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A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

 

1.RESUMO 

O envelhecimento populacional é uma realidade decorrente do aumento da 

expectativa de vida do ser humano. As quedas estão relacionadas como a 

principal causa de morbidade e mortalidade na população idosa, e podem levá-

lo à incapacidade, injúria e morte. Assim, o objetivo deste trabalho foi conhecer 

as causas de quedas em idosos, a fim de fortalecer a assistência de 

enfermagem, contribuindo para a prevenção ou diminuição desta ocorrência. 

Para tanto foi realizado um estudo exploratório elaborado através de 

levantamento bibliográfico. Concluiu-se que as consequências das quedas 

podem ser bastante limitadoras e, em alguns casos, até fatais. A 

suscetibilidade a quedas aumenta relativamente com o número de fatores de 

risco, cabendo aos profissionais de saúde, em especial aos enfermeiros, atuar 

sobre os mesmos, através de olhar atento, cuidadoso, incentivando e 

valorizando as necessidades individuais dos idosos. 

 

Palavras-chave: acidente por queda; idoso; cuidados de enfermagem; 

prevenção de acidentes. 

 

2.INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida do ser humano é uma realidade que 

tem resultado no envelhecimento da população, determinando uma 

modificação no perfil de morbimortalidade, fazendo-se necessário reforçar a 

atenção para a saúde desse grupo (1, 2).  

O envelhecimento é caracterizado por um processo progressivo, gradual 

e variável, tendo como consequência alterações morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas, dentre elas, diminuição da capacidade funcional, 

apresentando como um grande problema que afeta o idoso, dificultando a 

realização das atividades diárias, por consequência da diminuição de suas 

habilidades, tanto físicas como mentais (3, 2). 

Entre as diversas perdas apresentadas pelo idoso, destaca-se a 

instabilidade postural decorrente das alterações sensoriais e motoras, 

aumentando assim o risco de quedas (4). 
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De maneira geral, a susceptibilidade a quedas resulta em alta incidência 

de mortalidade, morbidade e incapacitações entre a população idosa e podem 

apresentar múltiplos impactos na vida de um idoso, podendo incluir 

deterioração funcional, hospitalização e consumo de serviços de saúde, além 

de restringir suas atividades devido a dores, incapacidades, medo de cair, 

atitudes protetoras de familiares e cuidadores ou até mesmo por 

aconselhamento de profissionais de saúde (5, 6). 

Esses profissionais, em especial o enfermeiro, com conhecimento em 

geriatria e gerontologia, devem dirigir o olhar para o estímulo da independência 

funcional e da autonomia do idoso, o máximo possível, junto aos seus 

familiares e cuidadores, respeitando constantemente suas limitações (2). 

Em relação ao aspecto científico, é de extrema importância no sentido 

de contribuir com informações sobre as causas de quedas em idosos, 

assistência de enfermagem na prevenção, fatores de riscos e suas 

consequências. Houve interesse pessoal das pesquisadoras, como estudante 

de enfermagem, em realizar um estudo voltado para a melhor qualidade de 

vida do idoso, através de cuidados necessários e formas de prevenção ao risco 

de quedas em idosos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é contribuir com a enfermagem na aquisição 

de conhecimento das causas de quedas em idosos para atuação na 

prevenção. 

 

 

4.METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado a partir de um estudo exploratório elaborado 

através de levantamento bibliográfico. 

A descrição do método foi dividida em três etapas: levantamento, leitura 

e fichamento do material selecionado.  

          Além de livros, artigos, monografia e dissertação, utilizou-se informações 

e dados disponibilizados em sítios da rede mundial de computadores como na 
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base de dados LILACS (Centro Latino Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific  Eletronic Library Online). 

O período de anos adotados para busca foi de 2004 a 2011. Os 

descritores controlados do DeCS (descritores em Ciências da Saúde) utilizados 

foram: acidente por queda; idoso; cuidados de enfermagem; prevenção de 

acidentes, sendo selecionados 20 referências, as quais foram levantados entre 

os meses de fevereiro de 2012 a março de 2013. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O envelhecimento é aquele período que sucede a maturidade, 

apresentando declínio das funções orgânicas, aumentando assim, os riscos 

que podem levar o idoso à morte (7).  

A velhice é caracterizada pelo prolongamento e término de um processo 

continuado, representado por um conjunto de modificações fisiomorfológicas e 

psicológicas à ação do tempo sobre os indivíduos (8). 

A Organização Mundial da Saúde classifica o envelhecimento em quatro 

estágios. Considerando-se a meia idade de 45 a 59 anos, o idoso de 60 a 74 

anos, o ancião de 75 a 90 anos, e a velhice extrema de 90 anos em diante. A 

trajetória de vida do ser humano se inicia ao nascimento, sucedendo-se com a 

infância, adolescência, fase adulta, período em que habitualmente ocorre o 

profissionalismo, o casamento, a procriação, a criação dos filhos, a 

aposentadoria, a velhice e a morte (9). 

A capacidade funcional aparece como um novo paradigma de saúde, 

exibindo um valor ideal para que o idoso possa viver de modo independente, 

obtendo-se a capacidade de tomar banho, vestir-se, realizar higiene pessoal, 

deambular de um local para outro, alimentar-se, manter a continência, preparar 

refeições, administrar-se financeiramente, ingerir remédios, arrumar a casa, 

fazer compras, usar transporte coletivo, usar telefone e caminhar uma certa 

distância; ou seja, tendo esta a capacidade do indivíduo realizar suas 

atividades tanto físicas quanto mentais que são necessárias para manutenção 

de suas atividades básicas (10). 

