

b.5. Doenças do Sistema gênito-urinário (BECKER; RAPP, 2010; PING; XIAOHUA, 2012; 

ABREU et al., 2014):  

Algumas doenças ginecológicas (prolapso uterino, flacidez perineal), renais (cistos, 

nefrolitíase) ou vesicais (cistites, cistocele) geram incontinência e urgência urinárias, além de 

noctúria, que aumentam o risco de queda pelo constante deslocamento ao banheiro. 

 



35 
 

b.6. Vestibulopatias (RANAWEERA et al., 2013; BARIN; DODSON, 2011; FERNANDEZ; 

BREINBAUER; DELANO, 2015; OLSSON et al., 2013):  

São alterações no labirinto que geram comprometimento do equilíbrio e marcha. Há 

várias doenças vestibulares comuns aos idosos que podem causar tontura e consequente 

desequilíbrio e queda. São exemplos a Vertigem Posicional Paroxística Benigna, a Doença de 

Ménière, a Insuficiência vértebro-basilar, a Migrânea vestibular, entre outras.  

 

b.7. Doenças oculares (PING; XIAOHUA, 2012):  

Alterações do campo visual ou acuidade visual podem gerar instabilidade na marcha e 

desequilíbrio, pela inibição da via aferente visual e predispondo mais facilmente a quedas. 

São exemplos de doenças oculares comuns em idosos: catarata, hemianopsia, glaucoma e 

degeneração macular.   

 

b.8. Outros fatores (RANAWEERA et al., 2013; GASPAROTTO; FALSARELLA; 

COIMBRA, 2014; FALSARELLA; GASPAROTTO; COIMBRA, 2014; LARSON; 

BERGMAN, 2008): dor crônica, Síndrome da fragilidade, insônia, doenças agudas, declínio e 

incapacidade funcional. 

Outro aspecto patológico a ser analisado é o número e o tipo de medicamento utilizado 

pelo idoso. A classe da droga, a dose utilizada, os efeitos colaterais e a interação 

medicamentosa, assim como a prescrição de drogas inapropriadas (HEDNA et al., 2015) para 

a faixa etária podem potencializar efeitos sedativos ou gerar alterações no equilíbrio e a 

consequência disso pode ser a queda.  

É bem definido que a polifarmácia (SIQUEIRA et al., 2007; VU; WEINTRAUB; 

RUBENSTEIN, 2004; LOJUDICE et al., 2010; LARSON; BERGMAN, 2008; 

RUNGANGA; PEEL; HUBBARD, 2014; OKUBO et al., 2015) (uso de 5 a 9 medicamentos) 

e a hiperpolifarmácia (10 ou mais medicamentos), comuns em idosos, estão envolvidos na 

etiologia das quedas nesta população, devido à interação farmacocinética entre os vários 

princípios ativos. Entretanto, algumas revisões de literatura (HAMMOND; WILSON, 2013; 

JONG; VAN DER ELST; HARTHOLT, 2013; ZIA; KAMARUZZAMAN; TAN, 2016; 

BLOCH et al., 2013; WOOLCOTT et al., 2009) incluindo metanálises mais recentes têm 

apontado que, na realidade, não é o número de medicamentos que está associado à ocorrência 

de quedas, mas sim o tipo de medicamento que o idoso faz uso.  

São os descritos Fall risk-increasing drugs – FRID, ou medicamentos que aumentam 

o risco para quedas (Quadro 1). Estudos comparam idosos com polifarmácia com e sem FRID 
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e concluem que na realidade é o tipo e não a quantidade de droga que influencia no evento 

queda. Foi inclusive sugerido que o consumo de 2 ou mais FRID (ZIA; KAMARUZZAMAN; 

TAN, 2016) é que está associado às quedas. Antipsicóticos e antidepressivos estão associados 

a quedas recorrentes (BRITTO, 2013).  

 

Quadro 1 - Medicamentos com elevado risco para quedas. 

Agentes cardiovasculares 

Alfa-bloqueadores, Beta-bloqueadores, Bloqueadores dos canais de cálcio, diuréticos, 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina, Antagonistas dos receptores de 

angiotensina e Vasodilatadores. 

Drogas com ação no Sistema nervoso central 

Antipsicóticos, hipnóticos sedativos, benzodiazepínicos, antidepressivos e 

antiparquinsonianos. 

Analgésicos 

Anti-inflamatórios não-esteroidais 

Medicações hormonais 

Drogas tireoideanas 

Antidiabéticos 

Biguanidas, Sulfonilureias, outros hipoglicemiantes orais e Insulinas. 

Fonte: Zia, Kamaruzzaman, Tan (2016). 

 

Efeitos locais e interações de drogas, especialmente os de ação central, geram redução 

do equilíbrio dinâmico, diminuição da atenção e diminuição da capacidade de realizar várias 

tarefas ao mesmo tempo (BECKER; RAPP, 2010; VU; WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 

2004; DEANDREA et al., 2013; PING; XIAOHUA, 2012). Medicamentos cardiovasculares 

podem levar à hipotensão postural ou hipovolemia cerebral. Agentes diabetogênicos atuam na 

insulina, podendo levar a hipoglicemias transitórias ou alterações vestibulares pela 

hiperinsulinemia. Medicamentos para tireoide aceleram ou retardam o metabolismo, com 

chance de surgimento de fraqueza muscular, câimbras e tremores. Anti-inflamatórios e 

analgésicos apresentam maior propensão à trombose e síncope, diminuição do fluxo 

sanguíneo renal e retenção hídrica com elevação da pressão arterial.  
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c. Fatores comportamentais  

 

Idosos mais inativos caem devido à fragilidade e os mais ativos pelo grau de exposição 

ao risco. Essa exposição está muitas vezes na dependência de hábitos adquiridos pelos idosos 

ao longo da vida, os quais neste momento são prejudiciais, mas que dificilmente são 

eliminados. O sedentarismo, uso inadequado de dispositivos de auxílio à deambulação, uso de 

roupas e calçados impróprios, o hábito de dormir com as luzes apagadas e levantar à noite 

para urinar ou comer, não usar corrimão, levantar muito rápido, virar rápido, não limpar os 

óculos regularmente, consumo de bebida alcoólica e hábito de subir em banquinhos ou 

escadas dobráveis são alguns dos comportamentos que podem facilitar a ocorrência da queda 

(CLEMSON; CUMMING; HEARD, 2003; MESSIAS; NEVES, 2009).  São atitudes 

corriqueiras e muitas vezes automáticas, já incorporadas na rotina do idoso, que necessitam 

ser eliminadas ou amenizadas. 

 

2.7.2.2 – Fatores extrínsecos - fatores ambientais  

 

Em relação ao ambiente externo, foi verificado que 30 a 54% das quedas apresentaram 

como causa ambiente inadequado (UNGAR et al., 2013; FABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA 

JUNIOR, 2004). É comum observar via pública malconservada, com buracos ou 

irregularidades e iluminação inadequada, o que leva o idoso a cair com certa frequência, 

especialmente quando desacompanhados (UNGAR et al., 2013). Se o idoso mora sozinho, o 

risco de cair quase duplica (STENHAGEN et al., 2013). Para idosos que residem na 

comunidade, cerca de 40% das quedas ocorrem dentro de casa (CLEMSON; CUMMING; 

HEARD, 2003).  

As principais inadequações do ambiente domiciliar são (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 2008; MESSIAS; NEVES, 2009):  iluminação fraca, 

superfícies escorregadias, tapetes soltos ou com dobras, degraus altos ou estreitos, obstáculos 

no caminho (móveis baixos, pequenos objetos, fios), ausência de corrimãos em corredores e 

banheiros, prateleiras excessivamente baixas ou elevadas e mobiliário mal posicionado.  

Em idosos institucionalizados (UNGAR et al., 2013), a maioria das quedas ocorre 

durante as atividades com o risco inerente por causa das alterações posturais, como por 

exemplo, levantar da cama ou tomar banho.  

As ILPI, por se tratarem de ambiente de uso coletivo, necessitam estar adequadas às 

normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no que 
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concerne à acessibilidade, mais especificamente à NBR 9050 (ABNT, 2012) de agosto de 

2012, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Nesta norma, constam os parâmetros que devem ser respeitados quando da construção dos 

ambientes, como a angulação de rampas, a distância das barras de apoio, o tipo do piso 

antiderrapante e o grau de luminosidade correto, entre outros. 

Para uma especificação maior em relação às ILPI, foi criada pela ANVISA (2005) 

uma normatização direcionada a estes estabelecimentos, a RDC 283. Esta norma preconiza os 

parâmetros para acesso, piso, rampas, elevadores, entre outros (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Exigências específicas da ANVISA quanto ao ambiente interno das ILPI, pela RDC 283. 
1 - Acesso externo: 

 
Devem ser previstas, no mínimo, duas 
portas de acesso, sendo uma 
exclusivamente de serviço. 

2 - Pisos externos e internos (inclusive de rampas e 
escadas): 

 

Devem ser de fácil limpeza e conservação, 
uniformes, com ou sem juntas e com 
mecanismo antiderrapante. 

3 - Rampas e Escadas: 

 
Devem ser executadas conforme 
especificações da NBR 9050/ABNT, 
observadas as exigências de corrimão e 
sinalização. 
a) A escada e a rampa acesso à edificação 
devem ter, no mínimo, 1,20m de largura. 

4 - Circulações internas: 
 

As circulações principais devem ter largura 
mínima de 1,00m e as secundárias podem 
ter largura mínima de 0,80 m; contando 
com luz de vigília permanente. 
a) circulações com largura maior ou igual a 
1,50 m devem possuir corrimão dos dois 
lados; 
b) circulações com largura menor que 1,50 
m podem possuir corrimão em apenas um 
dos lados. 

5 – Elevadores: Devem seguir as especificações da NBR 

7192/ABNT e NBR 13.994. 

6 – Portas: Devem ter um vão livre com largura mínima 
de 1,10m, com travamento simples sem o 
uso de trancas ou chaves. 

7 - Janelas e guarda-corpos: Devem ter peitoris de no mínimo 1,00m. 

Fonte: ANVISA (2005). 

 

Além destes grupos de fatores, diretamente relacionados com a etiologia da queda, são 

descritos fatores socioeconômicos (PERRACINI; RAMOS, 2002; SIQUEIRA et al., 2007; 

RANAWEERA et al., 2013; FALSARELLA; GASPAROTTO; COIMBRA, 2014) (baixa 

renda, falta de educação, falta de apoio social, morar sozinho, más condições de vida), os 

quais são determinantes sociais no surgimento do evento. 
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Vale ressaltar que tão importante quanto identificar os fatores predisponentes para 

quedas é a valorização da interação entre eles. Setenta e oito por cento dos idosos que 

possuem 4 ou mais fatores de risco sofrem quedas. O percentual de recorrências também 

aumenta quando estão presentes mais de 4 fatores de risco (FALSARELLA; GASPAROTTO; 

COIMBRA, 2014; AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; GERIATRICS SOCIETY; 

AMERICAN ACADEMY OF; ORTHOPAEDIC SURGEONS PANEL ON FALLS 

PREVENTION, 2001). Some-se, ainda, o fato estabelecido de que a maioria dos casos de 

quedas em idosos estão associados a pelo menos duas condições de saúde simultâneas e um 

fator ambiental. Entretanto, em cerca de 8% dos casos não há identificação de nenhum fator 

de risco (FALSARELLA; GASPAROTTO; COIMBRA, 2014).  

 

2.8 AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO EQUILÍBRIO, FORÇA E MARCHA ASSOCIADOS 

A QUEDAS 

 

O equilíbrio corporal, a força e a mobilidade são funções que necessitam estar 

preservadas para diminuir o risco de quedas no idoso. Estas funções podem ser avaliadas pela 

anamnese e complementada pela execução de alguns testes clínicos, utilizados para avaliar o 

desempenho ou capacidade físico-funcional.  

Vários testes (BERG; KAIRY, 2003) têm sido desenvolvidos com o objetivo de 

avaliar funcionalmente o equilíbrio, força e/ou mobilidade e buscam estabelecer parâmetros 

para identificar idosos com maior susceptibilidade a quedas. Serão descritos a Escala de 

Equilíbrio de Berg – EEB, o Teste de levantar e caminhar cronometrado (Timed up and go) – 

TUG) e a Força de preensão palmar (FPP), os quais são amplamente utilizados pela sua 

facilidade de execução, necessidade de pouco instrumental, com baixo custo e boa 

aplicabilidade clínica para risco de quedas em idosos.  

A Escala de equilíbrio de Berg (BERG et al., 1989; BERG; KAIRY, 2003; BERG et 

al., 1992; MIYAMOTO et al., 2004) avalia o equilíbrio em 14 situações que simulam 

atividades do dia-a-dia. Tem objetivos de descrever quantitativamente o equilíbrio, predizer 

quedas, selecionar pacientes aptos ao processo de reabilitação e avaliar respostas ao 

tratamento (BERG et al., 1989; HALSAA et al., 2007). Para sua realização, o examinador 

solicita ao paciente que realize as tarefas e observa se o mesmo é capaz de realizar de forma 

correta e independente ou não, sendo a execução pontuada entre 0 e 5. A pontuação total é 

somada com um máximo de 56 pontos, sendo este relacionado ao melhor desempenho. É de 

fácil realização e exige pouco material de baixo custo (cadeira com apoio para os braços, 
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cadeira sem apoio para os braços, degrau de 20,5 cm de altura, cronômetro e fita métrica). É 

validada nacionalmente (MIYAMOTO et al., 2004) e amplamente utilizada com idosos. Foi 

determinado ponto de corte de 45 para risco de quedas, com boa aceitação clínica (BOGLE 

THORBAHN; NEWTON, 1996). É um bom instrumento para avaliar idosos 

institucionalizados (YUMIN et al., 2011), que têm algum grau de dependência, pois já foi 

comprovado que idosos ativos, independentes e que vivem na comunidade facilmente atingem 

a pontuação máxima, ou seja, a escala apresenta efeito-teto (BOULGARIDES et al., 2003; 

SOUTHARD et al., 2005). De forma mais clara, em idosos com melhor capacidade funcional, 

a escala frequentemente não consegue identificar alterações de equilíbrio. Provavelmente este 

efeito se dá pela avaliação exclusiva do equilíbrio, de modo que outros testes que avaliem 

mobilidade e força devem ser associados para se obterem dados mais fidedignos.  

O Timed up and go (PERRACINI; GAZZOLA, 2009; PODSIADLO; RICHARDSON, 

1991) é uma versão temporal do Get up and go Test. Mede o tempo que o paciente leva para 

se levantar de uma cadeira, percorrer 3 metros, voltar e sentar novamente. Necessita apenas de 

uma cadeira com apoio para os braços de 46 cm de altura, fita métrica e cronômetro. Logo, de 

fácil realização e baixo custo. Avalia equilíbrio e mobilidade, assim como a força do 

quadríceps (CAMARA et al., 2008). Os valores encontrados para um teste normal são tempo 

até 10 segundos para adulto saudável e entre 11 e 20 para idosos frágeis. Ademais, para 

idosos, o ponto de corte para risco de quedas é de 13,5 segundos (KUMAR et al., 2014; 

BARRY et al., 2014). 

O Teste de preensão manual (CAMARA et al., 2008) ou Força de preensão palmar 

(FPP) consiste em avaliar o grau de força máxima dos membros superiores, a partir de um 

dinamômetro específico na posição ortostática. É considerado com frequência um importante 

indicador da capacidade funcional dos idosos, pois faz também inferência à força global do 

paciente (RANTANEN et al., 2003; LAURETANI et al., 2003). Idosos com pouca força de 

membros superiores apresentam restrições nas atividades instrumentais de vida diária não só 

pelo uso das mãos, mas também pela redução da mobilidade.  Os estudos que utilizaram a 

força de preensão manual para inferir sobre a força corporal também identificaram sua 

correlação com o índice de quedas (UENO et al., 2006). Para idosos institucionalizados, está 

descrito que um escore de 11 a 20 kgf está associado à ocorrência de quedas, enquanto um 

escore de 21 a 30 kgf não (REBELATTO; CASTRO; CHAN, 2007). 
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2.9 MEDIDAS DE PREVENÇÃO A QUEDAS 

 

O modelo de saúde hoje preconizado pelas políticas públicas incentiva ações voltadas 

à promoção de saúde, mais do que ações meramente curativas. Neste panorama, tão 

importante quanto identificar os fatores de risco para a ocorrência de quedas é criar 

alternativas de prevenção. Busca-se, com isso, melhorar a saúde da população idosa e evitar 

gastos desnecessários com medidas reparadoras. 

Segundo consensos internacionais (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; 

GERIATRICS SOCIETY; AMERICAN ACADEMY OF; ORTHOPAEDIC SURGEONS 

PANEL ON FALLS PREVENTION, 2001; AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; 

BRITISH GERIATRICS SOCIETY, 2010), a prevenção deve englobar fatores 

multidimensionais para se atingir mais facilmente a adesão do paciente e, como resultado, a 

diminuição no número de quedas.  

Falsarella, Gasparotto e Coimbra (2014) compilaram as principais medidas de 

intervenção comumente utilizadas para prevenção de quedas em idosos, que são mostradas 

segundo o nível de evidência de efetividade das ações (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Intervenções para prevenção de quedas em idosos, segundo o nível de evidência de 

efetividade das ações. 

Nível de evidência A 

Intervenções com forte evidência na literatura e com resultados importantes para a saúde, 

as quais deverão ser recomendadas pelos médicos aos pacientes elegíveis: 

 Adaptação ou modificação do ambiente doméstico é indicada aos idosos que 

caíram ou que apresentem fatores de risco; 

 Incorporação de um programa de exercícios físicos, em específico de força, 

equilíbrio e marcha. Os treinamentos de flexibilidade e de resistência devem ser 

incluídos, mas não como elementos únicos do programa; 

 Suplementos de vitamina D para idosos com deficiência e com dosagem de pelo 

menos 800UI por dia; 

 Intervenção realizada por profissionais da área da saúde, por intermédio da 

avaliação do risco de cair, juntamente com a implementação de medidas 

necessárias. 

Nível de evidência B 

Intervenções que apresentam, pelo menos, um mínimo de evidências de resultados 
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positivos à saúde e, portanto, os médicos podem propor estas ações aos idosos elegíveis: 

 Retirada ou redução da dosagem de medicamentos psicoativos; 

 Redução das doses ou do número de outros medicamentos; 

 Avaliação da hipotensão postural. 

Nível de evidência C 

Intervenções com nenhuma recomendação a favor ou contra são feitas. Pelo menos um 

mínimo de evidência foi observado com relação aos resultados de melhora da saúde, 

porém os benefícios e prejuízos são muito próximos para promover uma recomendação 

geral: 

 Identificação e tratamento para problemas nos pés (joanetes, úlceras ou unhas 

deformadas). Atenção dada aos calçados é importante, além de evitar o uso de 

sapatos gastos ou com saltos; 

 Programas de educação e informação sobre quedas. 

