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RESUMO  

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método de revisão bibliográfica            
integrativa. O objetivo foi analisar a ocorrência de quedas em idosos, segundo o             
gênero, faixa etária e a causa, observaram-se que é alta a incidência de quedas em               
idosos, sendo o sexo feminino mais acometido. A Coleta dos Dados deu-se por meio              
de busca sistematizada no banco de dados da Scielo e BVS. Foram encontrados 19              
artigos, que atenderam aos critérios de inclusão como: artigos que atendessem os            
objetivos da pesquisa, que fossem dos últimos 05 anos e nacionais. Dos quais foram              
selecionados os achados e analisados na primeira etapa com agrupamento e           
identificação dos dados e posteriormente com a categorização dos mesmos. Os           
dados obtidos observaram-se que é alta a incidência de quedas em idosos, sendo o              
sexo feminino de incidência maior. Com o processo de envelhecimento o indivíduo            
está sujeito a modificações no organismo e que com o passar do tempo levam a               
deficiência funcional e cognitiva, deixando os idosos suscetíveis a sofrerem quedas.           
O piso escorregadio ou molhado apresentou maior fator de risco que levaram os             
idosos a caírem. As quedas sofridas em pessoas nesta faixa etárias podem            
proporcionar graves consequências, sendo elas físicas e emocionais e até mesmo a            
morte. A maioria dos eventos de quedas está relacionada com os fatores de riscos              
intrínsecos e extrínsecos. Considerações finais: por meio do estudo evidenciou-se          
que os idosos têm pouco conhecimento a respeito da prevenção das quedas, sendo             
necessárias intervenções e orientações para a família e os idosos acerca dos            
cuidados prestados e na identificação dos fatores de riscos para possível prevenção            
deste evento, visando à qualidade de vida da população idosa.  

Palavras-chaves: Idosos, Enfermagem Geriátrica, Prevenção de Quedas.  

ABSTRACT 

This is a qualitative approach and an integrative bibliographic review method. The            
objective was to analyze the occurrence of falls in the elderly, according to gender,              
age group and cause, it was observed that the incidence of falls in the elderly is high,                 
being the female more affected. Data collection was done through systematized           
search in the database of Scielo and BVS. We found 19 articles, which met the               
criteria of inclusion as: articles that met the research objectives, that were of the last               
05 years and national. From which the findings were analyzed and analyzed in the              
first stage with grouping and identification of the data and later with the categorization              
of the same. The data obtained showed that the incidence of falls in the elderly is                
high, with a higher incidence of females. With the aging process the individual is              
subject to modifications in the body and over time lead to functional and cognitive              
impairment, leaving the elderly susceptible to fall. The slippery or wet floor presented             



a greater risk factor that led the elderly to fall. The falls suffered in people in this age                  
group can have serious consequences, being they physical and emotional and even            
death. Most falls events are related to intrinsic and extrinsic risk factors. Final             
considerations: the study showed that the elderly have little knowledge about falls            
prevention, requiring interventions and guidelines for the family and the elderly about            
the care provided and the identification of risk factors for possible prevention of this              
event , aiming at the quality of life of the elderly population. 

Keys - words: Elderly, Health Promotion, Falls.  

1. INTRODUÇÃO  

Segundo Cardoso (apud SOUSA, 2011) com o envelhecimento o indivíduo           

esta sujeito a modificações na anatomia do corpo humano, pode ser identificado nas             

estruturas musculoesqueléticas à diminuição da estatura e atrofia óssea que são           

provocadas pela perda da massa óssea além da degeneração da cartilagem e da             

massa muscular que vai proporcionar diminuição da resistência evidenciando         

lentidão ou dificuldade para movimentar-se e também com o acumulo de gordura            

corporal predispõe o surgimento de doenças que deixa o idoso mais vulnerável a             

cair.  

Segundo Saraiva et al. (2008, p.29) a queda pode ser entendida como “um             

deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com             

incapacidade de correção em tempo útil.” De acordo com Organização Mundial de            

Saúde (OMS) define as quedas como sendo um acidente inesperado que leva o             

indivíduo em contato direto com uma superfície rígida ou um objeto, podendo ou             

não provocar danos à saúde, relata que aproximadamente em 2002 tenham morrido            

em todo o mundo cerca de 391.000 pessoas devido a este evento.  

A porcentagem de quedas em pessoas com idade superior a 65 anos está em              

aproximadamente 28% a 25% (CAMPBELL et al. apud OMS, 2010). E os idosos             

com mais de 70 anos tem a proporção para 32% a 42% (STALENHOEF et al. apud                

OMS, 2010). Ou seja, quanto atinge a idade aumenta o nível de fragilidades levando              

as a caírem mais. Aproximadamente 30% a 50% dos idosos institucionalizados           

caem. Aqueles idosos que possuem algum tipo de enfermidade ou que tem a             



necessidade de repouso têm maior ocorrência de quedas do que os que vivem na              

comunidade (TINETTI apud OMS, 2010).  

Diversos estudos têm encontrado uma frequência de quedas maior em          

mulheres do que em homens. Ainda não há uma explicação concreta sobre este             

fato, acredita-se que a mulher por possuir maior fragilidade, menos força muscular e             

realizar com mais frequência atividades domesticas, se torna mais vulnerável ao           

risco de quedas (FERREIRA, 2010; YOSHITOME, 2010). O idoso comumente não           

cai por realizar atividades perigosas, como subir em escadas ou cadeiras, mas, em             

atividades rotineiras.  

A população brasileira passa por mudança no cenário demográfico, devido o           

número de idosos que cresce em proporção considerável, com diminuição da           

mortalidade e consequente aumento de expectativa de vida dos brasileiros.          

Portanto, questões dessa fase da vida requerem um papel de destaque no            

desenvolvimento de políticas de promoção da saúde e prevenção de agravos, tendo            

em vista a promoção da qualidade de vida deste grupo etário (COSTA, et al. 2011).  

Com o aumento da população de idosos requer dos profissionais de saúde             

atenção e intervenção para minimizar os problemas que surgem com o processo de             

envelhecimento. Esse problema não atinge somente as pessoas idosas, mais          

também familiares, sociedades e instituições de saúde. Para que medidas sejam           

tomadas tem-se a necessidade de investigar se entre os idosos a qualidade de vida.              