Fonte: Falsarella, Gasparotto e Coimbra (2014). 

 

Os idosos institucionalizados representam um grupo específico quando se trata de 

prevenção, visto que o ambiente externo geralmente possui parâmetros mais facilmente 

controláveis, além do que a responsabilidade pelas medidas é transferida na sua maior parte 

do idoso para o nível gerencial da ILPI.  

Alguns autores (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY; GERIATRICS SOCIETY; 

AMERICAN ACADEMY OF; ORTHOPAEDIC SURGEONS PANEL ON FALLS 

PREVENTION, 2001; QUIGLEY et al., 2010; RIMLAND et al., 2015) estudaram essas 

medidas preventivas para quedas nas instituições de longa permanência e dividiram-nas em 

níveis de ação: organizacional, da equipe de cuidados e do paciente.  

As ações em nível organizacional seriam, entre outras, a criação de comitês de 

prevenção de quedas, grupos interdisciplinares de ação com avaliações frequentes ao 

programa, modificações arquitetônicas e ambientais, além da oferta de equipamentos seguros 

aos idosos. 

As ações específicas com as equipes de cuidado seriam pautadas principalmente no 

nível educacional, com treinamentos de abordagens universais e individualizadas de 

prevenção. 

Por fim, as ações em nível individual do idoso seriam instituição de programas de 

treinamento de força, equilíbrio e resistência; substituição ou ajustes de doses dos 
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medicamentos potencialmente causadores de quedas; manejo da hipotensão ortostática e uso 

de instrumentos de auxílio à deambulação. 

Entretanto, apesar deste aparente controle e facilidade na tomada de decisões, revisões 

sistemáticas (VU; WEINTRAUB; RUBENSTEIN, 2004; CHOI; HECTOR, 2012; 

VLAEYEN et al., 2015) têm mostrado resultados pouco motivadores e afirmam que medidas 

preventivas isoladas ainda são ineficazes para reduzir o número de quedas e quedas 

recorrentes nas ILPI, devendo intervenções multifatoriais serem instituídas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Determinar a incidência e os fatores de risco relacionados a quedas em idosos 

institucionalizados.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a taxa de queda por pessoa/ano nas ILPI; 

 Avaliar o ambiente físico das ILPI quanto às normas preestabelecidas pela 

RDC 283 da ANVISA; 

 Identificar os principais locais de quedas nas ILPI; 

 Caracterizar, a partir da avaliação funcional, o equilíbrio e a mobilidade dos 

idosos institucionalizados, com vistas a conhecer o risco de quedas; 

 Determinar a incidência das quedas recorrentes em idosos institucionalizados; 

 Determinar se os fatores relacionados à Instituição e à saúde do idoso são 

fatores de risco para quedas e quedas recorrentes; 

 Hierarquizar, por ordem de importância, quais fatores associados representam 

maiores riscos de gerar quedas e quedas recorrentes em idosos 

institucionalizados. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO E POPULAÇÃO 

 

O presente trabalho faz parte do projeto intitulado “Envelhecimento humano e saúde – 

a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, que tem como objetivo 

avaliar as condições de saúde/doença dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN, 

especificamente em relação às síndromes geriátricas, à alimentação e nutrição, capacidade 

funcional, saúde bucal, alterações bioquímicas, de equilíbrio, de voz e deglutição, além das 

condições gerais de saúde desses indivíduos. Além disso, busca-se a associação de tais 

condições com fatores relacionados a características das instituições, características 

sociodemográficas e socioculturais dos idosos.  

Este recorte da pesquisa refere-se a um estudo longitudinal de risco tipo coorte 

concorrente que pretende avaliar a incidência e os fatores de risco para quedas em idosos 

institucionalizados da cidade do Natal-RN. Foram avaliados idosos residentes nas Instituições 

de Longa Permanência para Idosos, registradas pela Vigilância Sanitária (VISA), com e sem 

fins lucrativos, do município de Natal-RN. Havia, de acordo com tais registros, no momento 

inicial da pesquisa, 13 ILPI, entretanto, três (duas com e outra sem fins lucrativos) se 

recusaram a participar da pesquisa, de modo que 90 idosos ficaram de fora da pesquisa. Das 

10 instituições que aceitaram participar, com um total de 364 idosos, 5 eram privadas e 5 

filantrópicas. A média de leitos por quarto nas ILPI privadas é de 3, enquanto que nas ILPI 

filantrópicas o padrão é bastante variável: algumas apresentam entre 2 e 3 idosos por quarto, 

outras possuem pavilhões com cerca de 20 idosos. 

Os participantes foram avaliados em três momentos, ou seja, três ondas: no início da 

pesquisa, após seis meses e após um ano. O estudo caracterizou-se por manter uma população 

fechada, ou seja, não houve entrada de novos idosos após a avaliação inicial. De acordo com a 

presença dos fatores de exposição identificados nestas ondas, foram classificados em expostos 

e não expostos.  Ao final de 1 (um) ano, foi feito um levantamento da presença e número de 

quedas em ambos os grupos. (Figura 4). 
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Figura 4 - Diagrama representativo do delineamento do estudo de coorte 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 CÁLCULO AMOSTRAL 

  

O estudo englobou todas as ILPI da cidade do Natal que aceitaram participar da 

pesquisa. Para o cálculo amostral, foi utilizada a proporção de casos para a variável declínio 

de mobilidade entre os expostos de 41,6% e de casos entre os não expostos de 69%, com um 

risco relativo calculado de 0,6029 e para um nível de significância de 5% e poder do teste de 

80%. O cálculo foi realizado a partir do teste de hipótese bicaudal. Como resultado do cálculo 

amostral, seriam necessários 50 indivíduos para cada grupo, acrescidos de 20% de perdas. Ou 

seja, 125 idosos na amostra inicial.  

  

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo todos os idosos a partir de 60 anos que estavam presentes 

nas ILPI no momento inicial da pesquisa, que fossem capazes de deambular (sem ajuda ou 

com ajuda de cuidador ou dispositivos de auxílio à deambulação) e que apresentassem 

pontuação até 9 no Questionário de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire) 

(PFEIFFER, 1975; MARTINEZ DE LA IGLESIA et al., 2001)  (Anexo A),  o qual avalia a 

memória a longo e curto prazo, orientação, informação sobre feitos cotidianos e capacidade 

matemática. Trata-se de um dos instrumentos de screening da função cognitiva mais 

utilizados, devido a sua confiabilidade e fácil aplicação. Segundo o número de erros se 

diferenciam quatro níveis: função mental intacta (0-2 erros), incapacidade cognitiva leve (3-4 

erros), moderada (5-7 erros) e grave (8-10 erros). Em indivíduos com nível baixo (analfabeto) 

é permitido um erro a mais, e naqueles com nível alto (ensino superior) é levado em 

consideração um erro a menos. Foi utilizado o ponto de corte 9 para excluir apenas aqueles 

Exposição 
presente

Queda sim

Queda não

Exposição

ausente

Queda sim

Queda não
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com nível cognitivo bastante comprometido, visto que no estudo piloto foi detectado que 

muitos idosos enquadrados como possuidores de incapacidade cognitiva severa na realidade 

conseguiam responder adequadamente aos questionamentos.  

Os critérios de exclusão seguiram as recomendações metodológicas de Ferrucci et al. 

(2004): (a) presença de problemas de memória, de atenção, de orientação espacial e temporal 

e de comunicação, sugestivos de grave déficit cognitivo; (b) incapacidade permanente ou 

temporária para andar, permitindo-se uso de bengala ou andador, mas não de cadeira de rodas; 

(c) perda localizada de força e afasia decorrentes de grave acidente vascular encefálico 

(AVE); (d) comprometimentos graves da motricidade, da fala ou da afetividade, associados à 

doença de Parkinson em estágio avançado ou instável; (e) déficits de audição ou de visão 

graves, dificultando consideravelmente a comunicação; (f) idosos em estágio terminal.  Além 

destes critérios, foram também excluídos idosos de outras nacionalidades que não falavam a 

língua portuguesa. 

 

4.4 ESTUDO PILOTO 

 

Para adequação dos métodos e técnicas foi realizado um estudo piloto transversal em 

uma das ILPI filantrópicas que funciona também como Centro-dia, com 25 idosos, em 

outubro de 2013. Os questionários foram revisados e a forma de aplicação normatizada com 3 

pesquisadores. Em outubro de 2014 foi acrescentado o questionário sobre sonolência e 

incluída mais uma pesquisadora e novamente houve treinamento, capacitação da equipe e 

calibração na aplicação dos questionários.   

 

4.5 COLETA DE DADOS/ INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir de dados secundários, através de 

questionários direcionados aos idosos, aos cuidadores ou em pesquisa direta nos prontuários 

médicos. 

 

4.5.1 – Dados secundários 

 

O projeto “Envelhecimento humano e saúde – a realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN”, no qual a pesquisa está inserida, dispõe de um 

amplo banco de dados devido à congruência de pesquisas em várias áreas. Algumas destas 
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informações foram utilizadas neste estudo, sob a forma de dados secundários. As variáveis 

utilizadas foram as relacionadas a características ambientais, antropométricas, classificação de 

fragilidade e capacidade funcional, descritos a seguir. 

Os dados de estrutura física das ILPI foram obtidos a partir deste banco de dados, 

tendo a coleta sido realizada por pesquisadores treinados a partir da observação no local das 

instalações e seguindo as exigências da NBR 9050 da ABNT e RDC 283 da ANVISA entre os 

anos de 2012 a 2014. Os pesquisadores analisaram por meio de questionário as seguintes 

situações: presença de piso antiderrapante, corrimão, acessibilidade a cadeirantes, elevador, 

escadas e rampas, nos seguintes ambientes: quartos, banheiros, salas, corredores, refeitório e 

área de lazer.  Para ambientes múltiplos, tais como quartos, banheiros e corredores, apenas 

foram considerados dentro das normas em caso de todos os ambientes estarem dentro das 

especificações.  

Os dados antropométricos foram coletados por equipe treinada de nutricionistas no 

momento da linha de base deste estudo, ou seja, em outubro de 2014, com obtenção das 

medidas de peso e estatura mensuradas conforme as técnicas recomendadas pela World 

Health Organization - WHO (1995).  

Para a tomada de peso foi utilizada balança eletrônica da marca Balmak®, com 

capacidade de 300 kg e precisão de 50g. Os idosos no momento do exame estavam vestidos 

com roupas leves, descalços e sem fraldas. Para auxiliá-los a subirem na balança, caso o idoso 

necessitasse, foi utilizada uma rampa de madeira e antiderrapante. Para oferecer uma maior 

segurança durante as avaliações, foram posicionados colchonetes ao redor da balança, caso 

ocorresse algum desequilíbrio no idoso durante a mensuração.  

Para registro da estatura, esta foi obtida conforme a média de duas mensurações, com 

o idoso descalço, em posição ortostática, com os braços estendidos ao longo do corpo, cabeça 

erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos (Plano Horizontal de Frankfurt). Para 

tanto, foi utilizado o estadiômetro portátil Calmaq® de 1,0 mm de precisão e base 

antiderrapante. Se a diferença entre as aferições fosse superior a 0,5cm, era realizada uma 

nova medida e calculada a média das duas mais próximas. 

O Índice da Massa Corporal (IMC) ou índice de Quetelet foi calculado a partir da 

relação do peso (em Kg) e da altura (em metros) ao quadrado. Para a classificação dos valores 

de IMC foi considerado o estabelecido no protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011) para idosos: para IMC <22 kg/m2, classifica-se em 

Baixo peso; para IMC ≥ 22 kg/m2 e < 27 kg/m2, classifica-se em Eutrófico; e para IMC≥ 27 

kg/m2, classifica-se em Sobrepeso. 
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Os dados de fragilidade e a avaliação da capacidade funcional foram obtidos a partir 

da coleta realizada por uma equipe de fisioterapeutas treinados em outubro e novembro de 

2014.  

A variável fragilidade foi classificada de acordo com a condição física do idoso sob 

dois critérios: possuir declínio cognitivo severo e/ou não deambular independentemente ou 

estar acamado (STRAWBRIDGE et al., 1998); ou pelos critérios propostos por Fried e 

colaboradores (2001), para aqueles idosos com capacidade cognitiva preservada e que 

deambulavam de forma independente. O estado cognitivo foi avaliado por meio do Teste de 

Pfeiffer, já descrito anteriormente e, para a avaliação da mobilidade, foram considerados os 

seguintes estados: caminha sem ajuda, caminha com ajuda, cadeirante e acamado. Os 5 

critérios de Fried são descritos a seguir:  

- Perda de peso não intencional: identificado mediante a seguinte pergunta: "No último 

ano, o senhor (a) perdeu mais de 4,5 kg sem intenção (isto é, sem dieta ou exercício)?". Tal 

informação era contrastada com a avaliação do nutricionista da instituição, caso a mesma 

existisse nos prontuários. 

- Fraqueza muscular: avaliada pela diminuição da força de preensão palmar, por meio 

do dinamômetro Jamar®, mensurada em quilogramas/força (Kgf). Para tal, os participantes 

do estudo foram orientados a permanecerem sentados, estando o ombro aduzido, cotovelo 

fletido a 90º, o punho entre 0 a 30º de extensão. Foi considerada a segunda posição do cabo 

do dinamômetro para as mulheres e a terceira posição do cabo para os homens, pelo fato 

destes níveis renderem força máxima de aperto para cada sexo (ASHFORD; NAGELBURG; 

ADKINS, 1996; MOREIRA et al., 2003). Logo após, foi dado um comando verbal pelo 

examinador, em volume alto, no momento em que o idoso deveria puxar a alça do 

dinamômetro e mantê-la por seis segundos (FIGUEIREDO et al., 2007). Três medidas foram 

realizadas na mão dominante do voluntário e considerou-se a medida de maior valor. Foram 

adotados, como pontos de corte (PC) para fragilidade, os menores quintis estratificados por 

gênero e quartis do IMC da amostra estudada, semelhante ao adotado por Fried et al (2001) na 

descrição dos critérios de fragilidade: homens: 0Kg/m2 < IMC < 23,79Kg/m2 a PC ≤ 

16,0Kgf; 23,80Kg/m2 < IMC < 27,46Kg/m2 a PC ≤ 10,00Kgf; 27,47Kg/m2 < IMC < 

29,71Kg/m2 a PC ≤ 6,0Kgf; IMC ≥ 29,72Kg/m2 a PC ≤ 14,40Kgf; mulheres: 0Kg/m2 < IMC 

< 23,00Kg/m2 a PC ≤ 7,00 Kgf; 23,01Kg/m2 < IMC < 26,67Kg/m2 a PC ≤ 11,40 Kgf; 

26,68Kg/m2 < IMC < 30,39Kg/m2 a PC < 9,60 Kgf; IMC ≥ 30,40Kg/m2 à > 10,00 Kgf. 
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- Nível de atividade física: foi avaliado por intermédio da versão curta do Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) (MATSUDO et al., 2001; MAZO; BENEDETTI, 

2010). Esta versão consta de informações que permitem estimar o tempo despendido na 

última semana, com duração mínima de 10 minutos contínuos, em três diferentes atividades: 

caminhada, de moderada intensidade e de intensidade vigorosa. Para o cálculo dos escores de 

atividade física foram empregados os procedimentos descritos nas Diretrizes para 

Processamento e Análise de Dados do IPAQ (2005), promovendo os resultados em MET-

minutos/semana. Os menores quintis destes resultados, estratificados por gênero, foram 

identificados e utilizados como ponto de corte para classificar o baixo nível de atividade 

física, da mesma forma que o realizado por Fried et al (2001). O ponto de corte para homens 

foi de 175,89 Kcal/semana e, para mulheres, de 0,0Kcal/semana. 

- Exaustão: foi avaliada pelo autorrelato de fadiga de acordo com as questões 7 ("Sinto 

que tudo que fiz foi muito custoso") e 20 ("Eu me sinto desanimado") da escala de depressão 

do Center for Epidemiological Studies (CES-D) (BATISTONI; NÉRI; CUPERTINO, 2010) 

(Anexo B). As respostas a cada uma das questões foram dadas segundo a frequência com que 

cada sintoma esteve precedente na última semana à aplicação do instrumento, podendo ser: 

raramente ou nunca (menos que 1 dia); poucas vezes (1-2 dias); às vezes (3-4 dias); quase 

sempre ou sempre (5-7 dias). Os idosos que responderam "às vezes" ou "quase sempre ou 

sempre" em qualquer uma das duas questões preencheram o critério de fragilidade para este 

item.  

- Lentidão: foi calculada pelo tempo de marcha (em segundos) gasto para percorrer 

uma distância de 4,6 metros, sendo solicitado que o idoso deambulasse com a sua velocidade 

de marcha atual e que realizasse o teste com seu calçado habitual. Caso fosse necessário, 

poderia utilizar algum dispositivo de auxílio à marcha. Os resultados para este item, 

transformados na unidade metro/segundo (m/s), foram ajustados pela mediana da altura para 

homens e para mulheres, sendo os menores quintis da amostra estudada utilizados como ponto 

de corte (PC), de acordo com o preconizado por Fried et al (2001): (homens: 0m < altura ≤ 

1,59m a PC ≤ 0,28m/s; altura > 1,59m a PC ≤ 0,58m/s; mulheres: 0m < altura ≤ 1,49m a PC < 

0,32m/s; altura > 1,49m a PC ≤ 0,37m/s). 

Dessa forma, os idosos receberam um ponto para cada critério positivo, resultando um 

escore de fragilidade que variou de 0 a 5. Os idosos que apresentaram escores de 3 a 5 foram 

classificados como frágeis, 1 ou 2 caracterizavam indivíduos pré-frágeis e escore zero, idosos 



51 
 

não frágeis, segundo a classificação descrita por Fried et al (2001).  Posteriormente, a variável 

fragilidade foi dicotomizada em frágil e não frágil (pré-frágil + não frágil). 

A avaliação da capacidade funcional (a partir do equilíbrio, mobilidade e força) se deu 

a partir da execução da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), do Timed up and go (TUG) e da 

Força de preensão palmar (FPP) (MIYAMOTO et al., 2004; PODSIADLO; RICHARDSON, 

1991; SOARES et al., 2005; FIGUEIREDO; LIMA; GUERRA, 2007; FIGUEIREDO et al., 

2009). 

A EEB (BERG et al., 1989) consiste em 14 tarefas representativas de atividades do 

dia-a-dia, como sentar, levantar, virar-se, transferir-se, entre outras. São distribuídas numa 

escala de Likert de 5 pontos, que varia de zero (incapaz de realizar a tarefa) a 5 (realiza a 

tarefa de forma independente) baseada na qualidade do desempenho, necessidade de 

assistência e no tempo para completar a tarefa. As pontuações somadas variam de 0 a 56, 

sendo a maior pontuação associada ao melhor desempenho. Foi utilizado o ponto de corte de 

45 pontos, descrito como predição de quedas em idosos (PERRACINI; GAZZOLA, 2009). 