Para conhecer os idosos é preciso observar se a dificuldades em realizar tarefas do              

dia a dia e se há perda de autonomia ou independência, além de identificar os               

fatores de riscos que levam aos agravos a sua saúde ou até mesmo a morte               

(REBELATTO e MORELLI apud RODRIGUES, 2012).  

Sendo a sim, este estudo partiu para o seguinte problema de pesquisa: De              

eu maneira a enfermagem pode atrair na prevenção de quedas em idosos? 

Este, estudo torna-se relevante pois, poderá contribuir na formação de          

profissionais que assistem idosos, para implementação de ação educativas junto á           



comunidade com objetivo de sensibilizar as famílias e poderá também estimular           

novas pesquisas no campo de gerontologia e geriatria. 

OBJETIVO GERAL  

Analisar a ocorrência de quedas em idosos bem como a atuação de            
enfermagem na prevenção de quedas partir da literatura científica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

•   Identificar o perfil do idoso com maior incidência de quedas; 

• Gerenciar os motivos mais frequentes de quedas; 

• Avaliar a assistência que tem sido prestado pela enfermagem na prevenção           

de quedas de idosos; 

• Verificar as ações educativas desenvolvidas pela enfermagem na prevenção         

de quedas, junto a familiares e comunidade; 

2. REFERENCIAL TEÓRICO   

Para a discussão deste estudo os principais pontos da análise de dados foram             

listados em 4 categorias conforme a seguir. 

2.1.1 PROCESSOS DO ENVELHECIMENTO  

Fala-se correntemente em envelhecimento como se tratando de um estado          

comumente classificado de “terceira idade” ou ainda “quarta idade”. No entanto, o            

envelhecimento não é um estado, mas sim um processo de degradação que ocorre             

naturalmente de forma progressiva e diferenciada em cada ser vivo. Não sendo            

possível datar o seu início e de acordo com o nível no qual se situa, variando a sua                  

intensidade de um indivíduo para outro individuo (CANCELA, 2007).  

De acordo com Amado (2008), nunca na história da humanidade, tantos           

viveram tanto tempo. As enormes mudanças ocorridas em áreas como: científicas,           

sociais e políticas do último século acarretaram transformações na composição          

demográfica. Passou-se de um modelo de elevada natalidade e elevada mortalidade           

para um modelo de baixa mortalidade e baixa natalidade. Esta mudança trouxe            



enormes consequências sociais. No centro de tudo está o envelhecimento          

populacional de todo o mundo.  

Com o aumento expressivo na população de idosos, surge um grande desafio            

para o Brasil, o estabelecimento de políticas públicas e meios que possam garantir a              

qualidade de vida desta parcela da população. Segundo Sousa (2008) esse           

processo de envelhecimento representa um marco na história das relações sociais,           

exigindo novas posturas do poder público e de toda a sociedade, no propósito de              

tornar mais humanas as condições de vida daqueles que atingem a terceira idade.  

As principais características do envelhecimento humano são a sua         

individualidade e a sua diversidade. Estas especificidades traduzem-se em reflexos          

bastante marcados no estado de saúde do idoso. Como tal, o principal recurso para              

a promoção da sua saúde é a própria pessoa, pelo que o idoso deve ser encorajado                

a participar neste processo (MARTINS apud PALMA, 2012).  

O envelhecimento trazendo consigo um conjunto de consequências e efeitos          

da passagem do tempo, que pode ser considerado como um desfalecimento           

funcional que afeta todos os sistemas fisiológicos principais, de forma variável. Esse            

desfalecimento não impede, entretanto, que a pessoa se mantenha ativa,          

independente e feliz. Representa do ponto de vista psíquico, a conquista da            

sabedoria e maturidade (M0RAES, 2010).  

É certo que todos os seres vivos estão predestinados ao envelhecimento,           

como algo que ocorre naturalmente e sendo irreversível, se faz necessário uma            

reflexão sobre o mesmo, para que no dia a dia se possam atender as necessidades               

da velhice. Tais necessidades podem ser diversas e crescentes especialmente em           

um país como o Brasil, cujo aumento da população de idosos está em grande              

ascensão e onde há grandes déficits no quesito qualidade de vida (ROCHA, 2009).  

A saúde aparece como elemento fundamental por exercer grande impacto          

sobre a qualidade de vida. Os pontos negativos associados ao processo de            

envelhecimento têm como um de seus pilares o declínio biológico, ocasionalmente           

acompanhado de doenças e dificuldades funcionais, que surgem cada vez mais           

com o aumento da idade. (Ministério da saúde; 2010).  



De acordo com Nunes de Moraes (2012) a maioria dos idosos traz consigo             

doenças ou disfunções orgânicas que, na maioria das vezes, não estão associadas            

à limitação das atividades ou à restrição da participação social, porém não deixam             

de serem pontos negativos para esta fase da vida sendo para muitos um obstáculo              

para se ter independência.  

A expectativa de vida no Brasil aumentou bastante, e o grande desafio é             

maior devido a velocidade com que esse aumento aconteceu. Em 1950, a            

expectativa de vida não passava de 51 anos, e o Brasil era um dos países mais                

jovens do mundo. Atualmente, nossa expectativa de vida ultrapassa os 73 anos,            

temos aproximadamente 191 milhões de habitantes em todo o país e cerca de 21,7              

milhões são idosos (FRANÇA, 2011).  

O crescimento da população idosa é um acontecimento presente e          

consolidado no cotidiano de nosso país, consumindo mais recursos e requerendo           

novas estratégias de enfrentamento que visem o envelhecimento ativo, saudável e           

independente (MAZO, et al. 2009 p.35). 

2.1.2 Dados da população de idosos  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, a            

população brasileira era de 190.755.799 habitantes, dos quais 20.590.599 eram          

considerados idosos (idade ≥ 60 anos), correspondendo a 10,8% da população           

brasileira.  

Nota-se uma rápida mudança na representatividade dos grupos etários: o          

grupo de crianças do sexo masculino de zero a quatro anos, por exemplo,             

representava 5,7% da população total em 1991, enquanto o feminino representava           

5,5%. Em 2000, esses percentuais caíram para 4,9% e 4,7%, chegando a 3,7% e              

3,6% em 2010. Simultaneamente, pode ser observado o crescimento da população           

com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e                 

chegando a 7,4% em 2010 (14.081.480 habitantes) (IBGE, 2010).  

Os principais determinantes dessa acelerada mudança na população do         

Brasil são a redução significativa na taxa de fecundidade, associada à forte redução             

da taxa de mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. O aumento do               



número de idosos está a impor mudanças profundas nos modos de pensar e viver a               

velhice na sociedade (MORAES, 2012).  

A população idosa brasileira teve importantes conquistas nas duas últimas          

décadas. Um acontecimento importante para a garantia dos direitos desse grupo           

populacional foi a Lei: 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do                

Idoso. Importante lembrar, que no Brasil é considerada idosa a pessoa com 60 anos              

ou mais, enquanto que nos países desenvolvidos idosos é aquele que tem 65 anos              

ou mais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS apud MINISTÉRIO DA           

SAÚDE – MS, 2010).  

2.1.3 Fisiologia do envelhecimento  

Todo organismo multicelular possui um tempo limitado de vida e sofre           

mudanças fisiológicas no decorrer do tempo. Pode ser dividida em três fases a vida              

de um organismo multicelular: fase de crescimento e desenvolvimento, fase          

reprodutiva e senescência. No período da primeira fase, ocorre o desenvolvimento e            

crescimento dos órgãos especializados, o organismo vai crescendo e adquirindo          

capacidades funcionais que o torna pronto para reprodução. A próxima fase é            

caracterizada pela capacidade de reprodução do indivíduo, que garante a          

continuidade da própria espécie. A terceira fase, a senescência, onde há um declínio             

da capacidade funcional do indivíduo (CANCELA, 2007). 

Segundo Nunes de Moraes (2010) o envelhecimento biológico é ativo e           

irreversível, expondo o organismo a agressões externas e internas. Existem          

evidências de que o processo de envelhecimento é de natureza multifatorial e            

dependente da programação genética. Pode haver consequentemente, diminuição        

da capacidade funcional das áreas afetadas e sobrecarga dos mecanismos de           

controle homeostático, que passam a servir como substrato fisiológico para          

influência da idade na apresentação da doença, da resposta ao tratamento proposto            

e das complicações que se seguem.  

Entre as queixas cognitivas mais frequentes em idosos destacam-se os          

défices de memória, que pode sofrer influência de fatores culturais. O           

envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações estruturais          



e funcionais do organismo que se acumulam de forma progressiva (SANTOS,           

2009).  

Alguns aspectos positivos do envelhecimento relacionam-se o com a         

experiência de vida acumulada pelo idoso, sendo este um exemplo de ensinamento,            

respeito e dignidade para os demais. Podendo o ser idoso manter o espírito jovem.              

Sendo os aspectos negativos que há velhice: as dificuldades causadas pelo           

comprometimento de algumas funções do organismo. Outros pontos negativos         

incluem a presença de doenças, dores e a necessidade de ajuda psicológica em             

virtude da presença de alguns distúrbios neurológicos (COLOMÉ et al., 2011).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde a terceira idade tem início entre            

os 60 e 65 anos, pois esta é uma idade instituída para efeitos da pesquisa, já que o                  

processo de envelhecimento depende de três classes de fatores principais:          

biológicos, psíquicos e sociais. São estes fatores que podem preconizar a velhice,            

acelerando ou retardando o envelhecimento e a instalação de doenças e sintomas            

característicos da idade avançada. Possuindo cada indivíduo uma velocidade no          

envelhecimento (CANCELA, 2007).  

Para Silva (2008) no processo natural do envelhecimento, haverá         

características anatômicas, funcionais e psicossociais distintas. As principais        

modificações apresentadas são as alterações anatômicas, sendo a mais visíveis          

que manifestam-se em primeiro lugar, e as orgânicas tais como: a estatura, o peso,              

a composição corporal. E as fisiológicas, as alterações, na maioria das vezes,            

podem ser observadas pela lentidão do pulso, do ritmo respiratório, da digestão e             

assimilação dos alimentos. Podendo haver alterações no corpo como as motoras,           

psicológicas, o envelhecimento traz ao ser humano uma série de mudanças nos            

aspectos psicossociais.  

De acordo com o avançar da idade, os passos se tornam mais curtos e lentos               

e o tronco tende a se projetar para frente para proporcionar estabilidade, mas em              

contrapartida pode interferir nas reações automáticas de equilíbrio (PAPALÉO         

NETTO, apud MIRANDA, et al. 2010 p.454).  



Os sinais de deficiências funcionais vão aparecendo de maneira discreta no           

decorrer da vida, sem comprometer as relações e a gerência de decisões. Esse             

processo não pode ser considerado doença. Em condições basais, o idoso não            

apresenta alterações no funcionamento ao ser comparado com o jovem. A diferença            

manifesta-se nas situações nas quais se torna necessária a utilização das reservas            

homeostáticas, que, no idoso, são mais fracas. Além disso, todos os órgãos ou             

sistemas envelhecem de forma diferenciada (MORAES, 2010).  

O envelhecimento traz consigo alterações em diversas partes do organismo.          

Destacam-se: Diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, fígado e o cérebro;            

Diminuição da capacidade dos rins para eliminar toxinas e medicamentos;          

Diminuição da capacidade do fígado para eliminar e metabolizar a maioria dos            

medicamentos; Diminuição da frequência cardíaca máxima, mas sem alteração da          

frequência cardíaca em repouso; Diminuição do débito cardíaco (saída de sangue           

do coração) máximo; Diminuição da tolerância à glicose; Diminuição da capacidade           

pulmonar; Diminuição da função celular no combate às infecções (CANCELA,          

2007).  

2.1.4 Incapacidade funcional e cognitiva no idoso  

A cognição pode ser afetada por muitos fatores e os idosos podem ser             

acometidos por alterações temporárias na função cognitiva quando hospitalizados ou          

submetidos a instituições de de longa permanência. Estas alterações podem estar           

relacionadas com a mudança no ambiente, terapia clínica ou com as alterações no             

desempenho do papel (SMELTZER, et al. 2009).  

Para Cunha (2009), em uma parcela da população idosa, ocorre uma redução            

gradual e progressiva da capacidade funcional. Os sinais desses declínios          

funcionais vão aparecendo de maneira discreta no decorrer dos anos, sendo           

chamados de senescência, podendo ou não comprometer as relações e a tomada            

de decisões. Esse processo não pode ser considerado doença (MORAES, 2010).  

A estabilidade do corpo depende da recepção adequada de informações          

através de componentes sensoriais, cognitivos, do sistema nervoso central e          

musculoesquelético de forma integrada. O efeito cumulativo de alterações         



relacionadas à idade, doenças e meio-ambiente inadequado parece predispor à          

queda (PEREIREA apud RIBEIRO, et al. 2008, p.1266).  