Os testes foram realizados pelos idosos nas ILPI com o auxílio de um grupo de fisioterapeutas 

para promover segurança na execução dos comandos. 

O TUG (PODSIADLO; RICHARDSON, 1991) consiste na quantificação da 

mobilidade funcional através da medida do tempo que o indivíduo leva para realizar a tarefa 

ordenada. Foi solicitado ao idoso que levantasse da cadeira (com apoio para os braços e de 

cerca de 46 cm de altura), caminhasse 3 metros, virasse e retornasse à posição sentada. O 

tempo foi medido desde o momento em que o examinador dava o comando de partida até o 

momento do retorno à posição inicial, com as costas apoiadas na cadeira. Considera-se tempo 

esperado para idosos frágeis ou com deficiência entre 11 e 20 segundos; entretanto, tempo 

superior a 13,5 segundos (PERRACINI; GAZZOLA, 2009; BRITTO, 2013) já é preditor de 

quedas. Por este motivo, este último ponto de corte foi utilizado nesta pesquisa.   

A FPP foi realizada com os mesmos parâmetros utilizados para os critérios de 

fragilidade de Fried, ou seja, por meio do dinamômetro Jamar®, mensurada em 

quilogramas/força (Kgf), com o mesmo procedimento adotado para avaliar a fraqueza 

muscular já descrito anteriormente. O ponto de corte para a FPP foi de 11 a 20kgf como 

preditor de quedas (REBELATTO; CASTRO; CHAN, 2007). 
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4.5.2- Dados coletados nas ondas da coorte 

 

As ondas transcorreram no período de um ano, divididas nos seguintes meses: onda 1 

nos meses de outubro e novembro de 2014; onda 2 nos meses de abril e maio de 2015 e onda 

3 no mês de outubro de 2015. Os fatores de exposição relacionados com a queda foram 

pesquisados por meio de questionário direcionado aos próprios idosos, aos cuidadores ou 

extraídos diretamente dos prontuários em todas as ondas.  

O formulário de coleta (Apêndice A) utilizado na onda 1, ou seja, na linha de base, foi 

elaborado com dados gerais das ILPI, dados sócio-demográficos e de saúde do idoso, além de 

alguns questionários validados nacionalmente, os quais foram utilizados como medidas mais 

específicas para sintomas depressivos (Escala de Depressão Geriátrica - GDS) (ALMEIDA; 

ALMEIDA, 1999; PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 2005) (Anexo C), sonolência diurna 

excessiva (Escala de sonolência de Epworth - EES) (BERTOLAZI et al., 2009) (Anexo D), 

funcionalidade (Índice de Barthel) (CINCURA et al., 2009) (Anexo E), nível cognitivo (Short 

Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer) (PFEIFFER, 1975; MARTINEZ DE LA 

IGLESIA et al., 2001) (Anexo A) e fadiga (2 questões da Escala de depressão do CES-D - 

Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale) (BATISTONI; NÉRI; CUPERTINO, 

2010) (Anexo B). Na onda 2 apenas os dados sócio-demográficos e da instituição não foram 

questionados, sendo neste momento incluída a pergunta sobre a existência de algum episódio 

de queda nos últimos seis meses (Apêndice B). Na onda 3 repetiu-se o procedimento adotado 

na onda 2, com acréscimo de perguntas relacionadas à saúde (Apêndice C) (Quadro 3).  

O dado de quedas foi coletado a partir de três fontes: pergunta dirigida ao próprio 

idoso, pergunta aos cuidadores e por busca ativa nos prontuários ou livros de ocorrência da 

enfermagem. Ademais, foi questionada sua ocorrência nas ondas 2 e 3 para tentar minimizar o 

viés de memória.  

Os idosos foram questionados sobre presença de declínio cognitivo, sonolência diurna, 

sintomas depressivos, fadiga e tontura no último ano, além da ocorrência de queda e local do 

evento. 

O estado cognitivo, utilizado como critério de inclusão na onda 1 e para avaliar o 

declínio cognitivo na onda 3, foi avaliado a partir do Short Portable Mental Status 

Questionnaire de Pfeiffer (PFEIFFER, 1975; MARTINEZ DE LA IGLESIA et al., 2001), já 

descrito anteriormente.  
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A presença de fadiga foi medida utilizando-se duas declarações presentes na escala de 

depressão do CES-D (BATISTONI; NÉRI; CUPERTINO, 2010), com os mesmos critérios 

utilizados para avaliar a exaustão no fenótipo de fragilidade, já descrito anteriormente.  

O grau de sonolência foi avaliado pela Escala de Sonolência de Epworth 

(BERTOLAZI et al., 2009), adaptado culturalmente e validado. É um questionário que avalia 

a probabilidade de cochilar ou adormecer em oito situações do cotidiano, cada uma com uma 

classificação de 0 a 3, de modo que a gama total de pontos varia de 0 a 24. Pontuações mais 

altas indicam sonolência diurna excessiva, com um ponto de corte a partir de 10.  

Os sintomas depressivos foram avaliados utilizando-se a versão curta da Escala de 

Depressão Geriátrica (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999; PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 

2005), validada para o português. É formada por 15 questões, e o resultado do rastreio é dado 

como positivo se a pontuação somou 6 ou mais pontos. É um instrumento que avalia 

epidemiologicamente os sintomas depressivos, e não tem o objetivo de dar diagnóstico clínico 

de depressão.  

Aos cuidadores diretos dos idosos foram feitas as perguntas sobre funcionalidade, 

mobilidade, hospitalizações e fraturas. Sempre que possível, foi entrevistado o mesmo 

cuidador em todas as ondas. Quando esse esteve ausente na ILPI, o questionário foi aplicado 

com outro cuidador que conhecesse a evolução do residente nos 6 meses prévios. 

O instrumento que avaliou a funcionalidade foi a versão validada no Brasil do índice 

de Barthel modificado por Shah, Vanclay e Cooper (1989). Trata-se de uma escala de 

avaliação da capacidade funcional para as atividades básicas de vida diária (ABVD) que gera 

um escore que varia de 0 (dependência total) a 100 (independência) e inclui 11 itens que 

avaliam 10 aspectos: ‘higiene pessoal’, ‘banho’, ‘comer’, ‘uso da toalete’, ‘subir escadas’, 

‘vestuário’, ‘deambulação’ e ‘cadeira de rodas’, ‘transferência cadeira/cama’, ‘eliminação 

vesical’ e ‘eliminação intestinal’. Cada um desses itens contém uma escala tipo Likert de 5 

categorias, segundo o grau de auxílio que o indivíduo precisa: incapaz, tenta mas inseguro, 

precisa de alguma ajuda, precisa de mínima ajuda e totalmente independente. O item 

‘eliminação vesical’ foi utilizado para representar a variável incontinência urinária. Para 

facilitar a apresentação dos dados, na análise descritiva foram consideradas as categorias: 

independente e dependente. O dado sobre incontinência urinária foi retirado de uma das 

questões do Índice de Barthel. Ainda aos cuidadores foi questionado sobre presença de quedas 

e local do evento. 

Nos prontuários, foram coletados os dados sócio-demográficos, dados relativos à 

instituição e referentes às doenças crônicas, assim como à medicação utilizada pelos idosos.  
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Apenas foram incluídos na pesquisa aqueles fármacos de uso contínuo e crônico, ou 

seja, por mais de 30 dias. Registraram-se o número de fármacos de uso diário administrados 

ao residente em cada onda de coletas e os princípios ativos foram classificados conforme o 

sistema internacional de classificação ATC/DDD (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification system and the Defined Daily Dose) (WHO, 2012), recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde para os estudos sobre o uso de medicação. Foram excluídos os 

medicamentos de uso tópico na pele.  

As doenças crônicas foram classificadas segundo a Classificação Internacional de 

doenças – 10a edição (CID-10) (CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE 

DOENÇAS, 2008).  

Segue, no Quadro 4, o sumário dos dados coletados em cada onda. 

 

 Quadro 4 - Diagrama representativo das variáveis coletadas em cada onda. 

DADOS SECUNDÁRIOS 

DADOS ESTRUTURAIS DAS ILPI (SEGUNDO NORMA 283 DA ANVISA) 
CAPACIDADE FUNCIONAL (EEB, TUG E FPP) 
IMC 
FRAGILIDADE 

ONDA 1  

DADOS DO PRONTUÁRIO:  
SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
DADOS DAS ILPI 
MEDICAÇÕES 
DOENÇAS 

QUESTIONÁRIO AOS IDOSOS: 
SINTOMAS DEPRESSIVOS 
SONOLÊNCIA DIURNA 
FADIGA 
NÍVEL COGNITIVO 

QUESTIONÁRIO AOS 
CUIDADORES: 
ESTADO DE MOBILIDADE  
QUEDA ANTERIOR 
FUNCIONALIDADE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

ONDA 2 

DADOS DO PRONTUÁRIO:  
MEDICAÇÕES 
DOENÇAS 
QUEDAS / LOCAL 

QUESTIONÁRIO AOS IDOSOS: 
SINTOMAS DEPRESSIVOS 
SONOLÊNCIA DIURNA 
FADIGA 
QUEDAS / LOCAL 

QUESTIONÁRIO AOS 
CUIDADORES: 
ESTADO DE MOBILIDADE  
FUNCIONALIDADE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
QUEDAS / LOCAL 

ONDA 3 

DADOS DO PRONTUÁRIO:  
MEDICAÇÕES 
DOENÇAS 
HOSPITALIZAÇÃO 
FRATURA 
QUEDAS / LOCAL 

QUESTIONÁRIO AOS IDOSOS: 
SINTOMAS DEPRESSIVOS 
SONOLÊNCIA DIURNA 
FADIGA 
NÍVEL COGNITIVO 
TONTURA 
QUEDAS / LOCAL 

QUESTIONÁRIO AOS 
CUIDADORES: 
ESTADO DE MOBILIDADE  
FUNCIONALIDADE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
QUEDAS / LOCAL 

Fonte: Elaboração própria 
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4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO  

 

O estudo apresenta dois desfechos: queda e queda recorrente. Estão definidos no 

Quadro 5, referente às variáveis dependentes. Foram coletadas diretamente com os idosos, 

cuidadores e pelo registro nos prontuários ou livros de ocorrência. 

As variáveis independentes são todas as outras variáveis implicadas no possível 

surgimento dos desfechos, ou seja, os fatores que podem levar o idoso a sofrer a queda, seja 

ela isolada ou múltipla. Estas estão listadas no Quadro 6 e foram coletadas a partir de 

questionários direcionados aos idosos ou cuidadores, através de busca ativa nos prontuários 

médicos e/ou livros de ocorrência da enfermagem disponíveis nas instituições ou pela 

utilização de dados secundários. 

   

Quadro 5 - Descrição das variáveis dependentes do estudo. Natal, RN, 2016. 

Variáveis 

Dependentes 

Descrição Classificação Categorias  

Queda Deslocamento não intencional do 

corpo para um nível inferior à 

posição inicial com incapacidade 

de correção em tempo hábil, 

determinado por circunstâncias 

multifatoriais comprometendo a 

estabilidade. 

Categórica 

nominal 

Sim 

 Não  

Queda recorrente Ocorrência de duas ou mais 

quedas no período do estudo 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 6 - Descrição das variáveis independentes do estudo. Natal/ RN, 2016. 

Variáveis 

Independentes 

Descrição Classificação Categorias / Escalas de 

medida 

 

Relacionadas com 

dados demográficos 

   

Sexo Sexo do participante Categórica 

nominal 

Masculino Feminino 
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Idade Idade do participante, 

medida em anos 

Quantitativa 

discreta 

Número 

Cor/raça Cor/raça do idoso Categórica 

nominal 

Branco 

Negro 

Pardo 

Amarelo 

Indígena 

Filhos Número de filhos do 

participante 

Quantitativa 

discreta 

Número  

 

Estado civil Estado civil do 

participante 

Categórica 

nominal 

Solteiro 

Casado 

Divorciado  

Viúvo 

Escolaridade Classificação da 

escolaridade segundo os 

anos de estudo 

Categórica 

ordinal 

Analfabeto 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Alfabetizado 

Relacionadas às 

ILPI 

   

Motivo da 

institucionalização 

Motivo pelo qual o idoso 

está morando na ILPI 

Categórica 

nominal 

Sem cuidador 

Morava sozinho 

Sem moradia 

Doença 

Opção própria 

Sem trabalho 

Outros motivos 

Relação idoso/ 

cuidador 

Número total de idosos 

residentes dividido pelo 

número total de 

cuidadores em cada ILPI 

Quantitativa 

contínua 

Número  

Tipo de Instituição  Classificação quanto ao Categórica Com fins lucrativos 
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financiamento da 

instituição 

nominal Sem fins lucrativos 

Tempo de 

Institucionalização  

Tempo em meses em que 

o idoso reside na 

instituição 

Quantitativa 

discreta 

Numero  

Presença de piso 

antiderrapante  

Identificação de piso 

antiderrapante nos 

quartos, banheiros, salas, 

corredores, refeitórios, 

áreas de lazer. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Presença de barras de 

apoio/corrimão 

Identificação de barras de 

apoio nos quartos, 

banheiros, salas, 

corredores, refeitórios, 

áreas de lazer. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Presença de rampas  Identificação de rampas 

nos quartos, banheiros, 

salas, corredores, 

refeitórios, áreas de lazer. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Presença de escadas Identificação de escadas 

nos quartos, banheiros, 

salas, corredores, 

refeitórios, áreas de lazer. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Acesso a cadeirantes Identificação de 

acessibilidade para 

cadeirantes 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Presença de elevador Identificação de 

elevadores nos quartos, 

banheiros, salas, 

corredores, refeitórios, 

áreas de lazer. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Local da queda Identificação do local em 

que o idoso sofreu a(s) 

Categórica 

nominal 

Quarto, banheiro, sala, 

corredor, refeitório, área 
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queda(s)  de lazer, fora da 

instituição. 

Relacionadas à 

saúde 

   

Medicamentos de uso 

contínuo 

Consumo de 

medicamentos de uso 

diário para doenças 

crônicas, classificados 

segundo a ATC/DDD 

Categórica 

nominal 

Medicamentos citados 

nominalmente 

Número de 

medicamentos de uso 

contínuo 

Número de 

medicamentos de uso 

diário para doenças 

crônicas, classificados 

segundo a ATC/DDD 

Quantitativa 

discreta 

Numeral 

Doenças Presença de doenças 

associadas, classificadas 

segundo a CID-10 

Categórica 

nominal 

Doenças citadas 

nominalmente 

Número de Doenças Número de doenças 

associadas, classificadas 

segundo a CID-10 

Quantitativa 

discreta 

Numeral 

Hospitalização Episódio de 

hospitalização por 

qualquer motivo no 

período da coleta de 

dados 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Fratura Episódio de fratura 

independente de quedas 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Incontinência urinária Perda involuntária da 

urina pela uretra 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Tontura Sensação de perturbação 

do equilíbrio corporal, 

definida como uma 

percepção errônea, ilusão 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 



59 
 

ou alucinação de 

movimento, 

desequilíbrio, distorção 

visual e sensação de 

desorientação espacial de 

tipo rotatória ou não. 

Registrada a partir da 

queixa no último ano. 

Queda anterior Presença de algum 

episódio de queda 

anterior ao início da 

pesquisa. 

Categórica 

nominal 

Sim 

Não 

Fragilidade Presença de fragilidade 

segundo os critérios de 

Fried ou por possuir 

declínio cognitivo severo 

e/ou não deambular 

independentemente 

Categórica 

nominal 

Frágil 

Não frágil 

Fadiga Cansaço físico, 

indisposição, medido 

através de questões do 

CES-D. 

Categórica 

nominal 

Presente 

Ausente 

Sonolência diurna Probabilidade de cochilar 

ou adormecer em oito 

situações do cotidiano, 

medida pela EES. 

Categórica 

nominal 

Presente 

Ausente 

Sintomas 

Depressivos 

Sintomas caracterizados 

por tristeza profunda, 

medida pela versão curta 

da GDS.  

Categórica 

nominal 

Presente 

Ausente 

Funcionalidade Habilidade para 

realização de atividades 

que permitam ao 

Categórica 

nominal 

Independente  

Dependente 
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indivíduo cuidar de si 

próprio e viver 

independentemente. 

Medida através do Índice 

de Barthel. 

Declínio de 

mobilidade 

Ocorrência de declínio no 

status de deambulação, 

dentre as possibilidades: 

andar sem auxílio, andar 

com auxílio, cadeirante e 

acamado, no período dos 

12 meses da coleta 

Categórica 

nominal 

Presente 

Ausente 

Nível cognitivo Avaliação da percepção, 

atenção, associação, 

memória, raciocínio e 

linguagem. Medido a 

partir do Teste de 

Pfeiffer. 

Categórica 

nominal 

Intacto 

Declínio cognitivo leve  

Declínio cognitivo 

moderado  

Declínio cognitivo 

severo 

Declínio de nível 

cognitivo 

Ocorrência de declínio na 

classificação cognitiva a 

partir do Teste de 

Pfeiffer, no período de 12 

meses da coleta dos 

dados 

Categórica 

nominal 

Presente 

Ausente 

IMC  Índice de massa corporal 

medido a partir do peso 

dividido pela altura ao 

quadrado. 

Categórica 

nominal 

Baixo peso 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Risco de queda Risco de o indivíduo 

sofrer o evento queda, 

mensurado a partir de três 

testes de capacidade 

funcional: Escala de 

Categórica 

nominal 

Risco para quedas 

Ausência de risco para 

quedas 
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Equilíbrio de Berg 

(EEB), Timed up and go 

(TUG) e Força de 

Preensão Palmar (FPP) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Após a coleta, as seguintes variáveis foram categorizadas pela mediana: idade, número 

de filhos, tempo de institucionalização, relação idoso/cuidador, número de medicamentos e 

número de doenças.  

A variável declínio de mobilidade foi classificada como presente quando houve piora 

do estado de mobilidade do idoso, desde deambular sem auxílio até um nível de 

comprometimento maior, seja deambular com auxílio, cadeirante ou acamado, observado 

entre as ondas 1 e 3. A variável declínio cognitivo foi determinada a partir da classificação de 

estado cognitivo medido a partir do Questionário de Pfeiffer (PFEIFFER, 1975; MARTINEZ 

DE LA IGLESIA et al., 2001), tendo sido classificada como presente quando houve piora na 

classificação, ou seja, entre função mental intacta, incapacidade cognitiva leve, moderada a 

grave. 