Demência significa a perda do funcionamento normal das funções cognitivas          

e comportamentais, comprometendo a autonomia, independência e a segurança do          

indivíduo. A prevalência de demência é estimada em cerca de 5% da população             

idosa e em geral aumentam com a idade, dobrando a cada cinco anos,             

aproximadamente, após os 65 anos de idade. Portanto, quanto mais velho o            

indivíduo maior a probabilidade de déficits cognitivos (VILELA, 2012).  

De acordo com Santos (2009) problemas como déficits físicos, cognitivos e           

comportamentais observados no envelhecimento resultam de um conjunto de         

alterações biológicas que desencadeiam eventos moleculares e celulares as quais          

geram morte celular, radicais livres, mudanças proteicas e outros danos          

secundários. Podendo estes eventos acarretar em problemas de saúde para pessoa           

idosa e consequentemente prejudicar a qualidade de vida.  

A capacidade funcional é muito importante para que o idoso tenha uma vida             

com maior independência e autonomia, sendo capaz de realizar suas atividades           

físicas e mentais necessárias para manutenção de suas necessidades básicas,          

como: tomar banho; vestir-se; realizar higiene pessoal; alimentar-se; manter a          

continência; preparar refeições; ter o controle financeiro e fazer outras tarefas           

(ALENCAR apud BISPO; ROCHAB; ROCHA, 2012).  

As doenças que causam limitações na função cognitiva constituem um dos           

grandes problemas nos idosos, pois resultam em perda da autonomia e grande            

sobrecarga para os familiares e cuidadores. (COSTA apud SCHNEIDER, et al. 2008            

p. 45). 

3. METODOLOGIA  

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de            

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos          

científicos escritos nos últimos 5 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific              



Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS)           

utilizando-se os seguintes descritores: Idosos, Enfermagem Geriátrica, Prevenção de         

Quedas.   

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de          

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa publicados na         

íntegra e disponíveis online, no período de 2012 a 2017 que atendem as             

necessidades da pesquisa.  

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao           

objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2012.  

A amostra final foi constituída por 19 (Dezenove) artigos científicos. Dessa           

forma, foram encontrados 4 (Quatro) na base de dados SCIELO e outros 15             

(Quinze) artigos na Biblioteca Virtual de Saúde.  

4. RESULTADOS 

No presente estudo, foram analisados 19 (Dezenove) artigos que atenderam          

aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, onde foram encontrados 4          

(Quatro) na base de dados SCIELO e outros 15 (Quinze) artigos na Biblioteca Virtual              

de Saúde. A seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos analisados. O            

quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica 

Título         Autores Ano Tipo de Estudo 
Acidentes por  
quedasem um grupo   
específico de idosos.  

COSTA; Alice  
Gabrielle de Sousa 

2011 Revisão Eletrônica 
enfermagem 

Fatores associados a   
quedas em mulheres   
idosas residentes na   
comunidade. 

GAI, Juliana;  
NOUGUEIRA, Lucy  
Gomes, TOLEDO, de   
Otavio, 
RODRIGUES, 
Marcelo Palmeira.  

2010 Revista da  
associação Medicina  
Brasileira 

Risco de queda nos    
idosos: educação em   
saúde para melhoria   
da qualidade de vida 

NOGUEIRA, 
Augusto; 
ALBERTO,Mirim; 
CARDOSO, Geraldo  
de Assis, BARRETO,   

2012 Revista Práxis 



Maria Auciliadora  
Motta. 

Análise de fatores   
extrínsecos e  
intrínsecos que  
predispõem a  
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5. DISCUSSÃO 

Para a discussão deste estudo os principais pontos da análise de dados foram             

criadas 7 categorias para maior compreensão dos dados coletados, conforme a           

seguir: 

5.1.1 CONCEITO DE QUEDAS EM IDOSOS  

O sistema neural possui o controle de todas as atividades corpóreas, além de             

intermediar as relações entre o homem e o meio ambiente. As estruturas cerebrais             



possuem regiões para funções específicas no que se refere à coordenação motora,            

dentre a qual o cerebelo e lobo frontal estão diretamente ligados a este             

comportamento (MOORE e DALEY, 2009).  

Assim como uma máquina que usada constantemente, pode apresentar         

desgaste e falhas devidos suas horas de utilização, o sistema neural também pode             

apresentar desgaste e falhas no que se refere a todas as estruturas, no entanto, as               

vezes uma região é mais do que outra. A parte neural e muscular esquelética, com o                

envelhecimento, tem se mostrada afetada e resultando em quedas nos idosos, que é             

o primeiro indicador desta falha e pode ainda apresentar outras complicações devido            

ao processo de deterioração física (SWIFT apud GAI, et al. 2010).  

As alterações na mobilidade do idoso são provenientes de fatores ambientais,           

de alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, ou ainda de           

consequências de estilo de vida adotado pelo indivíduo ao longo da vida (GREISE             

apud PERRACINI, et. al. 2009 p.30).  

Autores como Carregaro; Toledo (apud CUNHA, et al. 2009) e Andrade;           

Santos (apud CRISTIANO, 2009) ainda citam que a queda é uma falta de             

capacidade para corrigir a movimentação corpórea e está associada ao          

envelhecimento e algumas patologias em estado agudo ou crônico.  

Para Barbosa (apud CUNHA, et al. 2009) idosos mais susceptíveis a quedas            

são aqueles que apresentam alguma enfermidade, especialmente os com deficiência          

na mobilidade, equilíbrio e controle postural. Esta definição exclui, portanto tropeços,           

esbarrões, perda de consciências, atos de violência física e acidentes          

automobilísticos ou de grande impacto externo, pois podem ter interferências          

externas. É para Ishizuka (apud PAULA, 2010) qualquer evento que causa o contato             

inesperado do corpo com o solo. Mostrando assim que as quedas estão associadas             

à incapacidade funcional.  

Quedas de idosos saudáveis causadas por participarem de eventos gerais,          

não são adicionadas ás quedas descritas neste trabalho, pois advém de outros            

fatores que não por estarem frágeis e caírem por instabilidade e comprometimento            

fisiológico. (HECKMAN e PAIXÃO apud CELICH, et al. 2010).  