Para as variáveis que foram coletadas nas três ondas, foi realizado o teste de McNemar 

para identificar se houve variação do estado ao longo do tempo. Para as variáveis 

incontinência urinária, funcionalidade, sonolência, número de medicamentos e número de 

doenças, observou-se que os dados obtidos na primeira onda não sofreram alteração em 

relação à segunda onda e, portanto, padronizou-se utilizar apenas os dados das ondas 1 e 3. 

Em relação à variável fadiga, observou-se que não houve diferença entre as ondas 1 e 3, de tal 

modo que foram utilizados apenas os dados referentes às ondas 2 e 3. Por fim, a escolha por 

qual onda utilizar na análise sucedeu-se a partir da avaliação do risco relativo, tendo sido a 

incluída a onda que apresentou maior risco.  No que diz respeito às variáveis sintomas 

depressivos, medicamentos e doenças, observou-se que os dados permaneceram estáveis ao 

longo das três ondas, ou seja, pelo McNemar não houve associação e, nestes casos, optou-se 

por utilizar os dados referentes à linha de base.  
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4.7 EQUIPE 

 

A equipe responsável pela realização das entrevistas foi composta pela pesquisadora e 

mais três ajudantes, mestrandos e/ou doutorandos do programa de pós-graduação, treinada 

pela pesquisadora de modo a garantir a concordância. Um pesquisador ficou responsável pela 

aplicação dos questionários dirigidos aos cuidadores em todas as ondas; os outros três 

pesquisadores se encarregaram das entrevistas com os idosos e das coletas de dados nos 

prontuários nas três ondas do estudo. Os dados referentes à análise ambiental, antropométrica 

e o exame físico foram extraídos do banco de dados do estudo. 

 

4.8 PROCESSO DE RECRUTAMENTO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

As coletas de dados foram realizadas em outubro e novembro de 2014 a primeira 

onda, em abril e maio de 2015 a segunda onda e em outubro de 2015 a terceira onda. Foram 

visitadas as 10 ILPI incluídas no estudo, sendo 5 com fins lucrativos e 5 sem fins lucrativos.  

No momento da primeira onda, havia 364 idosos residentes nas ILPI. Estes foram 

inicialmente avaliados quanto à mobilidade e 201 deambulavam com ou sem auxílio. Para o 

próximo critério de inclusão, foi aplicado o questionário de Pfeiffer, entretanto, 20 idosos 

recusaram-se a participar da pesquisa e 5 idosos apresentaram problemas de comunicação ou 

orientação, que impediam a coleta dos dados. Restaram então 176 e, após submetidos ao 

Pfeiffer, finalizaram em 138 idosos. A amostra inicial está, portanto, compatível com o 

cálculo amostral apresentado anteriormente. 

Durante os doze meses referentes à coleta dos dados, alguns idosos saíram das 

instituições ou foram a óbito, tendo sido considerados como perdas para a pesquisa. Desta 

forma, ao final da onda três, restaram 130 idosos. 

Sobre o processo de obtenção da amostra, segue fluxograma explicativo (Figura 5): 
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Figura 5 - Fluxograma de obtenção da amostra. Natal/ RN, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após coletados dados do questionário, todas as variáveis foram introduzidas em banco 

de dados eletrônico e a análise realizada através do SPSS Statistics 20.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences, versão 20.0).  Foi calculada a incidência para as quedas em um ano e 

364 

Total de 

idosos das ILPI 

Critério de inclusão: deambular 

201 

Todos os idosos que 

deambulam 

Critério de inclusão: Pfeiffer < 9 

176 

Recusas: 20 
Problemas de comunicação (surdez/não fala 
português) e orientação/agitação: 5 (critérios de 
exclusão) 
 
 

138 

130 

Perdas: 8 

Idosos elegíveis para a 

pesquisa (amostra inicial) 

Amostra final 
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a taxa de quedas por idoso/ano. Realizou-se a análise descritiva para caracterização dos 

grupos através da média e desvio-padrão ou percentuais. Para a análise bivariada foram 

utilizados os testes de Qui-quadrado ou Exato de Fisher a partir da categorização de todas as 

varáveis. Para a análise múltipla, foi inicialmente testada a colinearidade entre as variáveis 

independentes a partir do FIV (Fator de inflação da variável) e posteriormente a confirmação 

a partir do teste Qui-quadrado, sendo excluídas aquelas que apresentaram p<0,001. Foram 

então ordenadas as variáveis pela significância e incluídas no modelo todas as que 

apresentaram p<0,20. A partir de então, procedeu-se com a regressão logística pelo método 

stepwise forward com análise de resíduos, considerando o nível de significância de 5%. 

 

4.10 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente projeto faz parte do projeto intitulado “Envelhecimento humano e Saúde – 

a realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, sob a coordenação do 

professor Kenio Costa de Lima, com parecer de aprovação número 308/2012 do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e emenda 

ao Projeto original, com parecer número 013/2014 (Apêndices F e G). As 10 ILPI que 

aceitaram participar nesse projeto de pesquisa assinaram as correspondentes cartas de 

anuência e termos de concessão para a consulta dos prontuários das instituições. Todos os 

idosos consentiram sua participação através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), assim como os responsáveis por cada ILPI e os cuidadores, que também assinaram 

os TCLE (Apêndices D e E).  
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5 RESULTADOS  

 

Este capítulo trará os resultados do estudo, divididos de acordo com os achados da 

estrutura física das ILPI, caracterização geral da amostra, avaliação funcional do equilíbrio e 

mobilidade, dados sobre quedas e quedas recorrentes. 

 

5.1 – CARACTERÍSTICAS DE ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES 

 

Sobre os dados ambientais, referentes à estrutura física de acessibilidade das ILPI, não 

houve nenhuma instituição que se adequou totalmente às normas da ANVISA. Apenas 

presença de corrimão nos banheiros e acessibilidade para cadeirantes nas áreas de lazer foram 

encontrados em todas as ILPI. Os resultados seguem na Figura 6. 

 

Figura 6 - Caracterização dos ambientes físicos das Instituições de longa permanência segundo a 

acessibilidade. Natal/RN, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por idosos com média de idade de 78,35 anos (DP: + 8,51), 

tempo de institucionalização médio de 60,05 meses (DP: + 75,03) e a relação idoso-cuidador 

de 7,47 idosos-cuidador (DP: + 4,65).  

Na Tabela 1 identifica-se em relação aos dados sócio-demográficos que a maioria dos 

idosos era do sexo feminino, branca, possuía baixo nível de escolaridade e não possuía 

companheiro. Sobre os dados da instituição, a maioria residia em ILPI sem fins lucrativos e os 

principais motivos da institucionalização foram o fato de não terem cuidador ou morarem 

sozinhos. Já os dados relativos à saúde do idoso revelaram que a maioria não sofreu queda 

anterior, apresentava sobrepeso, era dependente, frágil, não foi hospitalizada no período na 

pesquisa, não sofreu fratura, não apresentou declínio cognitivo, apresentou declínio de 

mobilidade, consumia 5 ou mais medicamentos e possuía poucas doenças associadas.   

 

Tabela 1 - Caracterização geral da amostra segundo dados sócio-demográficos, da instituição e de 

saúde. Valores absolutos e relativos. Natal/RN, 2016. 
Variável  Categorias  n (%) 

Sócio-demográficas 

Sexo  

  

Masculino 

Feminino 

35 (26,9%) 

95 (73,1%) 

Idade 

  

< 79 anos 

> 80 anos 

68 (52,3%) 

62 (47,7%) 

Filhos 

  

Não 

Sim 

58 (50%) 

58 (50%) 

Cor/raça 

  

Branco  

Negro 

Pardo 

Amarelo 

Indígena  

72 (55,4%) 

16 (12,3%) 

40 (30,8%) 

01 (0,8%) 

01 (0,8%) 

Escolaridade 

  

Analfabeto 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II 

Ensino médio 

Ensino superior 

Alfabetizado 

Não sabe/não respondeu 

27 (20,8%) 

37 (28,5%) 

12 (09,2%) 

21 (16,2%) 

17 (13,1%) 

6 (04,6%) 

10 (7,7%) 
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Estado civil  

  

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

Não sabe/não respondeu 

59 (45,4%) 

12 (09,2%) 

17 (13,1%) 

41 (31,5%) 

01 (0,8%) 

Dados da Instituição 

Motivo da institucionalização 

 

Sem cuidador 

Morava sozinho 

Sem moradia 

Doença 

Opção própria 

Sem trabalho 

Outros motivos 

Vários motivos 

Não respondeu 

51 (39,2%) 

24 (18,5%) 

05 (3,8%) 

17 (13,1%) 

07 (5,4%) 

01 (0,8%) 

12 (9,2%) 

11 (8,5%) 

02 (1,5%) 

Tipo de instituição 

 

Sem fins lucrativos 

Com fins lucrativos 

81 (62,3%) 

49 (37,7%) 

Relativas à saúde 

Queda anterior  

  

Sim 

Não 

34 (26,2%) 

96 (73,8%) 

IMC 

  

Baixo peso 

Eutrófico 

Sobrepeso 

33 (25,6%) 

46 (35,7%) 

50 (38,8%) 

Funcionalidade  Dependente 

Independente 

            78 (60,0%) 

            52 (40,0%) 

Fragilidade  Sim 

Não 

74 (56,9%) 

56 (49,2%) 

Hospitalização 

  

Sim 

Não 

21 (16,2%) 

109 (83,8%) 

Fratura 

  

Sim 

Não 

08 (6,2%) 

122 (93,8%) 

Declínio cognitivo  Sim 

Não 

43 (33,1%) 

87 (66,9%) 

Declínio de mobilidade Sim 

Não 

101 (77,7%) 

29 (22,3%) 

Número de medicamentos 5 ou mais 

0 a 4 

75 (57,7%) 

55 (42,3%) 

Número de doenças 4 ou mais 

0 a 3 

37 (28,5%) 

93 (71,5%) 

Fonte: Elaboração própria. 



68 
 

 

 Foram identificados vários medicamentos de uso contínuo, sendo os mais expressivos 

os psicolépticos (N05), com 56,2% dos idosos fazendo uso, seguidos pelos anti-hipertensivos 

com ação no sistema renina-angiotensina (C09) com 43,1% e psicoanalépticos (N06) com 

33,1% (Figura 7). 
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Figura 7 - Medicamentos de uso contínuo pelos idosos das ILPI de acordo com a classificação 

ATC/DDD. Natal/RN, 2016 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A02 - Antiácidos, medicamentos para tratamento da úlcera péptica e da flatulência; A 03 - Agentes 

antiespasmódicos, anticolinérgicos e propulsivos; A 05 - Terapêutica biliar e hepática; A 06 – 

Laxativos; A 07 - Antidiarréicos, agentes antiinflamatórios e antiinfecciosos intestinais; A 10 – 
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Medicamentos usados na diabetes; A 11 – Vitaminas; A 12 - Suplementos minerais; A 15 – 

Estimulantes do apetite; B 01 - Medicamentos antitrombóticos; B 03 - Preparados antianêmicos;  C 01 

- Terapêutica cardíaca; C 02 - Anti-hipertensores; C 03 -  Diuréticos; C 04 – Vasodilatadores 

periféricos; C 05 – Vasoprotetores; C 07 - Beta-bloqueadores; C 08 - Bloqueadores dos canais de 

cálcio; C 09 - Agentes que atuam sobre o sistema renina-angiotensina; C 10 – Hipolipemiantes; D04 – 

Antipruriginosos, incluindo anti-histamínicos, anestésicos; D 08 - Antissépticos e desinfectantes; G 02 

- Outros preparados ginecológicos; G 03 - Hormonas sexuais e moduladores do sistema genital; G 04 

– Medicamentos urológicos; H 03 - Terapêutica tireoidiana; J01- Antibacterianos para uso sistêmico; 

L02 – Terapia endócrina; M 01 - Anti-inflamatórios e antirreumáticos; M 03 - Medicamentos para 

doença óssea; M 05 – Relaxantes musculares; N 02 – Analgésicos; N 03 – Antiepilépticos; N 04 – 

Antiparkinsonianos; N 05 – Psicolépticos; N 06 – Psicoanalépticos; N 07 - Outros medicamentos do 

Sistema Nervoso; R 01 - Preparados para uso nasal; R 03 – Antiasmáticos; R 05 – Preparados contra a 

tosse e resfriados; R 06 - Anti-histamínicos para uso sistêmico; S 01 - Produtos oftalmológicos. 

 

Em relação às doenças crônicas, a mais frequentemente encontrada foi a hipertensão 

arterial (mais da metade dos idosos), seguida pelo diabetes (Figura 8). Esses dados de doenças 

crônicas foram coletados a partir dos registros dos prontuários dos idosos, portanto, tem-se a 

limitação do sub-registro e a possível ocorrência de outras doenças que não foram coletadas. 

 

Figura 8 - Ocorrência de doenças crônicas nos idosos das ILPI classificadas pelo CID-10, em valores 

percentuais. Natal/RN, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3 – AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO EQUILÍBRIO, MOBILIDADE E FORÇA 

ASSOCIADA A RISCO DE QUEDAS 

 

O exame físico para avaliação funcional do equilíbrio e mobilidade dos idosos foi 

realizado com 59 idosos (45,38%), sendo que os demais não aceitaram desempenhar os testes 

ou não apresentavam condições físicas satisfatórias para a realização dos mesmos. Foram 

realizados EEB, TUG e FPP para avaliar risco de quedas (Figura 9). A média encontrada para 

a EEB foi 40,07 pontos (DP: + 9,61), valor sugestivo para risco de quedas (ponto de corte < 

45 pontos). Para o TUG, a média encontrada foi de 24,02 segundos (DP: + 15,12), também 

sugestivo de risco de quedas quando se utiliza o ponto de corte > 13,5 segundos. Finalmente, 

para a FPP, a média encontrada foi de 16,51 kgf (DP: + 7,67), sendo o ponto de corte para 

risco de quedas utilizado de < 20kgf.   

 

Figura 9 - Apresentação de risco de quedas segundo EEB, TUG e FPP em idosos 

institucionalizados. Natal/RN, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

FPP: Força de preensão manual; TUG: Timed up and go; EEB: Escala de equilíbrio de Berg. 

Pontos de corte utilizados: para EEB: < 45 pontos, para TUG: >13,5 segundos, para FPP: < 20 kgf. 

 

5.4 – QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

5.4.1 – Incidência, taxa de quedas e caracterização dos idosos que caíram 

Sessenta e dois idosos caíram ao final dos doze meses de avaliação, com incidência de 

47,7% (IC95%=39,59-55,81) e uma taxa de quedas por pessoa/ano de 1,65 (DP: + 8,43).   

Os idosos que sofreram quedas eram em sua maioria do sexo feminino (79%), 

pertencentes a ILPI sem fins lucrativos (61,3%), possuíam média de idade de 79,23 anos (DP: 

+ 8,08), tempo de institucionalização médio de 58 meses (DP: + 76,52) e residiam em ILPI 
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cuja relação idoso-cuidador era de 7,68 (DP: + 3,80). A média do número de quedas foi de 

3,45 (DP: + 12,00) por idoso. 

 

5.4.2 – Descrição dos locais das quedas dos idosos das ILPI.  

 

O local mais comumente referido pelos idosos ou cuidadores como locais das quedas 

foi o quarto, seguido do banheiro (Figura 10). 

 

Figura 10 - Apresentação dos locais das quedas dos idosos das ILPI. Natal-RN, 2016. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.4.3 – Análise bivariada para quedas 

 

 Foi realizada a análise bivariada de todas as variáveis independentes com quedas, na 

busca por associações que posteriormente foram utilizadas para a análise múltipla.  

A variável declínio de mobilidade demonstrou associação com quedas como fator de 

proteção, com um percentual de proteção de 40%. Já as variáveis de risco foram fadiga, com 

um risco 61% maior para quedas; dependência funcional, com 73% mais risco; incontinência 

urinária, com 92% mais risco e tontura, com 49% mais risco para sofrer quedas (Tabela 2). 
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Tabela 2 -  Análise bivariada para variáveis independentes e quedas em idosos institucionalizados com 

cálculo do Risco Relativo. Natal-RN, 2016. 

Variável  Categorias  Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Idade > 80 anos 

< 79 anos 

30 (48,4%) 

32 (47,1%) 

32 (51,6%) 

32 (52,9%) 

0,880 1,028 

(0,717-1,474) 

Sexo 

 

Feminino  

Masculino 

49 (51,6%) 

13 (37,1%) 

46 (48,4%) 

22 (62,9%) 

0,144 0,720 

(0,449-1,156) 

Queda anterior 

  

Sim 

Não 

18 (52,9%) 

44 (45,8%) 

16 (47,1%) 

52 (54,2%) 

0,476 1,155 

(0,786-1,696) 

Tipo de instituição 

 

Filantrópicas 

Privadas 

38 (46,9%) 

24 (49,0%) 

43 (53,1%) 

25 (51,0%) 

0,819 0,958 

(0,663-1,384) 

Fragilidade  

 

Frágil 

Não-frágil 

26 (46,4%) 

36 (48,6%) 

30 (53,6%) 

38 (51,4%) 

0,802 0,915 

(0,456-1,834) 

Sobrepeso  

 

Sim 

Não 

24 (48,0%) 

38 (48,1%) 

26 (52,0%) 

41 (51,9%) 

0,991 0,998 

(0,690-1,442) 

Declínio de 

mobilidade  

Sim 

Não 

42 (41,6%) 

20 (69,0%) 

59 (58,4%) 

09 (31,0%) 

0,009 0,603 

(0,431-0,844) 

Declínio cognitivo 

 

Sim 

Não 

22 (51,2%) 

40 (46,0%) 

21 (48,8%) 

47 (54,0%) 

0,578 1,113 

(0,768-1,612) 

Hospitalização  

 

Sim 

Não 

13 (61,9%) 

49 (45,0%) 

8 (38,1%) 

60 (55,0%) 

0,154 1,377 

(0,928-2,043) 

Sonolência diurna 

  

Sim 

Não 

03 (27,3%) 

46 (53,5%) 

08 (72,7%) 

40 (46,5%) 

0,102 0,510 

(0,190-1,365) 

Sintomas 

depressivos  

Sim 

Não 

21 (52,5%) 

37 (52,9%) 

19 (47,5%) 

33 (47,1%) 

0,971 0,993 

(0,687-1,436) 

Fadiga  

  

Sim 

Não 

31 (62,0%) 

25 (38,5%) 

19(38,07%) 

40 (61,5%) 

0,012 1,612 

(1,106-2,349) 

Número de doenças  

 

> 4 

< 3 

18 (48,6%) 

44 (47,3%) 

19 (51,4%) 

49 (52,7%) 

0,890 1,028 

(0,693-1,525) 

Número de 

medicamentos 

> 5 

< 4 

38 (50,7%) 

24 (43,6%) 

37 (49,3%) 

31 (56,4%) 

0,428 1,161 

(0,799-1,688) 

Funcionalidade 

 

Dependente  

Independente 

45 (52,9%) 

11 (30,6%) 

40 (47,1%) 

25 (69,4%) 

0,024 1,733 

(1,018-2,949) 

Incontinência 

urinária  

Incontinente 

Continente 

27 (67,5%) 

27 (35,1%) 

13 (32,5%) 

50 (64,9%) 

0,001 1,925 

(1,327-2,793) 
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Tontura  

  

Sim 

Não 

23 (62,2%) 

25 (41,7%) 

14 (37,8%) 

35 (58,3%) 

0,050 1,492 

(1,009-2,206) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 
 

Em relação aos medicamentos de uso contínuo, o uso de terapêutica tireoidiana 

(código H03) representou ao idoso 71% mais risco de sofrer quedas e uso de antiepilépticos 

(código N03) 61% mais risco (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Análise bivariada para medicamentos de uso contínuo e quedas em idosos 

institucionalizados com cálculo do Risco Relativo. Natal/RN, 2016. 

Medicamento Categorias Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Medicamentos 

para úlcera péptica  

Sim 

Não 

18 (47,47%) 

44 (47,8%) 

20 (52,6%) 

48 (52,2%) 

0,962 0,990 

(0,666-1,474) 

Antiespasmódicos Sim 

Não 

01 (25,0%) 

61 (48,4%) 

03 (75,0%) 

65 (51,6%) 

0,621 0,516 

(0,094-2,846) 

Laxativos 

 

Sim 

Não 

04 (66,7%) 

58 (46,8%) 

02 (33,3%) 

66 (53,2%) 

0,341 1,425 

(0,785-2,587) 

Medicamentos 

usados na diabetes  

Sim 

Não 

18 (48,6%) 

44 (47,3%) 

19 (51,4%) 

49 (52,7%) 

0,890 1,028 

(0,693-1,525) 

Vitaminas  Sim 

Não 

17 (50,0%) 

45 (46,9%) 

17 (50,0%) 

51 (53,1%) 

0,754 1,067 

(0,717-1,588) 

Suplementos 

minerais 

Sim 

Não 

10 (52,6%) 

52 (46,8%) 

09 (47,4%) 

59 (53,2%) 

0,641 1,123 

(0,702-1,789) 

Medicamentos 

antitrombóticos  

Sim 

Não 

10 (35,7%) 

52 (51,0%) 

18 (64,3%) 

50 (49,0%) 

0,152 0,701 

(0,411-1,193) 

Preparados 

antianêmicos  

Sim 

Não 

08 (53,3%) 

54 (47,0%) 

07 (46,7%) 

61 (53,0%) 

0,642 1,136 

(0,681-1,895) 

Terapêutica 

cardíaca  

Sim 

Não 

01 (20,0%) 

61 (48,8%) 

04 (80,0%) 

64 (51,2%) 

0,206 0,410 

(0,070-2,387) 

Anti-hipertensores Sim 

Não 

03 (60,0%) 

59 (47,2%) 

02 (40,0%) 

64 (52,8%) 

0,574 1,271 

(0,607-2,662) 

Diuréticos  Sim 

Não 

19 (54,3%) 

43 (45,3%) 

16 (45,7%) 

52 (54,7%) 

0,361 1,199 

(0,824-1,747) 

Vasodilatadores 

periféricos  

Sim 

Não 

03 (50,0%) 

59 (47,6%) 

03 (50,0%) 

65 (52,4%) 

0,908 1,051 

(0,462-2,389) 

Vasoprotetores  Sim 05 (62,5%) 03 (37,5%) 0,387 1,338 
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Não 57 (46,7%) 65 (53,3%) (0,757-2,364) 

Betabloqueadores Sim 

Não 

11(37,9%) 

51 (50,5%) 

18 (62,1%) 

50 (49,5%) 

0,232 0,751 

(0,454-1,243) 

Bloqueadores dos 

canais de cálcio 

Sim 

Não 

08 (44,4%) 

54 (48,2%) 

10 (55,6%) 

58 (51,8%) 

0,766 0,922 

(0,531-1,599) 

Agentes sobre o 

sistema renina-

angiotensina 

Sim 

Não 

28 (50%) 

34 (45,9%) 

28 (50,0%) 

40 (54,1%) 

0,647 1,088 

(0,759-1,560) 

Hipolipemiantes  Sim 

Não 

19 (48,7%) 

43 (47,3%) 

20 (51,3%) 

48 (52,7%) 

0,878 1,031 

(0,699-1,520) 

Medicamentos 

urológicos  

Sim 

Não 

01 (33,3%) 

61 (48,0%) 

02 (66,7%) 

66 (52,0%) 

1,000 1,072 

(0,139-3,474) 

Terapêutica 

tiroideana 

Sim 

Não 

12 (75,0%) 

50 (43,9%) 

04 (25,0%) 

64 (56,1%) 

0,020 1,710 

(1,204-2,429) 

Terapia endócrina Sim 

Não 

02 (66,7%) 

60 (47,2%) 

01 (33,3%) 

67 (52,8%) 

0,605 1,411 

(0,621-3,207) 

Anti-inflamatórios 

e antirreumáticos  

Sim 

Não 

02 (66,7%) 

60 (47,2%) 

01 (33,3%) 

67 (52,8%) 

0,605 1,411 

(0,621-3,207) 

Relaxantes 

musculares 

Sim 

Não 

04 (36,4%) 

54 (48,6%) 

07 (63,6%) 

57 (51,4%) 

0,436 0,603 

(0,167-2,177) 

Analgésicos  Sim 

Não 

01 (25,0%) 

61 (48,4%) 

03 (75,0%) 

65 (51,6%) 

0,621 0,516 

(0,094-2,846) 

Antiepilépticos Sim 

Não 

19 (67,9%) 

43 (42,2%) 

09 (32,1%) 

59 (57,8%) 

0,016 1,610 

(1,144-2,265) 

Antiparkinsonianos Sim 

Não 

08 (47,1%) 

54 (47,8%) 

09 (52,9%) 

59 (52,2%) 

0,955 0,985 

(0,574-1,689) 

Psicolépticos  Sim 

Não 

39 (53,4%) 

23 (40,4%) 

34 (46,6%) 

34 (59,6%) 

0,139 1,324 

(0,904-1,939) 

Psicoanalépticos  Sim 

Não 

21 (48,8%) 

41 (43,1%) 

22 (51,2%) 

46 (52,9%) 

0,854 1,036 

(0,710-1,513) 

Outros 

medicamentos do 

Sistema Nervoso  

Sim 

Não 

05 (62,5%) 

57 (46,7%) 

03 (37,5%) 

65 (53,3%) 

0,387 1,338 

(0,757-2,364) 

Preparados contra 

a tosse e resfriados  

Sim 

Não 

01 (50,0%) 

61 (47,7%) 

01 (50,0%) 

67 (52,3%) 

1,000 1,049 

(0,259-4,245) 

Produtos 

oftalmológicos 

Sim 04 (33,3%) 08 (66,7%) 0,296 0,678 
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Não 58 (49,2%) 60 (50,8%) (0,298-1,541) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%.  
 

Sobre as doenças crônicas, nenhuma apresentou associação significativa com quedas 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Análise bivariada para doenças crônicas e quedas em idosos institucionalizados com cálculo 

do Risco Relativo. Natal-RN, 2016. 

Doenças crônicas Categorias Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Hipertensão arterial Sim 

Não  

39 (50,6%) 

23 (43,4%) 

38 (49,4%) 

30 (56,6%) 

0,416 1,167 

(0,799-1,704) 

Diabetes mellitus Sim 

Não 

19 (46,3%) 

43 (48,3%) 

22 (53,7%) 

46 (51,7%) 

0,834 0,959 

(0,647-1,421) 

Neoplasias Sim 

Não 

05 (83,3%) 

57 (46,0%) 

01 (16,7%) 

67 (54,0%) 

0,074 1,813 

(1,208-2,720) 

Doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas 

Sim 

Não 

01 (33,3%) 

61 (48,0%) 

02 (66,7%) 

66 (52,0%) 

1,000 0,694 

(0,139-3,474) 

Acidente vascular 

encefálico 

Sim 

Não 

07 (58,3%) 

55 (46,6%) 

05 (41,7%) 

63 (53,4%) 

0,439 1,252 

(0,747-2,096) 

Doença de 

Alzheimer e outras 

demências 

Sim 

Não 

19 (52,8%) 

43 (45,7%) 

17 (47,2%) 

51 (54,3%) 

0,472 1,154 

(0,789-1,686) 

Doença de Parkinson Sim 

Não 

03 (42,9%) 

59 (48,0%) 

04 (57,1%) 

64 (52,0%) 

0,792 0,893 

(0,372-2,143) 

Osteoporose 

 

Sim 

Não 

09 (52,9%) 

53 (46,9%) 

08 (47,1%) 

60 (53,1%) 

0,642 1,129 

(0,692-1,841) 

Varizes de membros 

inferiores 

Sim 

Não 

03 (60,0%) 

59 (47,2%) 

02 (40,0%) 

66 (52,8%) 

0,574 1,271 

(0,607-2,662) 

Doença 

cardiovascular 

Sim 

Não 

10 (58,8%) 

52 (46,0%) 

7 (41,2%) 

61 (54,0%) 

0,324 1,278 

(0,819-1,995) 

Transtornos 

articulares  

Sim 

Não 

04 (44,4%) 

58 (47,9%) 

05 (55,6%) 

63 (52,1%) 

0,840 0,927 

(0,436-1,970) 

Transtorno mental Sim 

Não 

13 (40,6%) 

49 (50,0%) 

19 (59,4%) 

49 (50,0%) 

0,357 0,813 

(0,511-1,291) 

Depressão 

 

Sim 

Não 

08 (44,4%) 

54 (48,2%) 

10 (55,6%) 

58 (51,8%) 

0,766 0,922 

(0,531-1,599) 

Dislipidemia Sim 15 (44,1%) 19 (55,9%) 0,627 0,901 
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 Não 47 (49,0%) 49 (51,0%) (0,586-1,385) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%.  

 

5.4.4 – Análise multivariada para quedas  

 

Foram testadas no modelo de regressão logística as variáveis declínio de mobilidade, 

fadiga, medicamentos antiepilépticos, terapêutica tireoideana, funcionalidade, tontura, 

sonolência, psicolépticos, sexo, medicamentos antitrombóticos e hospitalização, por ordem de 

entrada no modelo (pelo método stepwise forward).  No modelo final, foram identificados 

como fatores de risco fadiga e uso de antiepilépticos e como fatores de proteção para quedas 

declínio de mobilidade e uso de medicamentos antitrombóticos, ajustados pela terapêutica 

tireoidiana, funcionalidade e sexo (Tabela 5). A fadiga representa 57% mais risco e o uso de 

antiepilépticos 68% mais risco de sofrer quedas em relação ao idoso que não usa. Idosos com 

declínio de mobilidade apresentam 48% de proteção para quedas e os que utilizam 

medicamentos antitrombóticos, 51% de proteção em relação aos que não usam. 

Os parâmetros utilizados para ajuste do modelo foram Hosmer and Lemeshow de 

0,835, variação de Cox Snell R Square e Nagelkerke R Square entre 0,211 e 0,282, Omnibus 

= 0,001 e percentual de correção do modelo inicial de 50% e final de 73,4%. 

 

Tabela 5 - Análise multivariada para quedas em idosos institucionalizados. Natal-RN, 2016. 
Variável Categorias Queda sim Queda não p* RR 

(IC95%)

* 

p** RR 

(IC95%) 

ajustado

** 

Declínio de 

mobilidade  

Sim 

Não 

42 (41,6%) 

20 (69,0%) 

59 (58,4%) 

09 (31,0%) 

0,009 0,60 

(0,43-

0,84) 

0,027 0,52 

(0,30-

0,89) 

Fadiga  

  

Sim 

Não 

31 (62,0%) 

25 (38,5%) 

  19 (38,0%) 

40 (61,5%) 

0,012 1,61 

(1,10-

2,34) 

0,045 1,57 

(1,01-

2,44) 

Antiepilépticos  Sim 

Não 

19 (67,9%) 

43 (42,2%) 

09 (32,1%) 

59 (57,8%) 

0,016 1,61 

(1,14-

2,26) 

0,041 1,68 

(1,04-

2,71) 

Medicamentos 

antitrombóticos  

Sim 

Não 

10 (35,7%) 

52 (51,0%) 

18 (64,3%) 

50 (49,0%) 

0,152 0,70 

(0,41-

1,19) 

0,038 0,49 

(0,25-

0,97) 
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Fonte: Elaboração própria 

RR: Risco relativo;*: Qui-quadrado; **: Regressão logística, ajustada pela terapêutica tireoidiana, 

funcionalidade e sexo. 

 

5.5 – QUEDAS RECORRENTES 

 

5.5.1 – Incidência e caracterização da amostra de idosos que sofreram quedas 

recorrentes 

 

O número de idosos que sofreram quedas recorrentes (dois ou mais episódios) no ano 

anterior à linha de base do estudo, foi de 17 idosos, ou seja, uma prevalência de 13,1% do 

total de idosos, correspondendo a 50% dos idosos que caíram. 

Referente ao cálculo da incidência, do total de idosos, 35 (26,92%, IC 95% = 22,38 - 

31,46) sofreram quedas recorrentes no período da avaliação, o que representa mais da metade 

(56,45%) dos idosos que caíram nos doze meses.  

A maioria dos idosos com quedas múltiplas era do sexo feminino (68,6%), pertencia a 

ILPI sem fins lucrativos (65,7%), possuía média de idade de 79,17 anos (DP: + 7,37), tempo 

de institucionalização médio de 60,09 meses (DP: + 67,88) e residia em ILPI cuja relação 

idoso-cuidador era de 7,38 (DP: +3,84). A média do número de quedas foi de 5,34 (DP: + 

15,81) por idoso. 

 

5.5.2– Análise bivariada para quedas recorrentes 

 

Em relação aos fatores de risco para quedas recorrentes, a partir da análise bivariada, 

encontrou-se a fadiga como responsável por um risco 1,10 vezes maior de cair quando 

comparado a um idoso que não apresentou fadiga (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Análise bivariada para variáveis independentes e quedas recorrentes em idosos 

institucionalizados com cálculo do Risco Relativo. Natal-RN, 2016. 

Variável  Categorias  Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Idade > 80 anos 

< 79 anos 

17 (27,4%) 

18 (26,5%) 

45 (72,6%) 

50 (73,5%) 

0,903 1,036 

(0,588-1,825) 

Sexo 

 

Feminino  

Masculino 

11 (31,4%) 

24 (25,3%) 

24 (68,6%) 

71 (74,7%) 

0,482 1,244 

(0,683-2,265) 

Queda anterior Sim 08 (23,5%) 26 (76,5%) 0,604 0,837 
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  Não 27 (28,1%) 69 (71,9%) (0,422-1,660) 

Tipo de instituição 

 

Filantrópicas 

Privadas 

23 (28,4%) 

12 (24,5%) 

58 (71,6%) 

37 (75,5%) 

0,627 1,159 

(0,636-2,115) 

Fragilidade  

 

Frágil 

Não-frágil 

15 (22,7%) 

20 (31,2%) 

51 (77,3%) 

44 (68,8%) 

0,273 0,727 

(0,409-1,292) 

Sobrepeso  

 

Sim 

Não 

12 (24%) 

23 (29,1%) 

38 (76%) 

56 (70,9%) 

0,524 0,824 

(0,452-1,504) 

Declínio de 

mobilidade  

Sim 

Não 

25 (24,8%) 

10 (34,5%) 

76 (75,2%) 

19 (65,5%) 

0,298 0,718 

(0,392-1,316) 

Declínio cognitivo 

 

Sim 

Não 

11 (25,6%) 

24 (27,6%) 

32 (74,4%) 

63 (72,4%) 

0,808 0,927 

(0,502-1,712) 

Hospitalização  

 

Sim 

Não 

08 (38,1%) 

27 (24,8%) 

13 (61,9%) 

82 (75,2%) 

0,207 1,538 

(0,814-2,905) 

Sonolência diurna 

  

Sim 

Não 

09 (30%) 

25 (30,9%) 

21 (70%) 

56 (69,1%) 

0,930 0,972 

(0,514-1,837) 

Sintomas 

depressivos  

Sim 

Não 

14 (35%) 

20 (28,6%) 

26 (65%) 

50 (71,4%) 

0,483 1,225 

(0,669-2,148) 

Fadiga  

  

Sim 

Não 

21 (42%) 

13 (20%) 

29 (58%) 

52 (80%) 

0,010 2,100 

(1,170-3,770) 

Número de doenças  

 

> 4 

< 3 

11 (29,7%) 

24 (25,8%) 

26 (70,3%) 

69(74,2%) 

0,649 1,152 

(0,630-2,106) 

Número de 

medicamentos 

> 5 

< 4 

21 (28%) 

14 (25,5%) 

54 (72%) 

41 (74,5%) 

0,746 1,100 

(0,616-1,964) 

Funcionalidade 

 

Dependente  

Independente 

25 (32,1%) 

10 (19,2%) 

53 (67,9%) 

42 (80,8%) 

0,106 1,667 

(0,875-3,173) 

Incontinência 

urinária  

Incontinente 

Continente 

13 (32,5%) 

17 (22,1%) 

27 (67,5%) 

60 (77,9%) 

0,221 1,472 

(0,798-2,717) 

Tontura  

  

Sim 

Não 

15 (40,5%) 

15 (25%) 

22 (59,5%) 

45 (75%) 

0,108 1,622 

(0,902-2,916) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 

 

Sobre uso crônico de medicamentos, os betabloqueadores se apresentaram como 

fatores de proteção às quedas recorrentes nos idosos, oferecendo 68% de proteção em relação 

aos idosos que não usam esta medicação (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Análise bivariada para medicamentos de uso contínuo e quedas recorrentes em idosos 

institucionalizados com cálculo do Risco Relativo. Natal/RN, 2016. 