Paula (2010) reforça a importância da definição de quedas, para que não haja             

confusão e equívocos em estudos que envolvam o envelhecimento e as quedas. É             

importante seguir os conceitos de queda citados acima para que a associação neural             

e incidências registradas como quedas realmente ofereçam dados reais e que           

corroborem com os estudos deste que é considerado segundo Carregaro e Toledo            

(apud CUNHA, et al. 2009) um dos principais problemas clínicos e de saúde pública.  

A preocupação em relação a estes acontecimentos com idosos são          

aumentados quando se percebe que há uma estimativa de crescimento na           

longevidade e consequentemente no número da população de idosos, pois estes           

competirão por recursos assistenciais como afirmado no trabalho de Ramos apud           

Cristiano (2009), que já estão insuficientes e geram alto custo assistencial           

(CARREGARO e TOLEDO apud CUNHA, et al. 2009).  

“Na realidade, a frequência de quedas em pessoas idosas é muito mais alta             

do que se imagina, pois os idosos as aceitam como um acontecimento inevitável do              

envelhecer e normalmente não as relatam, a menos que sejam interrogados.”           

(PAPALÉO apud SILVA, 2011 p.19). Esta definição aumenta mais ainda a           

reocupação em relação a quedas em idosos, pois a partir do momento que se é               

entendido como algo inevitável e normal, se reduz a vigília em evitar as quedas e               

interferem nos dados registrados para estudos desta natureza.  

5.1.2 A INSTABILIDADE POSTURAL E AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO  

Segundo Gazzola, et al. (apud BRUNI; GRANADO; PRADO, 2008) conceitua          

equilíbrio como habilidades que são adquiridas por uma pessoa em se manter em             

um local, sem que aja um deslocamento do corpo, além de proporcionar ou mesmo              

a capacidade de se movimentar de forma correta e segura em um ambiente. Os              

termos “balanço, equilíbrio e controle postural” são usados na literatura como           

sinônimos para definir a função que o corpo tem em evitar os eventos de queda.  

Hargreaves (apud CRUZES, 2010) define a instabilidade como sendo falta de           

coordenação do corpo humano ao se movimentar ou de se posicionar em um             

determinado espaço. Com o processo de envelhecimento, pode se notar que a            

instabilidade fica prejudicada, podendo ser observado em individuo o surgimento de           



doença, ou a perda ou diminuição das funções sensórias e motoras, e proporcionar             

a pessoa ao longo dos anos a perda da autonomia e da independência.  

Já para Ferraz; Barela; Pellegrini (apud ALMEIDA, et al. 2012) qualquer ser            

humano possuem componentes, que com o envelhecimento, podem ter alterações          

funcionais que dificultam o funcionamento e a execução da resposta motora           

responsável pela mecanismo do controle da postura e do equilíbrio corporal, e            

consequentemente a os riscos de quedas aumentando morbidade e mortalidades na           

idade superior a 60 anos, geralmente provocadas pela falta de autonomia e            

independência.  

“A estabilidade do corpo depende da recepção adequada de informações          

através de componentes sensoriais, cognitivos, do sistema nervoso central e          

musculoesquelético de forma integrada.” (RIBEIRO, et al. apud SILVA, 2011 p.19).  

A instabilidade postural com a ocorrência de quedas é uma característica           

esperada do processo de envelhecimento fisiológico. Quanto mais frágil o idoso           

maior a incidência. Cerca de um terço das pessoas com 65 anos ou mais de idade                

caem pelo menos uma vez por ano. Em pelo menos 10%, as quedas são recorrentes               

(HARGREAVES apud SILVA, 2011 p.18).  

Voermans, et al. (apud PAULA, 2010) relatam que avaliar a marcha é            

imprescindível, pois qualquer alteração predispõe o indivíduo a cair. Um exemplo e o             

arrastar dos pés, leva o indivíduo a tropeçar com facilidade em objetos. E quando se               

avalia um idoso “caidor” é importante levantar toda a história da queda, observando             

os medicamentos e o ambiente domiciliar. As perguntas não devem levar em            

consideração apenas a queda em si, mas também suas consequências. Os autores            

aconselham a avaliar a marcha e o equilíbrio de preferência com testes funcionais             

que focam o desempenho das atividades da vida diária.  

“A capacidade para manter o equilíbrio e o controle postural é importante para             

o desempenho adequado das tarefas de vida diária, bem como para levantar e             

sentar-se numa cadeira ou realizar uma caminhada.” (MOCEDO, 2008 p.421).  

A avaliação da função motora tem como base a força, o tônus e a massa               

muscular, a amplitude dos deslocamentos das articulações, a postura e a marcha o             



alinhamento corporal e a estabilidade corporal, assim com a eficácia da coordenação            

a capacidade funcional do idoso e o seu envelhecimento fisiológico (KEENAN e            

FENALE apud DUARTE e DIOGO, 2000).  

Aos idosos com comprometimento funcional do equilíbrio, para diminuir e          

evitar que as limitações funcionais possam progredir e acarretar em queda, cujas            

consequências podem gerar entre a incapacidade e a morte, a reabilitação precoce            

tem como objetivo de prevenção da incidente e a recuperação da perda funcional             

(GAZZOLA, et al. apud BRUNI; GRANADO; PRADO, 2008).  

5.1.3 OCORRÊNCIAS DE QUEDAS EM IDOSO  

A preocupação com a ocorrência de quedas em idosos é suportada pelo            

registro identificado em órgão de saúde sobre este evento. O Órgão Mundial de             

Saúde (OMS) se mostra preocupado com a queda dos idosos ao revelar dados que              

registram que pelo menos um terço das pessoas idosas sofrem uma queda ao ano,              

e que estes têm três vezes mais chance de cair novamente (OMS, 2010).  

Estes dados são reforçados pelo Ministério da Saúde (apud PIOVESAN;          

PIVETTA; PEIXOTO, 2011) que avalia ainda a porcentagem de ocorrências          

associada à faixa etária e institucionalização. Os dados mostram uma maior           

incidência em idosos acima de 80 anos e institucionalizados, chegando a aumentar            

mais de 50% em alguns trabalhos relatados como de Gama (apud NICOLUSSI, et al.              

2012) e reforçados pelos estudos de Pereira (apud PIMENTEL e SCHEICHER,           

2009) que acrescentam ainda o fato de estarem, estas quedas, associadas a um             

grau de independência do idoso. Relata ainda que este sentido, os idosos que             

requerem ajuda para a realização das atividades da vida diárias têm 14 vezes maior              

probabilidade de cair, quando comparados àqueles de mesma faixa etária, porém           

independentes.  