Medicamento Categorias Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Medicamentos 

para úlcera péptica  

Sim 

Não 

12 (31,6%) 

23 (25%) 

26 (68,4%) 

69 (75%) 

0,442 1,263 

(0,702-2,271) 

Antiespasmódicos Sim 

Não 

02 (33,3%) 

33 (26,6%) 

04 (66,7%) 

91 (73,4%) 

0,660 1,253 

(0,389-4,030) 

Laxativos 

 

Sim 

Não 

01 (50%) 

34 (26,6%) 

01 (50%) 

94 (73,4%) 

0,468 1,882 

(0,457-7,753) 

Medicamentos 

usados na diabetes  

Sim 

Não 

10 (27%) 

25 (26,9%) 

27 (73%) 

68 (73,1%) 

1,000 1,005 

(0,537-1,881) 

Vitaminas  Sim 

Não 

10 (29,4%) 

25 (26%) 

24 (70,6%) 

71 (74%) 

0,703 1,129 

(0,607-2,100) 

Suplementos 

minerais 

Sim 

Não 

06 (31,6%) 

29 (26,1%) 

10 (52,6%) 

52 (46,8%) 

0,620 1,209 

(0,581-2,513) 

Medicamentos 

antitrombóticos  

Sim 

Não 

04 (14,3%) 

31 (30,4%) 

24 (85,7%) 

71 (69,6%) 

0,089 0,470 

(0,181-1,220) 

Preparados 

antianêmicos  

Sim 

Não 

06 (40%) 

29 (25,2%) 

09 (60%) 

86 (74,8%) 

0,225 1,586 

(0,792-3,179) 

Terapêutica 

cardíaca  

Sim 

Não 

01 (20%) 

34 (27,2%) 

04 (80%) 

91 (72,8%) 

0,722  0,735 

(0,124-4,344) 

Anti-hipertensores Sim 

Não 

03 (60%) 

32 (25,6%) 

02 (40%) 

93 (74,4%) 

0,121 2,344 

(1,078-5,090) 

Diuréticos  Sim 

Não 

09 (25,7%) 

26 (27,4%) 

26 (74,3%) 

69 (72,6%) 

0,850 0,940 

(0,490-1,802) 

Vasodilatadores 

periféricos  

Sim 

Não 

01 (16,7%) 

34 (27,4%) 

05 (83,3%) 

90 (72,6%) 

1,000 0,608 

(0,099-3,722) 

Vasoprotetores  Sim 

Não 

02 (25%) 

33 (27%) 

06 (75%) 

89 (73%) 

0,899 0,924 

(0,269-3,178) 

Betabloqueadores Sim 

Não 

03 (10,3%) 

32 (31,7%) 

26 (89,7%) 

69 (68,3%) 

0,022 0,327 

(0,108-0,990) 

Bloqueadores dos 

canais de cálcio 

Sim 

Não 

03 (16,7%) 

32 (28,6%) 

15 (83,3%) 

80 (71,4%) 

0,291 0,583 

(0,199-1,707) 

Agentes sobre o 

sistema renina-

angiotensina 

Sim 

Não 

17 (30,4%) 

18 (24,3%) 

39 (69,6%) 

56 (75,7%) 

0,443 1,248 

(0,710-2,195) 

Hipolipemiantes  Sim 11 (28,2%) 28 (71,8%) 0,829 1,069 
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Não 24 (26,4%) 67 (73,6%) (0,583-1,963) 

Medicamentos 

urológicos  

Sim 

Não 

01 (33,3%) 

34 (26,8%) 

02 (66,7%) 

93 (73,2%) 

1,000 1,245 

(0,245-6,329) 

Terapêutica 

tiroideana 

Sim 

Não 

07 (43,8%) 

28 (24,6%) 

09 (56,2%) 

86 (75,4%) 

0,105 1,781 

(0,937-3,385) 

Terapia endócrina Sim 

Não 

02 (66,7%) 

33 (26%) 

01 (33,3%) 

94 (74%) 

0,176 2,566 

(1,094-6,017) 

Anti-inflamatórios 

e antirreumáticos  

Sim 

Não 

01 (33,3%) 

34 (26,8%) 

02 (66,7%) 

93 (73,2%) 

1,000 1,245 

(0,245-6,329) 

Relaxantes 

musculares 

Sim 

Não 

01 (50%) 

34 (26,6%) 

01 (50%) 

94 (73,4%) 

0,468 1,882 

(0,457-7,753) 

Analgésicos  Sim 

Não 

02 (18,2%) 

33 (27,7%) 

09 (81,8%) 

86 (72,3%) 

0,495 0,656 

(0,181-2,374) 

Antiepilépticos Sim 

Não 

11 (39,3%) 

24 (23,5%) 

17 (60,7%) 

78 (76,5%) 

0,096 1,670 

(0,936-2,977) 

Antiparkinsonianos Sim 

Não 

4 (23,5%) 

31 (27,4%) 

13 (76,5%) 

82 (72,6%) 

0,735 0,850 

(0,346-2,126) 

Psicolépticos  Sim 

Não 

20 (27,4%) 

15 (26,3%) 

53 (72,6%) 

42 (73,7%) 

0,890 1,041 

(0,587-1,846) 

Psicoanalépticos  Sim 

Não 

08 (18,6%) 

27 (31%) 

35 (81,4%) 

60 (69%) 

0,133 0,599 

(0,298-1,206) 

Outros 

medicamentos do 

Sistema Nervoso  

Sim 

Não 

03 (37,5%) 

32 (26,2%) 

05 (62,5%) 

90 (73,8%) 

0,486 1,430 

(0,557-3,670) 

Preparados contra 

a tosse e resfriados  

Sim 

Não 

01 (50%) 

34 (26,6%) 

01 (50%) 

94 (73,4%) 

0,468 1,882 

(0,457-7,753) 

Produtos 

oftalmológicos 

Sim 

Não 

01 (50%) 

34 (26,6%) 

01 (50%) 

94 (73,4%) 

0,468 1,882 

(0,457-7,753) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%.  

 

Em relação às doenças crônicas, neoplasias foram identificadas como fatores de risco 

às quedas, com um risco 1,66 vezes maior de ocorrência do evento (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Análise bivariada para doenças crônicas e quedas recorrentes em idosos institucionalizados 

com cálculo do Risco Relativo. Natal-RN, 2016. 

Doenças crônicas Categorias Queda sim Queda não p RR (IC95%) 

Hipertensão arterial Sim 

Não  

20 (26%) 

15 (28,3%) 

57 (74%) 

38 (71,7%) 

0,769 0,918 

(0,519-1,624) 

Diabetes mellitus Sim 

Não 

10 (24,4%) 

25 (28,1%) 

31 (75,6%) 

64 (71,9%) 

0,659 0,868 

(0,461-1,636) 

Neoplasias Sim 

Não 

04 (66,7%) 

31 (25%) 

02 (33,3%) 

93 (75%) 

0,045 2,667 

(1,402-5,071) 

Doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas 

Sim 

Não 

01 (33,3%) 

34 (26,8%) 

02 (66,7%) 

93 (73,2%) 

0,800 1,245 

(0,245-6,329) 

Acidente vascular 

encefálico 

Sim 

Não 

05 (41,7%) 

30 (25,4%) 

07 (58,3%) 

88 (74,6%) 

0,227 1,639 

(0,784-3,426) 

Doença de 

Alzheimer e outras 

demências 

Sim 

Não 

09 (25%) 

26 (27,7%) 

27 (75%) 

68 (72,3%) 

0,760 0,904 

(0,470-1,737) 

Doença de Parkinson Sim 

Não 

03 (42,9%) 

32 (26%) 

04 (57,1%) 

91 (74%) 

0,329 1,647 

(0,666-4,075) 

Osteoporose 

 

Sim 

Não 

04 (23,5%) 

31 (27,4%) 

13 (76,5%) 

82 (72,6%) 

0,735 0,858 

(0,346-2,126) 

Varizes de membros 

inferiores 

Sim 

Não 

02 (40%) 

33 (26,4%) 

03 (60%) 

92 (73,6%) 

0,501 1,515 

(0,498-4,610) 

Doença 

cardiovascular 

Sim 

Não 

06 (35,3%) 

29 (25,7%) 

11 (64,7%) 

84 (74,3%) 

0,404 1,375 

(0,672-2,814) 

Transtornos 

articulares  

Sim 

Não 

03 (33,3%) 

32 (26,4%) 

06 (66,7%) 

89 (73,6%) 

0,653 1,260 

(0,478-3,327) 

Transtorno mental Sim 

Não 

07 (21,9%) 

28 (28,6%) 

25 (78,1%) 

70 (71,4%) 

0,458 0,766 

(0,371-1,582) 

Depressão 

 

Sim 

Não 

04 (22,2%) 

31 (27,7%) 

14 (77,8%) 

81 (72,3%) 

0,406 1,294 

(0,712-2,351) 

Dislipidemia 

 

Sim 

Não 

11 (32,4%) 

24 (25%) 

23 (67,6%) 

72 (75%) 

0,406 1,294 

(0,712-2,351) 

Fonte: Elaboração própria. 

RR: Risco Relativo. IC95%: Intervalo de confiança de 95%.  

 

 Não foi realizada análise múltipla para quedas recorrentes devido ao número reduzido de 

casos, o que comprometeria a fidedignidade da análise.  
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6 DISCUSSÃO 

  

As quedas são eventos de grande importância na área da Geriatria/Gerontologia e 

Saúde Coletiva, dado às graves consequências que trazem. Além de gerarem medo de nova 

queda, com restrição das AVD, têm como consequência alta morbidade, com elevados custos 

de reabilitação e recuperação, até mesmo podendo levar à morte. 

É considerado um evento sentinela pela sua alta incidência e caráter prevenível. Com 

base nisto, o Ministério da Saúde, através dos Cadernos de Atenção Básica (BRASIL, 2007), 

incluiu o registro das quedas nos idosos como rotina em nível de atenção básica e o 

acolhimento ao idoso como demanda prioritária às equipes de saúde da família. Modelos de 

atenção voltados à promoção à saúde e instituição de um novo olhar sobre os agravos 

preveníveis do idoso, dentre eles, as quedas, são aspectos importantes a serem discutidos 

quando se trata de Saúde Coletiva.   

Rubenstein e Josephson (2002), em revisão de literatura, concluíram que a incidência 

média de quedas em idosos que vivem na comunidade era de 34%, com uma taxa de 0,2 a 1,6 

quedas por pessoa/ano, o que perfaz uma média de 0,7 quedas ao ano por indivíduo. Já para 

idosos institucionalizados, esta mesma revisão aponta uma incidência maior, de 43%, com 

taxa de quedas por pessoa/ano de 1,6 (variando entre 0,2 a 3,6). Faz, ainda, um comparativo 

com quedas em ambiente hospitalar, em que a taxa de quedas ao ano é de 1,4. Observa-se que, 

dos três ambientes avaliados, as instituições de longa permanência para idosos apresentam 

maior frequência deste evento, provavelmente devido a fatores associados com a saúde mais 

frágil do idoso que se institucionaliza, além de fatores específicos das instituições.  

Dados brasileiros apontam prevalência de quedas no último ano em idosos entre 32 e 

35% para estudos com idosos residentes na comunidade (PERRACINI; RAMOS, 2002; 

SIQUEIRA et al., 2007) e para idosos residentes em ILPI, prevalência entre 37 e 40% (DEL 

DUCA; ANTES; HALLAL, 2013; LOJUDICE et al., 2010; FERREIRA; YOSHITOME, 

2010) e incidência de 41 a 77,5% (SANTOS; ANDRADE, 2005; REIS; JESUS, 2015). 

Destes dados, infere-se que as quedas são eventos comuns aos idosos de maneira geral, 

independente do local em que residem, pela sua alta prevalência em ambos os ambientes. 

Entretanto, os institucionalizados apresentam frequência um pouco mais elevada, sugerindo 

fatores exclusivos aos idosos das ILPI. No presente estudo, a incidência de quedas em idosos 

para um ano foi de 47,7% e a taxa de quedas por idoso/ano foi de 1,65. Ou seja, quase metade 

dos idosos sofre ao menos uma queda ao ano. Os valores deste estudo são compatíveis com a 



84 
 

média dos estudos nacionais e a taxa de quedas por pessoa/ano é semelhante aos dados 

internacionais.  

Outro dado importante é que, dentre os idosos que sofreram queda, mais da metade 

tiveram dois ou mais episódios no período de um ano. O percentual alto de quedas recorrentes 

extrapola os dados da literatura para idosos que residem na comunidade, que varia em torno 

de 10,8% e 12,4% segundo Perracini e Ramos (2002), 11% segundo Swanenburg et al. (2010) 

e 14,5% segundo Ranaweera et al. (2013). Para idosos institucionalizados, entretanto, a 

variabilidade mostrada é maior, desde 33% (DAMIAN et al., 2013) a 65,53% (LORD et al., 

2003), compatíveis com os dados encontrados pelo presente estudo, reiterando as condições 

precárias de saúde e de estrutura nas ILPI. 

Essa alta taxa de quedas em idosos institucionalizados suscita justificativas, desde as 

mais gerais, até os níveis mais individuais. Características sócio-demográficas, fatores 

ambientais relacionados à institucionalização e fatores associados à saúde do idoso, entre 

outros, são indicadores descritos que ajudam a esclarecer essa incidência maior em idosos 

institucionalizados, quando comparados a idosos que residem na comunidade, os quais serão 

discutidos a seguir. 

A amostra sobrenvelhecida encontrada neste estudo está de acordo com dados 

internacionais, observados através de uma metanálise americana (DEANDREA et al., 2013) 

que afirma ser a média de idade das ILPI entre 80-85 anos. Este dado é de suma importância 

quando se estuda eventos associados a declínios funcionais, visto que ocorrem maior perda da 

massa muscular, diminuição da força e declínio funcional proporcionais ao aumento da idade 

e, consequentemente, sugere-se que a idade atue como um importante fator de risco para a 

ocorrência de quedas. 

Observa-se ainda, neste estudo, maior presença de residentes do sexo feminino que do 

sexo masculino. Em todos os estudos que envolvem a população geriátrica, a ocorrência de 

um percentual maior de mulheres em detrimento dos homens é uma característica marcante, 

em virtude da predominância de mulheres idosas na população em geral (a feminização da 

velhice) (CAMARANO, 2002), graças à sua expectativa de vida ser maior. Além disso, no 

presente estudo, das 10 instituições pesquisadas, duas são de residência exclusiva para o sexo 

feminino. Além de estarem em maior número, foi identificado que as mulheres sofreram mais 

quedas que os homens devido à fragilidade estar mais presente no sexo feminino. 

A condição de saúde debilitada do idoso institucionalizado se evidencia já a partir do 

motivo de sua institucionalização, na maioria dos casos, devido à presença de doenças ou pela 

falta de cuidador (PINHEIRO et al., 2016), sugerindo algum grau de incapacidade 
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previamente à admissão. Na amostra estudada, a ausência de cuidador é a principal 

justificativa utilizada para a institucionalização (39,2% dos motivos elencados), seguida pelo 

fato de morar sozinho (18,5%) e pelo acometimento por doenças (13,1%). Logo, os dados 

sugerem que a população estudada é uma população debilitada, que necessita de cuidado de 

terceiros e que possui morbidades que comprometem sua funcionalidade. 

Outro dado que confirma o motivo da institucionalização é o estado civil da maioria 

dos idosos, os quais são solteiros ou viúvos, de modo que permanecem sem um companheiro 

para auxiliá-los nos cuidados diários básicos e instrumentais. Os estados civis viúvo, solteiro 

ou desquitado, refletindo a ausência de cônjuge, já foram citados como fatores de risco para 

queda, visto que o idoso, por morar sozinho, apresenta comportamentos de risco às quedas no 

momento em que necessita realizar alguns tipos de tarefas no domicílio que geram risco de 

cair (PERRACINI; RAMOS, 2002). Neste estudo, o fato de não possuir companheiro antes da 

institucionalização pode ter gerado comportamento de risco previamente à admissão, com 

quedas anteriores e maior risco de recorrência. 

Da mesma forma, o elevado tempo de institucionalização acelera o processo de 

fragilização.  Mesmo que tenha sido admitido hígido, o idoso sofre as consequências do 

isolamento, imobilidade, falta de estímulos corporais e fragilização emocional, levando à 

diminuição de sua capacidade funcional com o passar do tempo. Foi descrito (SANTOS; 

ANDRADE, 2005) que quanto maior o tempo de institucionalização, maior o risco de quedas 

associado, com mais de 37% das quedas ocorrendo em idosos que residem em ILPI há mais 

de 10 anos. Na população do presente estudo, o tempo médio de institucionalização foi de 

quase 5 anos, tempo suficiente para se observar declínio cognitivo e funcional, visto que é 

descrito que, em 2 anos, 50% dos idosos institucionalizados já sofrem declínio funcional 

(BANASZAK-HOLL et al., 2011).  Como consequência a estes declínios, está aumentado o 

risco para quedas (BURGE; VON GUNTEN; BERCHTOLD, 2013; CHEN et al., 2013). 

Os fatores extrínsecos para quedas, ou ambientais, são citados como aqueles que mais 

proporcionam quedas em idosos, correspondendo a cerca de 30 a 50% de suas causas 

(UNGAR et al., 2013). Nas ILPI, a estrutura arquitetônica está sob a fiscalização da ANVISA, 

que determina normas e regras para os ambientes internos. Entretanto, neste estudo, ficou 

evidenciado que nenhuma das dez instituições de Natal-RN segue todas as recomendações da 

RDC 283 da ANVISA, gerando alta predisposição à ocorrência de quedas. Pode-se citar como 

exemplo o quarto, que foi o local citado como de maior ocorrência das quedas, só estar 

equipado com corrimãos em 1 ILPI, apresentar piso antiderrapante apenas em 1 e rampas em 

3 instituições. Outro estudo brasileiro realizado em ILPI detectou que nos locais das quedas o 



86 
 

piso mais encontrado foi o liso e não havia corrimãos (LOJUDICE et al., 2010), revelando 

ambientes pouco preparados para evitar quedas e proporcionando maior insegurança aos 

residentes.  

Estudos sugerem que nas ILPI as quedas ocorrem mais frequentemente no quarto 

(FERREIRA; YOSHITOME, 2010), próximo à cama (SANTOS; ANDRADE, 2005), 

provavelmente quando o idoso levanta e apresenta algum tipo de desequilíbrio ou hipotensão 

postural. Segundo estudos populacionais internacionais realizados em ILPI, o quarto e o 

banheiro representam juntos 75% dos locais de quedas (RAPP et al., 2012; BUCHELE et al., 

2014), sendo o quarto o local de maior ocorrência, seguido pelo banheiro. Este dado é 

confirmado por estudos nacionais (FERREIRA; YOSHITOME, 2010; SANTOS; 

ANDRADE, 2005) com cerca de 63 a 75% do total de quedas ocorrendo no quarto e banheiro 

e também observado nesta pesquisa (a qual apresentou 41,90% de quedas nos quartos e o 

banheiro surge em segundo lugar, com 14,50%). 

Em relação aos dados sobre a saúde do idoso, é descrito que as doenças crônicas 

geralmente estão presentes em grande número nesta população. Neste estudo, a maior parte 

dos idosos possuía entre nenhuma e três doenças associadas. Entretanto, esse dado pode ter 

sofrido viés de aferição, visto que o mesmo foi retirado dos prontuários médicos, os quais 

podem conter sub-registros. Outrossim, há estudos associando quedas à presença de duas ou 

mais doenças em idosos (SANTOS; ANDRADE, 2005; RANAWEERA et al., 2013; 

DAMIAN et al., 2013). 