As lesões se situam em sétimo lugar como causa de morte para as pessoas              

idosas, e as quedas constituem uma causa importante de lesões nos idosos,            

contribuindo com 62% de todas as lesões não fatais tratadas no departamento de             

emergência de 2001. Entre 35% e 40% das pessoas idosas residente da            

comunidade e 60% das residentes em clínicas de repouso sofrem quedas           



anualmente; a metade cai várias vezes. A incidência de quedas aumenta com a             

idade crescente e tende a ser mais elevada naqueles com 80 anos ou mais              

(SMELTZER, et al. 2009).  

Em comparação de gênero, as pesquisas apresentadas nos dados do          

Ministério da Saúde (apud PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011) e Perracini e           

Ramos (apud PINHO, et al. 2011) mostram que o sexo feminino apresenta maiores             

índices e registros de quedas até determinada idade e depois as chances se             

equivalem. Estes dados estão sujeitos a verificação do estado de resistência natural            

diferente que existe entre homens e mulheres. 

No que se refere à internação referente às quedas, a área mais afetada é o               

quadril e a minoria, que é entre 5% e 25% requerem hospitalização segundo (MS              

apud PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011).  

Gama (apud NICOLUSSI, et al. 2012) que ainda relatam uma maior           

possibilidade de morrer no ano seguinte em decorrência das quedas. Colocando           

segundo Felten et al. (apud MACHADO, et al. 2009) em quinto lugar como causa de               

óbitos em pessoas idosas os acidentes, que incluem as quedas, reforçando ainda            

mais a importância de estudos sobre este fator com idosos, pois podem ser evitadas.  

Outros autores colocam a mortalidade, por causas externas, em decorrência          

de quedas ocupando o segundo lugar. Esta classificação é baseada em dados do             

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e reforçada pelos estudos de           

Datasus (apud FERREIRA e YOSHITMOE, 2010) entre 2008 e 2010.  

Estes trabalhos e dados mostram ainda que as quedas colocam os idosos em             

primeiro lugar para internações Alves (apud SANTOS, et al. 2011) e que os dados              

muitas vezes sofrem interferência do fator esquecimento, muito comum nos idosos           

quando abordados para as causas das internações como apresentado no trabalho           

de Paula (2010) que realizou estudos sobre informações relativas ao último ano ou             

aos últimos 6 meses, para que o idoso recordasse de quedas neste prazo.  

5.1.4 FATORES DE RISCO DE QUEDAS EM IDOSO  



São vários os fatores identificados como de risco para queda em idosos, entre             

eles: faixa etária, gênero, estado cognitivo, desgaste dos proprioceptores, histórico          

de quedas e ainda utilização de medicamentos, como mostrado nos estudos de            

Ramos e Toniolo (apud CRISTIANO, 2009). Acrescido de fatores extrínsecos em           

relação a circunstâncias sociais e ambientais pelos trabalhos de Fabricio; Rodrigues;           

Costa (apud CELICH, et al. 2010) e Paschoal e Lima(apud AGUIAR e ASSIS, 2009).              

Tideiksaar (apud SMELTZER, et al. 2009) reforçam que as quedas como já descrito             

são multifatoriais, o que torna ainda mais difícil uma abordagem eficaz na            

prevenção.  

É imperioso assinalar que as quedas em idosos possuem uma etiologia           

multifatorial e podem ser concomitantes e somatórias, envolvendo uma interação          

entre fatores intrínsecos (aqueles relacionados ao indivíduo) e extrínsecos (aqueles          

associados com características ambientais). Os primeiros estão relacionados ao         

decréscimo das habilidades funcionais, gênero feminino, caucasianos, idosos com         

mais de 80 anos, quedas precedentes, prejuízo da mobilidade e equilíbrio,           

sedentarismo, deficiência nutricional, déficit cognitivo, entre outros. Os segundos         

incluem condições de meio ambiente, pisos escorregadios e irregulares, solos          

úmidos, roupas e sapatos inadequados e iluminação precária (BRASIL apud          

COSTA, et al. 2012).  

A falta de equilíbrio e as alterações na macha são dois maiores fatores de              

riscos limitadores da mobilidade e causadores de quedas em idosos.(PERRACINI          

apud FARIA, 2010).  

Segundo Onaga e D’elboux (apud ANTES, 2011) geralmente os fatores de           

risco extrínsecos, são mais identificados em idosos que vivem na comunidade, pois            

eles realizam mais atividades físicas. E os intrínsecos estão associados em idosos            

institucionalizados, por necessitarem de ajuda em realizar atividades diárias ou ate           

mesmo no autocuidado.  

Todas as situações de quedas possuem fatores de risco específicos, os que            

podem ser modificados, são aqueles como as alterações no ambiente e no estilo de              

vida, e os que não são modificados, estão relacionadas com a idade o sexo e o                



estado patológico. Para uma avaliação clínica ou coleta de dados epidemiológicos, é            

importante que na identificação dos fatores de riscos para quedas, sejam feitas de             

forma individualizada, pois a várias situações que levam a pessoa a cair (CELICH, et              

al. 2010).  

A internação em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) é           

defendida como um dos fatores que aumentam as estatísticas das quedas dos            

idosos (MS apud PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011). 

5.1.5 CONSEQUÊNCIAS DAS QUEDAS EM IDOSOS  

Embora a maioria das quedas sofridas por idosos não resulte em lesões,            

entre 5 e 10 % das pessoas idosas que cem sofrem lesão grave. A fratura mais                

comum que ocorre a partir das quedas e a fratura de quadril, a qual se resulta da                 

osteoporose e da situação que provoque a queda. Dentre o 1% estimado dos idosos              

que caem e sofrem quedas e fratura de quadril 20 a 30% morrem dentre de 1 ano                 

após a fratura (TIDEIKSAAR, apud SMELTZER, et al. 2009).  

A maioria das fraturas é resultante de quedas em casa, ocasionadas durante            

atividades cotidianas como, por exemplo, subir e descer escadas, ir ao banheiro ou             

trabalhar na cozinha. Cerca de 10 bilhões de dólares são gastos por ano pelo              

sistema de saúde norte-americano com fraturas de quadril (TINETTI apud PINHO, et            

al. 2011).  

“A queda ocorrida entre idosos traz sérias consequências físicas, psicológicas          

e sociais. Muitos idosos convivem diariamente com o medo de cair, limitando            

progressivamente suas atividades.” (CONTIJO, 2011).  