 A doença mais frequentemente encontrada na população das ILPI foi a hipertensão 

arterial, em mais da metade da amostra, seguida pelo diabetes.  Dados semelhantes foram 

encontrados em outros estudos (FERREIRA; YOSHITOME, 2010; LELAND et al., 2012; 

GELBARD et al., 2014). As doenças crônico-degenerativas são achados comuns em idosos e 

a hipertensão arterial tem se mostrado uma das mais prevalentes. Percebe-se um aumento 

significativo no número de idosos hipertensos e com isso elevação do risco de 

morbimortalidade nesta faixa etária (ROBLES; MACIAS, 2014).  

Apesar de controverso (HAMMOND; WILSON, 2013), o grande número de 

medicamentos utilizados pelos idosos são citados como fatores de risco às quedas (DAMIAN 

et al., 2013; COOL et al., 2014). O que se afirma como mais associado, na realidade, é o 

número de FRID, ou seja, medicamentos com elevado risco para quedas (ZIA; 

KAMARUZZAMAN; TAN, 2016; ASKARI et al., 2013). Entretanto, nem todos os estudos 

fazem essa diferença quando somam o número total de medicamentos utilizados pelos idosos.  
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Neste estudo, a contagem total de fármacos por idoso, independente da classe, evidenciou 

polifarmácia na maioria dos casos.  

Outros aspectos relacionados às quedas encontrados neste estudo foram a fragilidade, 

presente em 56,9% dos idosos estudados, assim como algum grau de dependência, verificado 

em 60% dos casos. Tais dados confirmam que essa população é, em sua maioria, dependente 

de cuidados de terceiros. A fragilidade é preditiva para perda da capacidade funcional e em 

estudo prospectivo (VRIES et al., 2013) foi determinado que é marcador para queda 

recorrente. Nesse sentido, o prejuízo da capacidade funcional parece ter papel importante na 

interação multicausal de quedas nos idosos institucionalizados (LOPES et al., 2009). A 

dificuldade de realizar as atividades básicas do dia-a-dia é um reflexo da diminuição da 

mobilidade e força global, além do declínio cognitivo e de algumas limitações físicas 

específicas.  

Neste estudo, a dependência funcional é revelada como fator de risco às quedas com 

um risco relativo de 1,73, ou seja, o idoso dependente apresenta risco 73% maior de sofrer 

queda que o idoso independente. É um dado bastante importante para a Saúde Pública, pois os 

idosos apresentam um rápido declínio funcional após serem admitidos nas ILPI, como já foi 

discutido e, consequentemente, apresentam um risco para quedas aumentado ao longo do 

tempo. Deandrea e colaboradores (2013), em revisão sistemática, encontraram risco de 1,67 

para dependência moderada em idosos institucionalizados, valor bem próximo ao encontrado 

nesta pesquisa. Ranaweera e colaboradores (2013), por sua vez, em estudo prospectivo, 

encontraram risco para quedas em idosos da comunidade com dependência de 2,74, superior 

aos dados do presente estudo. Este achado se deve ao fato de que idosos da comunidade 

apresentam uma vida mais ativa e se movimentam mais, mesmo com algum grau de 

dependência, expondo-se mais ao risco que idosos institucionalizados.  

A avaliação funcional da mobilidade, equilíbrio e força do idoso é uma importante 

ferramenta utilizada na prevenção e prognóstico de quedas e foi testada nos idosos do estudo a 

partir da EEB, TUG e FPP com o intuito de identificar aqueles que apresentassem risco para 

quedas. Verificou-se, a partir dos escores obtidos para os três testes, que a maioria dos idosos 

possuía risco elevado de queda. A literatura aponta que idosos institucionalizados, em geral, 

apresentam pontuações equivalentes para risco de queda nos três testes citados 

(REBELATTO; CASTRO; CHAN, 2007; KOSE et al., 2005; ALVAREZ-BARBOSA et al., 

2016), confirmando que a diminuição da força, equilíbrio e mobilidade decorrentes do 

processo de institucionalização são importantes fatores para o baixo desempenho nos testes e 

refletindo em aumento do risco para quedas.  
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A queda anterior é outro fator citado pela literatura como de risco para novos eventos 

de quedas (RANAWEERA et al., 2013). O idoso que cai uma vez é potencialmente um idoso 

com algum tipo de alteração funcional, de equilíbrio, mobilidade ou outro fator que tenha 

levado ao episódio inicial. A manutenção da causa da queda inicial pode levar o indivíduo à 

nova queda, desta vez potencializada por possíveis traumas físicos e psicológicos advindos do 

evento anterior. Ademais, o medo de cair está fortemente associado ao risco para nova queda, 

à diminuição da capacidade funcional (MARTIN et al., 2005; FALSARELLA; 

GASPAROTTO; COIMBRA, 2014), assim como à admissão em instituições de longa 

permanência (CUMMING et al., 2000). Reiterando o descrito na literatura, no presente estudo 

52,9% dos idosos que sofreram queda no período dos 12 meses do estudo haviam tido 

episódio anterior, apesar do dado não apresentar associação significativa. Mesmo assim, pode 

ter havido sub-registro devido a viés de memória, já que foi questionado apenas diretamente 

aos idosos.  

No tocante ao estado cognitivo, estudos afirmam que o comprometimento cognitivo 

atua como fator de risco às quedas em idosos devido à influência que a cognição possui sobre 

o controle postural e do equilíbrio (SANTOS; ANDRADE, 2005; FERREIRA; 

YOSHITOME, 2010; DEANDREA et al., 2013). Além disso, o idoso com déficit cognitivo 

perde a noção dos riscos ambientais e diminui suas funções protetoras. Em contrapartida, um 

grande estudo populacional realizado com bancos de dados de mais de 380 ILPI revelou que 

incapacidade cognitiva severa está associada a baixo risco para quedas (NAZIR et al., 2012). 

No presente estudo, como o nível cognitivo foi utilizado como critério de inclusão, tendo sido 

excluídos do estudo os idosos com comprometimento cognitivo máximo, não se pôde inferir 

pela presença de risco para quedas quanto ao nível cognitivo. Entretanto, foi utilizado na 

análise o declínio cognitivo como forma de avaliar a piora no estado mental do idoso. 

Segundo este parâmetro, o idoso que apresentasse piora entre as classes cognitivas aferidas 

pelo instrumento de Pfeiffer era classificado como portador de declínio cognitivo. Observou-

se, portanto, que muitos idosos apresentaram ao longo do tempo piora na pontuação do teste, 

mas não suficiente para fazê-lo mudar de categoria. Ou seja, apesar de ter efetivamente 

sofrido um declínio cognitivo, não foi classificado como tal. Desta forma, a maior parte dos 

idosos foi classificada como não portadora de declínio cognitivo e esta variável não foi 

associada a quedas. 

A tontura é outro fator de risco frequentemente citado como causador de quedas em 

idosos (RANAWEERA et al., 2013; DEANDREA et al., 2013; FERREIRA; YOSHITOME, 

2010; FERNANDEZ; BREINBAUER; DELANO, 2015; LELAND et al., 2012). Neste 
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estudo, foi significativamente associado a quedas com um risco 49% maior para idosos com 

tontura sofrerem quedas, dado próximo ao apresentado em meta-análise com idosos 

institucionalizados com risco de 52% (DEANDREA et al., 2013) e em estudo prospectivo 

com idosos residentes na comunidade com um risco 56% maior de quedas (RANAWEERA et 

al., 2013). Estudos prévios com essa mesma população de idosos institucionalizados já 

haviam detectado alta prevalência de tontura (FERREIRA; RIBEIRO; LIMA, 2015) e sua 

associação com fatores gerais da saúde do idoso (FERREIRA et al., 2016), confirmando a 

necessidade de medidas preventivas às doenças crônicas e instituição de programas de 

exercícios de equilíbrio, os quais atuarão de forma positiva na prevenção também das quedas.   

A fadiga é a representação física de um componente afetivo, o qual sofre influência 

tanto do sistema fisiológico quanto psicológico. A alteração fisiológica compreende variação 

em parâmetros metabólicos, os quais limitam o esforço e levam à falha na condução nervosa 

do neurônio motor, resultando em fadiga muscular ou periférica (NOAKES; ST CLAIR 

GIBSON, 2004). Em idosos, a fadiga muscular pode ocorrer mais facilmente devido à 

diminuição da força muscular e sarcopenia, próprios desta faixa etária. Morrison e 

colaboradores (2016) demonstraram que a fadiga leva a maior oscilação postural, diminuição 

da capacidade de desvio de obstáculos e aumento do risco de quedas em idosos. Outro fator 

aventado pelos mesmos autores como possível associação entre fadiga e quedas em idosos foi 

a diminuição da capacidade de recuperação após exercícios físicos, de forma que idosos 

tendem a sofrer mais quedas após atividades que exijam maior esforço muscular.  

Ademais, alguns autores afirmam que a fadiga pode estar associada, também, a um 

estado emocional vindo da interação destes aspectos fisiológicos a aspectos cognitivos (ST 

CLAIR GIBSON et al., 2003; NOAKES, 2011). Essa teoria é explicada pelo Modelo do 

Governador Central (NOAKES; ST CLAIR GIBSON; LAMBERT, 2005) em que o sistema 

nervoso central regula e limita a extensão dos neurônios motores das fibras musculares 

esqueléticas para manter a homeostase, envolvendo fortemente fatores emocionais. As áreas 

do sistema nervoso central envolvidas seriam algumas áreas específicas do córtex e 

hipotálamo, incluídas aí o sistema límbico. As emoções, portanto, regulariam a atividade 

muscular esquelética e, consequentemente, desencadeariam a fadiga. 

A fadiga do tipo exaustão, avaliada neste estudo por um dos critérios utilizados para 

classificar fragilidade (FRIED et al., 2001), ou seja, alguns pontos da escala de depressão do 

CES, identifica principalmente os aspectos psicológicos envolvidos com o esgotamento. Estes 

aspectos, relacionados à alteração do humor, ansiedade e depressão, podem levar à restrição 

das atividades por medo de cair (DIAS et al., 2011), o qual pode ter efeitos negativos na 
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capacidade funcional, uma vez que o idoso deixa de realizar suas ABVD como medida de 

proteção à queda. Também foram associados à fadiga em idosos o baixo nível de satisfação 

com a vida e altos índices de estresse (TOMOMITSU; PERRACINI; NERI, 2014). Na 

presente pesquisa, fadiga foi considerada fator de risco para quedas com um risco de 1,57 para 

quedas, sendo o fator mais fortemente associado. A literatura descreve risco de 2,12 para 

quedas (MORRIS et al., 2016), um pouco superior ao valor descrito nesta pesquisa, 

confirmando a grande importância desta variável na etiologia do evento queda em idosos.  

Grande parte dos estudos associa restrição de mobilidade com declínio de capacidade 

funcional, devido à perda do condicionamento físico, atrofia muscular, déficit de equilíbrio e 

dependência para a execução das ABVD.  Estes estudos associam escalas de funcionalidade a 

testes físicos de mobilidade, força e equilíbrio e confirmam que idosos com baixa 

autoconfiança em realizar atividades do dia-a-dia estão potencialmente sujeitos ao isolamento 

social e à aquisição de estilos de vida sedentários ao longo do tempo. Isso pode explicar o 

aumento no risco de quedas (LOPES et al., 2009).  

Neste estudo, entretanto, a mobilidade foi avaliada segundo quatro estados: caminhar 

sem ajuda, caminhar com ajuda, cadeirante e acamado. O declínio foi, por sua vez, 

configurado quando houve variação entre esses estados de mobilidade e não associado a testes 

de capacidade física ou funcional. Em se tratando de idosos institucionalizados, o declínio de 

mobilidade é bastante rápido, não só pelo acelerado declínio funcional observado, mas 

também por uma característica específica das instituições (especialmente as sem fins 

lucrativos) de terem poucos cuidadores por idoso e, na presença de qualquer dificuldade de 

marcha, optar-se por manter o idoso mais tempo sentado ou deitado ou mesmo torná-lo 

cadeirante, mesmo que ainda lhe restem força de membros inferiores e capacidade residual de 

marcha. Desta forma, a restrição da mobilidade torna-se um fator de proteção às quedas, visto 

que os idosos não se expõem mais ao risco.  

Barker e colaboradores (2012) avaliaram mobilidade com risco para quedas e 

concluíram que idosos com comprometimento leve da mobilidade possuíam alto risco para 

quedas (taxa de risco de 1,98), enquanto que para idosos com dependência total no quesito 

mobilidade o risco foi mínimo (taxa de risco de 0,05). Estes dados confirmam a proteção que 

a imobilidade proporciona ao idoso, encontrada no presente estudo. Quando analisado em 

conjunto com as demais variáveis, o declínio de mobilidade apresentou-se como fator de 

proteção às quedas, com 48% de proteção quando houve piora do estado de mobilidade, 

configurando que grande parte dos idosos ao logo dos doze meses de avaliação passou a 
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deambular precariamente, tornou-se cadeirante ou acamado, ou seja, não mais deambulava e, 

portanto, não se expunha mais ao risco de cair.  

Esse achado de proteção para declínio de mobilidade reflete um grande paradoxo, pois 

o idoso necessita ter estímulos à deambulação e à atividade física, mesmo sabendo que isso 

pode implicar em aumento do risco para quedas. Em ensaio clínico recente, Sherrington e 

colaboradores (2014) encontraram que idosos que receberam alta hospitalar recentemente 

apresentaram maior risco de quedas quando submetidos a plano terapêutico com exercícios 

físicos em casa. Provavelmente esse aumento ocorreu devido, entre outros fatores, à fadiga ou 

dor muscular consequentes ao exercício, ao aumento da autoconfiança em realizar atividades 

e à própria exposição durante o exercício físico. Apesar disso, a recomendação para realizar 

exercícios é mantida, devendo-se, entretanto, aumentar a monitorização e os cuidados 

preventivos. 

Por fim, porém não menos importante, o uso de alguns grupos de medicamentos como 

fator de risco para quedas é bem estabelecido e bastante frequente na população geriátrica. Os 

psicotrópicos, em especial, são substâncias psicoativas que agem diretamente no sistema 

nervoso central e são classicamente descritos como FRID. Muitos psicotrópicos são utilizados 

por um tempo excessivamente prolongado ou as escolhas dos princípios ativos são duvidosas, 

aumentando o risco de dependência e efeitos adversos destes medicamentos (ROJAS-

FERNANDEZ; MIKHAIL; BROWN, 2014). Quando avaliados de maneira geral, englobando 

todas as classes de psicotrópicos, seu uso representa um risco médio de 1,7, revelado através 

de um artigo de revisão (RUBENSTEIN; JOSEPHSON, 2002).  

A maioria dos estudos cita os sedativos, antipsicóticos e antidepressivos como os mais 

fortemente associados às quedas, os quais seriam correspondentes às classes N05 e N06 pela 

Classificação ATC (ASKARI et al., 2013; DEANDREA et al., 2013; DAMIAN et al., 2013; 

LORD et al., 2003; LELAND et al., 2012).  Entretanto, nem todos estes estudos a utilizam 

para categorizar as classes de medicamentos, podendo neste ponto haver algumas 

discordâncias. Exemplo clássico é em relação à substância Clonazepan, vastamente utilizada 

por idosos com efeito sedativo, porém está classificado como antiepiléptico, segundo a 

Classificação ATC. Tal dado gera confusão, pois em alguns estudos ela poderia estar 

agrupada aos sedativos da classe N05 e em outros como antiepiléptico da classe N03. No 

presente estudo, tal substância foi categorizada segundo a classificação ATC, portanto no 

grupo N03 e graças ao seu uso em larga escala, foi encontrada significância estatística para 

avaliação em relação ao risco de quedas neste grupo, com um risco de 1,68. Um comparativo 
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poderia ser realizado com a análise isolada dos benzodiazepínicos, que apresentam risco para 

quedas de 1,57 (JONG; VAN DER ELST; HARTHOLT, 2013).  

Estes dados são alarmantes, pois é conhecido que muitos desses medicamentos são 

mantidos nas prescrições dos idosos há anos, sem ajuste de dose e sem nenhuma menção à 

retirada, proporcionando dependência química e, pior, levando a efeitos indesejáveis e 

consequências com alta morbimortalidade. A queda seria um evento prevenível se o número 

de medicamentos com ação e efeitos colaterais no sistema nervoso central fosse reduzido e, 

desta forma, os gastos com hospitalizações e reabilitação atenuados.  

Em contrapartida, alguns medicamentos são citados como fatores protetores às quedas, 

visto que seu efeito retarda o surgimento de complicações em doenças graves ou mesmo 

inibem os sinais e sintomas que podem levar às quedas. Neste estudo, o uso de medicamentos 

antitrombóticos pelos idosos representou uma proteção de 51% para quedas em relação aos 

idosos que não os usavam. As doenças cardiovasculares já foram descritas nesta discussão 

como de importância na gênese de eventos que levam à queda e o uso de medicações 

protetoras a estes eventos funcionam como aliados na prevenção. Os antitrombóticos, 

utilizados para evitar eventos cardiovasculares como infartos miocárdicos ou acidentes 

vasculares encefálicos (BORTOLOTTO; CONSOLIM-COLOMBO, 2009) são exemplos de 

medicamentos que, quando bem indicados, apresentam ação benéfica na prevenção das 

quedas nos idosos. 

Alguns aspectos podem dificultar a análise ou mesmo subestimar os resultados de 

qualquer estudo. Estes fatores são considerados limitações do mesmo. No estudo hora 

descrito, um possível viés de memória quando do questionamento sobre a presença de quedas 

e seu local de ocorrência é um ponto a se considerar. Entretanto, para atenuar este viés, esse 

dado foi indagado não só aos idosos, mas confirmado com os cuidadores e nos livros de 

ocorrência da enfermagem, de modo a se chegar à resposta mais fiel possível. Outro viés, 

desta vez de aferição, trata-se do sub-registro concernente às doenças crônicas dos idosos. Os 

nomes das doenças foram retirados dos prontuários médicos, entretanto, nem todas as ILPI 

possuem prontuários devidamente preenchidos e os dados nem sempre são completos. Mais 

uma limitação foi a não inclusão da análise dos fatores comportamentais, que 

complementariam a discussão sobre o local de ocorrência das quedas, assim como poderiam 

ser justificadas pelos dados ambientais apresentados. Por fim, outra restrição deveu-se ao fato 

de nem todos os idosos terem realizado o exame físico, fato que reduziu a amostra neste ponto 

específico da análise e os dados de mobilidade e equilíbrio terem sido analisados apenas sob o 

ponto de vista descritivo.  