Segundo Pereira et al., (apud ANTES, 2011) além das consequências físicas           

causado pelas quedas, a também problemas psicológicos, podendo ser observado o           

medo de cair novamente, que pode gerar sentimentos de incapacidade levando a            

pessoa receio de realizar novas atividades ou de fazer as tarefas do dia a dia, e                

consequentemente sinais de depressão e isolamento gerando assim, alterações         

funcional e modificação a sua rotina.  



As consequências das quedas para os idosos podem representar perdas nos           

níveis dos componentes da capacidade funcional, redução das atividades da vida           

diária e, ainda, desencadear um quadro depressivo. (CAMPBELL; BORRIE;         

SPEARS apud HERNANDEZ, et al. 2010).  

Com os eventos de quedas em idosos podem ocorrer consequências físicas e            

psicológicas, levando a perda de autonomia e independência, além de repercutir           

entre os familiares e cuidadores, que devem fazer modificação em sua rotina, para             

realização dos cuidados da pessoa idosa, como nas mudanças do ambiente para            

sua segurança e recuperação pós-quedas (CARVALHO; COUTINHO apud MAIA,         

2011).  

O conhecimento das consequências físicas, psicológicas e sociais das quedas          

em idosos é de extrema importância, pois ele auxiliará no delineamento das            

estratégias preventivas e de reabilitação de tais repercussões. (MAIA, 2011).  

5.1.6 MEDIDAS PREVENTIVAS DE QUEDAS NA VELHICE  

Vários estudos corroboram para uma grande preocupação com as quedas em           

idosos como (Ministério da Saúde (apud PIOVESAN; PIVETTA; PEIXOTO, 2011) e           

Santos e Andrade (apud ALVES e SCHEICHER, 2011) entre outros. Estes fatos            

geram uma grande preocupação em evitar ou minimizar as quedas e seus riscos. A              

diminuição de ocorrências de quedas é possível com cuidados simples como:           

realização de exercícios físicos, melhorando a capacidade funcional, equilíbrio,         

força, coordenação e velocidade de movimento; revisão das medicações;         

modificações nos domicílios buscando segurança dentro e fora do domicílio entre           

outros fatores são aspectos importantes na prevenção de eventos incapacitantes e           

prevenção de quedas no âmbito populacional (PERRACINI e RAMOS apud          

MIRANDA; MOTA; BORGES, 2010) e (MAZO, et al. apud COSTA, et al. 2011).  

Vários estudos têm demonstrado que a prevenção dos fatores de risco pode            

reduzir consideravelmente o número de quedas. Programas de prevenção de          

quedas eficazes e de menor custo envolvem avaliação de risco sistemático e            

intervenções dirigidas aos riscos. São importantes, programas de exercício físico, de           

inspeção ambiental e de redução de riscos. Intervenções multidisciplinares na          



avaliação e nas intervenções são abordagens ideais para a prevenção de quedas na             

população idosa (RUBENSTEIN apud PALMA 2012).  

Nos estudos de Souza e Borges (2012) há relatos de alguns fatores de risco              

que podem ser modificáveis, através do estímulo à leitura e na alfabetização, para             

que possa promover habilidades como na concentração e atenção, além de ser            

possível de identificar suas dificuldades em relação às alterações cognitivas ou           

funcionais como na visão, fala e deambulação, através desta avaliação sendo           

possível de oferecer aos idosos meios de recuperação e soluções, como a            

necessidade para o uso de prótese e órtese ou realização de medicação conforme a              

indicação.  

Além de todos estes fatores, envelhecer sabendo das futuras limitações e           

possíveis riscos e agravos de quedas, podem proporcionar ao idoso um           

envelhecimento saudável, levanto em conta o hábito de vida sem cigarros, excesso            

de álcool, alimentação correta e nível aceitável de atividade física podem proteger os             

idosos das quedas e possíveis complicações decorrentes destas (PEEL apud OMS,           

2010).  

Sendo um problema real que acarreta graves consequências e sérias          

limitações à população idosa torna-se urgente a sua prevenção, com base numa            

promoção de saúde adequada, com vista à autonomia, independência e          

consequente qualidade de vida (PALMA 2012). 

A Enfermagem deve estar apta a identificar as dificuldades e degeneração do            

sistema funcional e locomotor do idoso para orientar os cuidadores e os idosos             

buscarem uma melhor qualidade de vida (MIRANDA; MOTA; BORGES, 2010).  

As medidas preventivas em relação à queda de idosos nos envolvem           

orientações a eles, familiares e cuidadores, sobre os riscos das quedas bem como             

as suas consequências; a segurança do ambiente em que vive e circula, o estilo de               

vida no que se refere à dieta e exercício físico, a avaliação das situações global e                

periódica incluindo a função cognitiva, distúrbios de humor capacidade de realização           

de atividades de vida diária e condições sociais, a racionalização de prescrição e             

correção de polifarmácia, a avaliação oftalmológica anual, a avaliação nutricional, a           



indicação de fisioterapia e exercícios físicos, a correção de fatores de risco            

ambiental, as medidas de promoção da saúde com orientação para a prevenção e             

tratamento de osteoporose (MACIEL apud PALMA, 2010).  

Práticas preventivas e orientação do enfermeiro para idosos seus cuidadores          

sobre promover um ambiente seguro na residência e locais que são de comum             

frequentação, facilita uma maior interação do idoso com o meio e pode evitar quedas              

(MIRANDA, et al. 2010).  

Ao atender a pessoa que caiu, observe se existe alguma deformidade, dor            

intensa ou incapacidade de movimentação, que sugere fratura. No caso de suspeita            

de fratura, caso haja deformidade, não tente “colocar no lugar”, procure não            

movimentar a pessoa cuidada e chame o serviço de emergência o mais rápido             

possível (MINISTERIO DA SAÚDE, 2008).  

Lage (apud SOUZA e BORGES, 2012) relatam que a necessidade de melhor            

avaliação e investigação nos eventos de quedas em idosos, pelos profissionais de            

saúde. Portanto para prevenção de quedas faz necessário orientação, através de           

palestras ou reuniões em unidades de saúde ou na consulta de enfermagem, que             

ofereçam para os idosos ou familiares, conhecimento nos cuidados a serem           

tomados no ambiente domiciliar e no período pós-quedas.  

5.1.7 ATUAÇÕES DA ENFERMAGEM FRENTE A PESSOA IDOSA   

Todo o idoso tem o direito de ser cuidado com competência, respeito            

dedicação e apoio adequado, visando sempre à melhoria da sua saúde, da sua             

qualidade de vida e, sobretudo da sua autonomia. (PALMA, 2012).  

Na concepção de Leite e Gonçalves (2009) é necessário que os profissionais            

de enfermagem tenham conhecimentos e habilidades próprias sobre como cuidar de           

idosos, além de ter afinidade e desejar trabalhar com a população dessa faixa etária,              

promovendo assim o desenvolvimento de uma prática de enfermagem qualificada,          

resolutiva e mais dignidade na assistência oferecida aos ser idoso.  

Promover o atendimento das necessidades multidimensionais dos idosos é         

essencial em uma assistência de qualidade, pois o ser idoso tem necessidades            



peculiares requerendo atenção específica do profissional enfermeiro. Ressaltando a         

importância de haver um estímulo sobre as capacidades que o idoso possui            

(COLOMÉ, et al. 2011)  

As quedas podem apresentar diversos impactos na vida de um idoso, que            

podem incluir morbidade importante, mortalidade, deterioração funcional,       

hospitalização, institucionalização e consumo de serviços sociais e de saúde. Além           

das consequências diretas da queda, os idosos restringem suas atividades devido a            

dores, incapacidades, medo de cair novamente, atitudes protetoras de familiares e           

cuidadores ou até mesmo por aconselhamento de profissionais de saúde, sendo o            

enfermeiro responsável pela reabilitação adequada ao idoso que sofre queda          

(PEREIRA e DOWNTON apud RIBEIRO, et al. 2008).  

Todas as teorias da enfermagem enfatizam a multidimensionalidade do ser          

humano, como portador de informação genética/hereditariedade, informação       

sociológica/cultural e ocorrências aleatórias pontuais. Cuidar é um processo         

complexo, pelo que é necessário reconhecer que essa multidimensionalidade do ser           

humano exige do enfermeiro, não só exatidão, como capacidade de relacionamento           

interpessoal. A mesma autora defende ainda, o cuidado humano como o foco da             

enfermagem (SILVA apud PALMA 2012).  

Cabe aos profissionais da saúde, em conjunto com o apoio dos gestores,            

trabalharem a prevenção da queda, salientando o enfermeiro, que tem as atribuições            

de realizar consultas de enfermagem gerontológica incluindo a busca dos fatores           

predisponentes deste evento e orientando quanto a meios preventivos. Cabendo          

também ao enfermeiro a assistência domiciliar, constituindo de uma visitar ao local            

de moradia desses idosos (SOUZA, 2012).  

Menezes e Bachion (2008) revelam a necessidade de uma avaliação/          

reavaliação contínua por parte do profissional enfermeiro, mencionando que os          

efeitos da diminuição natural do desempenho dos idosos e o risco de quedas podem              

ser atenuados se forem desenvolvidos com os mesmos, programas de atenção à            

saúde que visem à melhoria das suas capacidades, prevenindo assim a ocorrências            

de quedas e outros traumas.  



É importante que o enfermeiro tenha um planejamento sobre sua atuação           

proporcionando assim uma assistência integral e individualizada, possibilitando        

intervenções específicas de acordo com as dificuldades do indivíduo idoso, visando           

mais eficácia no atendimento e promovendo maior independência deste idoso          

(SILVA apud SOUZA, et al. 2012).  

A Enfermagem deve estar apta a identificar as dificuldades e degeneração do            

sistema funcional e locomotor do idoso, para atuar de forma eficiente nas            

orientações aos cuidadores e idosos quanto ao aparecimento dessas dificuldades e           

degenerações, prevenindo agravos a saúde e promovendo qualidade de vida.          

(MIRANDA, 2010).  

Nesse sentido, a Enfermagem desempenha um papel importante no         

aprimoramento das práticas dos cuidadores de idosos institucionalizados ou não          

institucionalizados, sobretudo no desenvolvimento de ações educativas em saúde,         

visto que possui habilidades e competências que podem contribuir significativamente          

para melhoria da qualidade de vida deste grupo etário (COLOMÉ, et al. 2011). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo atendeu ao objetivo proposto tendo em vista que aponta para 

os desafios importantes na atuação da enfermagem. 

Algumas estratégias precisam ser elaboradas pelos enfermeiros com o 

intuito de auxiliar os idosos sobre a ocorrência de quedas. 

Diante disso, nota-se importância de grupos de convivência voltados para 

este assunto, que deve proporcionar momentos educativos voltados para idosos 

sobre os fatores de riscos de quedas e medidas preventivas. 

Convém ressaltar que a aplicação das atividades física monitorada é          

sugerida como importante medida de intervenção capaz de influenciar positivamente          

na prevenção de quedas, através de seus resultados no equilíbrio, na força e,             

consequentemente, na funcionalidade e qualidade de vida dos idosos. 



Dentre as funções da enfermagem, está a necessidade de implantação de           

uma proposta de intervenção em que os fatores de riscos extrínsecos para a queda              

no ambiente domiciliar, sejam identificados e eliminados, diminuindo assim o risco           

de quedas, e que os fatores intrínsecos sejam diagnosticados e tratados na melhor             

maneira possível. 

Convém ressaltar que a ampliação das atividades física monitorada é          

sugerida como importante medida de intervenção capaz de influenciar positivamente          

na prevenção de quedas, através de seus resultados no equilíbrio, na força e,             

consequentemente, na funcionalidade e qualidade de vida dos idosos. 

Dentre as funções da enfermagem, está a necessidade de implantação de           

uma proposta de intervenção em que os fatores de riscos extrínsecos para a queda              

no ambiente domiciliar, sejam identificados e eliminados, diminuindo assim o risco           

de quedas, e que os fatores intrínsecos sejam diagnosticados e tratados na melhor             

maneira possível. 

É relevante a importância dos profissionais voltados para a saúde do           

idoso, pois, se o país vive um crescente no aumento da expectativa de vida e vem                

ocorrendo um aumento significativo do número de idosos faz-se necessário, o           

conhecimento pormenorizadamente o nosso alvo de cuidados, para melhor poder          

cuidar, que visem estratégias e meios de elevar o nível da qualidade de vida do               

idoso. Há, também, constante necessidade de compreensão do processo do          

envelhecimento, afim de, assegurar uma velhice digna, prazerosa e saudável a           

todos os idosos brasileiros. 
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