93 
 

Entretanto, apesar das limitações encontradas, inerentes a qualquer estudo 

epidemiológico, a pesquisa possui importância pelo olhar aprofundado aos fatores 

relacionados a um evento tão comum entre os idosos e cujos resultados foram bastante 

consistentes. Ademais, o fato de ter contemplado a quase totalidade das ILPI da cidade do 

Natal aumenta sua confiabilidade e validade externa, graças à representatividade da amostra.     
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A queda é um evento com incidência importante entre os idosos institucionalizados, 

ocorrendo em quase metade dos residentes e, destes, mais da metade apresentando quedas 

recorrentes. Esta alta incidência reflete as condições de saúde precárias desta população e as 

condições inadequadas das instituições, portanto, medidas preventivas e maior vigilância 

nestes ambientes deve ser maior.  

 Os fatores de risco encontrados como determinantes para quedas foram a fadiga e o 

uso de medicamentos antiepilépticos. Fatores de proteção foram identificados, tais como 

declínio de mobilidade e uso de medicamentos antitrombóticos. Estão, portanto, implicados 

na gênese da queda fatores relacionados à saúde que são preveníveis, no âmbito físico ou 

psicológico.  

A fadiga foi apresentada como o fator mais fortemente associado, representando a 

situação de desgaste psicológico sofrida pelo idoso na condição de institucionalização. Um 

maior suporte psicológico, além do suporte físico já oferecido aos idosos poderia diminuir os 

quadros de ansiedade e depressão, que trazem consigo o cansaço físico e o desencorajamento 

para a realização das atividades diárias. Já o uso de alguns medicamentos psicotrópicos, com 

ação e efeitos colaterais no sistema nervoso central, representa a medicalização excessiva 

desta faixa etária. Uma tentativa de redução da dose ou mesmo desmame destes 

medicamentos com sua substituição por atividades de suporte como terapia ocupacional, 

exercícios físicos regulares e terapias de grupo, poderiam ser implantados para diminuir o 

efeito da polifarmácia e prevenir as quedas decorrentes dos efeitos colaterais e interações 

medicamentosas. 

 A queda é apenas um evento dentre vários aos quais o idoso institucionalizado está 

exposto, de modo que o pensamento holístico no cuidado deve ser instituído. A ILPI, local de 

residência destes idosos, deveria refletir um ambiente acolhedor e não apenas o local de sua 

moradia. É importante pensar na ILPI como residência e não como instituição sanitária para 

cuidados paliativos, o que infelizmente muitas vezes ocorre. Ademais, não se devem restringir 

os cuidados de longa duração apenas às ILPI ou hospitais, mas buscar requalificar esses 

cuidados, sobretudo pensando na organização da rede de atenção à pessoa idosa, com 

instauração de centros-dia, centros sócio-sanitários, internação domiciliar e capacitação dos 

cuidadores para trabalhar em conjunto com a família, proporcionando ao idoso maior apoio 

social e acolhimento.     
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Os tratamentos estabelecidos, por sua vez, deveriam objetivar a melhora do quadro 

com o máximo de medidas integrativas, não apenas com a medicalização do cuidado. A partir 

do momento em que o idoso se torna mais confiante no seu cuidado, há necessidade de menos 

intervenções, menos medicamentos e menos risco para quedas. Há o ganho individual para o 

idoso e o ganho coletivo com redução dos custos com internações hospitalares, cirurgias e 

tratamentos longos de reabilitação. 
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APÊNDICE A - Questionário Onda 1 

 

 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

1 - FORMULÁRIO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS COM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

Nome da instituição  

Tipo de instituição 1. Pública (sem fins lucrativos)  

2. Privada (com fins lucrativos) 

Relação 

idosos/cuidador 

 

Identificação do idoso  

Data de nascimento ____/____/____ Idade  

Sexo 1. Homem 

2. Mulher 

Tempo de residência 

(meses) 

 

Cor/Raça 1. Branco 

2. Negro 

3. Pardo 

4. Amarelo 

5. Indígena 

6. Outra 

9. NS/NR 

Motivo da 

institucionalização 

1. Sem cuidador  

2. Morava sozinho  

3. Sem moradia  

4. Doença  

5. Opção própria  

6. Sem trabalho  

7. Outros motivos  

9. NS/NR 

Escolaridade 1. Analfabeto  

2. Ensino 

fundamental  

3. Ensino 

fundamental II  

4. Ensino médio  

5. Ensino superior 

9. NS/NR 

Estado civil 1. Solteiro 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viúvo 

9. NS/NR 

Filhos 0. Sim               Quantos                             1. Não 
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2- FORMULÁRIO SOBRE CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Qual é o estado de mobilidade do idoso 1. Encontra-se acamado. 

2. Desloca-se em cadeira de rodas. 

3. Caminha com ajuda (de outra pessoa, 

muletas, andador, entre outras). 

4. Caminha sem ajuda.  

9. Não sabe/não responde 

Quedas anteriores 0. Sim                      1. Não                9. NS/NR 

Doenças:  

 

0. Nenhuma 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  

3. Câncer (geral)  

4. Câncer de próstata  

5. DPOC  

6. AVC 

7. Alzheimer  

8. Parkinson  

9. Osteoporose 

10. Insuficiência Renal  

11. Doença cardiovascular  

12. Doença reumática 

13. Doença mental (esquizofrenia etc). Não incluir 

depressão nem ansiedade. 

14. Outras. Especificar: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Medicamentos de uso contínuo 

1. Não 

0. Sim. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total diário de medicamentos:  
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APÊNDICE B - Questionário Onda 2 

 

 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

1 - FORMULÁRIO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE COM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

Nome da instituição  

Identificação do idoso  

Qual é o estado de mobilidade do idoso 1. Encontra-se acamado. 

2. Desloca-se em cadeira de rodas. 

3. Caminha com ajuda (de outra pessoa, 

muletas, andador, entre outras). 

4. Caminha sem ajuda.  

9. Não sabe/não responde 

Quedas nos últimos 6 meses 0. Sim        Quantas              1. Não                 

Doenças:  

0. Nenhuma 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  

3. Câncer (geral)  

4. Câncer de próstata  

5. DPOC  

6. AVC 

7. Alzheimer  

8. Parkinson  

9. Osteoporose 

10. Insuficiência Renal  

11. Doença cardiovascular  

12. Doença reumática 

13. Doença mental (esquizofrenia etc). Não 

incluir depressão nem ansiedade. 

Medicamentos de uso contínuo 

1. Não 

0. Sim. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total diário de medicamentos: 
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APÊNDICE C - Questionário Onda 3 

 

 

Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Odontologia 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

1 - FORMULÁRIO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE COM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS 

Data:____/____/____   Questionário:______ 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

Nome da instituição  

Identificação do idoso  

Qual é o estado de mobilidade do idoso 1. Encontra-se acamado. 

2. Desloca-se em cadeira de rodas. 

3. Caminha com ajuda (de outra pessoa, 

muletas, andador, entre outras). 

4. Caminha sem ajuda.  

9. Não sabe/não responde 

Quedas nos últimos 6 meses 0. Sim        Quantas              1. Não                 

Hospitalização nos últimos 12 meses 0. Sim        Quantas              1. Não                 

Fraturas nos últimos 12 meses 0. Sim        Quantas              1. Não                 

Tontura nos últimos 12  meses 0. Sim                                    1. Não                 

Doenças:  

       0.     Nenhuma 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  

3. Câncer (geral)  

4. Câncer de próstata  

5. DPOC  

6. AVC 

7. Alzheimer  

8. Parkinson  

9. Osteoporose 

10. Insuficiência Renal  

11. Doença cardiovascular  

12. Doença reumática 

13. Doença mental (esquizofrenia etc).  

Medicamentos de uso contínuo 

1. Não 

0. Sim. Especifique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número total diário de medicamentos: 
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APÊNDICE D – TCLE para os idosos       

  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa 

“Envelhecimento Humano e Saúde – A realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN” que é coordenada pelo Profº Drº 

Kenio Costa Lima. 

Essa pesquisa visa avaliar as condições de saúde/doença dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN de maneira geral e em relação ao 

equilíbrio corporal, capacidade funcional, nutrição e alterações de voz e 

deglutição. Neste recorte da pesquisa, especificamente, será feita a avaliação das 

quedas dos idosos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de 

diagnosticar, mediante o uso de instrumentos simples e de fácil aplicação, as 

condições de saúde/doença da totalidade dos idosos institucionalizados e 

criar, propor e adotar intervenções no âmbito da saúde e assistência social, 

a fim de minimizar agravos à saúde, suas consequências e, desta forma, 

reduzir os gastos com saúde, internações, melhorar a qualidade de vida e 

proporcionar redução no quadro de morbidade e mortalidade dessa 

população. 

Caso o (a) senhor (a) decida participar, deverá responder algumas 

perguntas sobre sinais de sonolência durante o dia, questões para avaliar seu 

nível cognitivo, sobre cansaço e fadiga, sobre sintomas de depressão e 
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capacidade de realização de atividades básicas do dia-a-dia. Caso alguma 

pergunta lhe cause constrangimento de qualquer natureza, o (a) senhor (a) 

tem o direito de se recusar a respondê-la.  

Durante a realização das atividades da pesquisa não se espera que o 

(a) senhor (a) tenha problema algum, considerando-se que os dados serão 

obtidos através de entrevista que durará cerca de 5 minutos apenas.  

O (a) senhor (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: 

contribuirá para que as informações sobre saúde/doença acerca dos idosos 

sejam obtidas e, caso seja detectado algum problema, o (a) senhor (a) será 

encaminhado ao profissional de saúde da instituição ou àquele profissional 

particular que o (a) senhor (a) tenha para que ele avalie o exame e passe 

algum remédio, dieta, exercício ou indique algum tratamento para manter a 

sua saúde. 

Em caso de algum problema que o (a) senhor (a) possa ter, relacionado 

com a pesquisa, o (a) senhor (a) terá direito a assistência gratuita que será 

prestada por profissionais da saúde (médico, odontólogo, fisioterapeuta, 

nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo) que participam desta pesquisa e, 

caso seja necessário, serão pagas quaisquer despesas de saúde, inclusive 

considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou 

a interrupção da pesquisa, sob responsabilidade do Profº Drº Kenio Costa de 

Lima. 

Durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas 

dúvidas ligando para Kenio Costa de Lima, no telefone (84) 88679107 ou 

ainda no e-mail limke@uol.com.br, ou com Lidiane Maria de Brito Macedo 

Ferreira, telefone (84)8803-2015 e e-mail lidianembm@hotmail.com. 

O (a) senhor (a) tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o (a) 

senhor (a). 

mailto:limke@uol.com.br
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Os dados que o (a) senhor (a) irá nos fornecer serão confidenciais e 

serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não 

havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto pela sua participação nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para o (a) 

senhor (a). 

Se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o (a) senhor (a) deverá ligar 

para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias, que deve ser rubricado em 

todas as suas páginas e assinado. Uma via ficará com o (a) senhor (a) e a outra 

com o pesquisador Kenio Costa de Lima, coordenador da pesquisa. 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Envelhecimento Humano e 

Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

                                                                    

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

       

Impressão datiloscópica 
do participante 
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______________________________________________ 

     (NOME EM LETRA DE FORMA) 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Envelhecimento Humano e 

Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) 
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APÊNDICE E – TCLE para os cuidadores 

        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CUIDADORES 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa “Envelhecimento 

Humano e Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN” 

que é coordenada pelo Profº Drº Kenio Costa Lima. 

Essa pesquisa visa avaliar as condições de saúde/doença dos idosos institucionalizados 

da cidade do Natal/RN de maneira geral e em relação ao equilíbrio corporal, capacidade 

funcional, nutrição e alterações de voz e deglutição. Neste recorte da pesquisa, 

especificamente, será feita a avaliação das quedas dos idosos. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a possibilidade de diagnosticar, 

mediante o uso de instrumentos simples e de fácil aplicação, as condições de 

saúde/doença da totalidade dos idosos institucionalizados e criar, propor e adotar 

intervenções no âmbito da saúde e assistência social, a fim de minimizar agravos à 

saúde, suas consequências e, desta forma, reduzir os gastos com saúde, internações, 

melhorar a qualidade de vida e proporcionar redução no quadro de morbidade e 

mortalidade dessa população. 

Caso o (a) senhor (a) decida participar, deverá responder algumas perguntas sobre 

informações dos idosos sob sua responsabilidade, referentes a condições de saúde, 

mobilidade, capacidade funcional e nível de atividade física. 

Durante a realização das atividades da pesquisa não se espera que o (a) senhor (a) 

tenha problema algum, considerando-se que os dados serão obtidos através de entrevista 

que durará cerca de 5 minutos apenas. 
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O (a) senhor (a) terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: contribuirá 

para que as informações sobre saúde/doença acerca dos idosos sejam obtidas e com isso 

lhe proporcionará a detecção de algum problema, de modo que o idoso possa ser 

encaminhado ao profissional de saúde da instituição ou àquele profissional particular 

que o (a) senhor (a) tenha para que ele avalie o exame e passe algum remédio, dieta, 

exercício ou indique algum tratamento para manter a sua saúde. 

Em caso de algum problema que o (a) senhor (a) possa ter, relacionado com a 

pesquisa, o (a) senhor (a) terá direito a assistência gratuita que será prestada por profissionais 

da saúde (médico, odontólogo, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo) que 

participam desta pesquisa e, caso seja necessário, serão pagas quaisquer despesas de saúde, 

inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a 

interrupção da pesquisa, sob responsabilidade do Profº Drº Kenio Costa de Lima. 

Durante todo o período da pesquisa o (a) senhor (a) poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Kenio Costa de Lima, no telefone (84) 88679107 ou ainda no e-mail 

limke@uol.com.br ou com Lidiane Maria de Brito Macedo Ferreira, telefone (84)8803-2015 

e e-mail lidianembm@hotmail.com. 

O (a) senhor (a) tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o (a) senhor (a). 

Os dados que o (a) senhor (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se o (a) senhor (a) tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para o (a) senhor (a). 

Se o (a) senhor (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o (a) senhor (a) deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 

3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias, que deve ser rubricado em todas as suas 

páginas e assinado. Uma via ficará com o (a) senhor (a) e a outra com o pesquisador Kenio 

Costa de Lima, coordenador da pesquisa. 

 

mailto:limke@uol.com.br
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Envelhecimento Humano e Saúde – A realidade dos idosos institucionalizados da 

cidade do Natal/RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

                                                                      

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

       

______________________________________________ 

     (NOME EM LETRA DE FORMA) 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA) 

 

 

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Envelhecimento Humano e Saúde – A 

realidade dos idosos institucionalizados da cidade do Natal/RN”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

NATAL, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________________ 

(ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) 

Impressão datiloscópica 
do participante 
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APÊNDICE F – APROVAÇÃO NO CEP (PROJETO ORIGINAL) 
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APÊNDICE G – APROVAÇÃO NO CEP (EMENDA) 
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125 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE PFEIFFER  

 

 

PERGUNTAS ACERTOS ERROS 

Que dia é hoje? (dia/mês/ano)   

Qual é o dia da semana?   

Onde nos encontramos?   

Qual é o seu telefone o seu endereço?   

Quantos anos você tem?   

Qual é a data do seu nascimento?   

Quem é o presidente/a do Brasil?   

Quem foi o anterior presidente/a do Brasil?   

Quais são os dois sobrenomes da sua mãe?   

Quanto é 20 menos 3? E menos 3? E menos 3? ...   

TOTAL 
  

 

1. Intacto (0-2 erros) 

2. Declínio cognitivo leve (3-4 erros) 

3. Declínio cognitivo moderado (5-7 erros) 

4. Declínio cognitivo severo (8-10 erros) 

NOTA: Se analfabeto se admite um erro a mais e se o nível de escolaridade é alto (nível superior) se admite um 

erro a menos. 
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ANEXO B - FADIGA (ESCALA DE DEPRESSÃO CES-D) 

 

Como tem se sentido ultimamente, na maior parte do tempo: 

Questão Pergunta 
Raramente 

ou nunca 
Poucas vezes Ás vezes 

Quase 

sempre ou 

sempre 

7 Sinto que tudo que fiz foi muito custoso     

20 Eu me sinto desanimado     
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ANEXO C - ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (GDS-15) 

 

Itens Não Sim 

Você está basicamente satisfeito com sua vida? 1 0 

Você deixou muitos de seus interesses e atividades? 0 1 

Você sente que sua vida está vazia? 0 1 

Você se aborrece com frequência? 0 1 

Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? 1 0 

Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? 0 1 

Você se sente feliz a maior parte do tempo? 1 0 

Você sente que sua situação não tem saída? 0 1 

Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? 0 1 

Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria? 0 1 

Você acha maravilhoso estar vivo? 1 0 

Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? 0 1 

Você se sente cheio de energia? 1 0 

Você acha que sua situação é sem esperanças? 0 1 

Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você? 0 1 

TOTAL  
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ANEXO D - ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (EES) 

 

Pergunte ao paciente: Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir e não apenas se sentir 

cansado, nas seguintes situações? 

Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que você não tenha 

feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar como elas o afetariam. Escolha o 

número mais apropriado para responder cada questão. 

 

0 = nunca cochilaria 

1 = pequena probabilidade de cochilar 

2 = probabilidade média de cochilar 

3 = grande probabilidade de cochilar 

 

Situação  Probabilidade de 

cochilar 

Sentado e lendo 0 1 2 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado, quieto, em lugar público (por exemplo, em um teatro, 

reunião ou palestra) 

0 1 2 3 

Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro 0 1 2 3 

Sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool 0 1 2 3 

Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3 
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ANEXO E - ÍNDICE DE BARTHEL (IB) 

 

Marque a resposta segundo o estado do paciente nos últimos 7 dias. 

Se o idoso deambula não responda à área “Cadeira de rodas”. Se usar cadeira de rodas não responda à área 

“Deambulação”. 

 Incapaz Tenta mas 

inseguro 

Precisa  de 

alguma ajuda 

Precisa 

mínima 

ajuda 

Totalmente 

independente 

Higiene pessoal 0 1 3 4 5 

Banho 0 1 3 4 5 

Comer 0 2 5 8 10 

Uso do toalete 0 2 5 8 10 

Subir escadas 0 2 5 8 10 

Vestuário 0 2 5 8 10 

Deambulação 0 3 8 12 15 

Cadeira de 

rodas 

0 1 3 4 5 

Transferência 

cadeira/cama 

0 3 8 12 15 

Eliminição 

vesical 

0 

Incontinência 

urinária  

2 5 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/dia) 

8 10 

Continente 

Eliminação 

intestinal 

0 

Incontinência 

fecal 

2 5 

Frequentemente 

incontinente (1 

vez/sem) 

8 10 

Continente 

Pontuação total  Pontuação excluíndo os itens ‘Eliminação 

vesical’ e ‘Eliminação intestinal’ 

 

 

 

 

 

 

 