A perda dessa capacidade está associada a um prognóstico de 

fragilidade, dependência, institucionalização, risco elevado de quedas, morte e 
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problemas de mobilidade, trazendo complicações ao longo do tempo, e 

gerando cuidados de longa permanência e alto custo (10). 

O envelhecimento biológico é implacável, ativo e irreversível, 

aumentando a indefensibilidade do organismo às agressões externas e 

internas. Existem evidências de que o processo de envelhecimento é de 

natureza multifatorial, dependente da programação genética e das alterações 

que ocorrem em nível celular-molecular (11). 

A caracterização do envelhecimento é relacionada pela incapacidade de 

manter o equilíbrio homeostático sob condições de sobrecarga funcional, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos, que finalizam por levar o idoso à morte (8).  

As causas das quedas em idosos podem ser variadas ou estar 

associadas. Os fatores responsáveis por elas têm sido classificados como 

intrínsecos, ou seja, decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao 

envelhecimento, à doenças e efeitos causados por administração de fármacos, 

e como extrínsecos, fatores que dependem de circunstâncias sociais e 

ambientais que gera desafios ao idoso. Os problemas relacionados ao 

ambiente serão mais perigosos quanto maior for o grau de vulnerabilidade do 

idoso e a instabilidade que este problema possa causar. Geralmente, idosos 

não caem por executar atividades perigosas, como subir em escadas ou 

cadeiras e sim em atividades rotineiras (12,13). 

O processo de envelhecimento afeta os componentes do controle 

postural, sendo complicado diferenciar os efeitos da idade daqueles causados 

pelas doenças e estilo de vida. Contudo, independente da causa, o acúmulo de 

alterações no equilíbrio corporal reduz a capacidade compensatória do 

indivíduo, aumentando sua instabilidade e, consequentemente, seu risco de 

cair (14). 

Com o aumento da idade, alguns fatores biológicos, doenças e mesmo 

outras causas externas podem influenciar o envelhecimento. A queda é uma 

dentre outras causas externas as que trazem mais problemas aos idosos (15). 

As quedas estão relacionadas como as principais causas de morbidade 

e mortalidade na população idosa, e podem levá-lo à incapacidade, injúria e 

morte. As causas das quedas são multifacetadas, incluindo fatores intrínsecos, 

comportamentais e ambientais, sendo que a probabilidade para ocorrência de 
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queda aumenta à medida que se acumulam os fatores de risco. A queda, 

sendo um evento multifatorial, pode ser proveniente de uma interação entre os 

fatores extrínsecos e intrínsecos. Ou seja, um fator ambiental pode levar a cair 

um indivíduo que apresenta problemas de equilíbrio, ao mesmo tempo em que 

não levaria a cair um indivíduo sem esse problema (14, 16). 

 Como fatores mais fortemente associados à queda nos idosos temos: 

 idade avançada (80 anos e mais); sexo feminino; história prévia de quedas; 

imobilidade; baixa aptidão física; fraqueza muscular de membros inferiores; 

fraqueza do aperto de mão; equilíbrio diminuído; marcha lenta com passos 

curtos; dano cognitivo e doença de Parkinson. Os riscos dependem da 

freqüência de exposição ao ambiente inseguro e do estado funcional do idoso 

(17).  

O consumo de medicações pode ser outro fator de risco, principalmente 

quanto ao uso de polifármacos, considerando que o uso de quatro ou mais 

drogas associadas em idosos pode levar a maior risco de queda, devido ao fato 

de haver forte associação entre as drogas ou ainda que o tratamento com 

polifármacos traduza uma condição de saúde precária (13). 

As consequências das quedas podem ser bastante limitadoras e, em 

alguns casos, até fatais. Os principais problemas decorrentes são as fraturas, 

lesões na cabeça, ferimentos graves, ansiedade e depressão. Pode ocorrer 

também a dificuldade e incapacidade de se levantar sozinho após um incidente 

de queda, levando a um longo período caído no chão, podendo ainda trazer 

problemas físicos e psicológicos, incluindo desidratação, pneumonia, escaras e 

o medo de outras quedas. O medo de cair acaba sendo desenvolvido, o que 

pode levar a imobilidade, comprometendo a circulação sanguínea do idoso, 

ocasionando tromboses e dificuldade da respiração, levando a pneumonias. 

Também surgem alterações no condicionamento físico e certa fadiga 

dificultando assim, sua independência (18,19). 

Dentre outros agravos, as fraturas ocorrem com maior incidência, sendo 

as fraturas de fêmur as mais comuns nos idosos, e na região proximal, sendo 

classificadas como fratura do colo femoral, intertrocantérica e subtrocantérica. 

As fraturas do colo femoral, normalmente relacionada com a osteoporose, são 

fraturas intracapsulares e quando deslocadas interrompem o suprimento 

sanguíneo para a cabeça femoral, levando a uma necrose avascular da cabeça 
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femoral. As forças que produzem estas fraturas são geralmente pequenas e às 

vezes, é um simples movimento súbito de rotação para evitar uma queda que 

causa a fratura. A maior parte das mortes decorrentes de quedas ocorre 

naqueles com mais de 65 anos e são subsequentes de fratura do colo femoral 

(19,20). 

As quedas geram uma importante perda de autonomia e qualidade de 

vida, além de morte entre os idosos, podendo ainda repercutir entre os seus 

cuidadores, principalmente os familiares, que devem se mobilizar em torno de 

cuidados especiais, adequando toda a rotina em função da recuperação ou 

adaptação após a queda. Essas pessoas também podem desenvolver 

ansiedade relacionada ao medo de que o idoso caia novamente, tornando-se 

superprotetoras, limitando a autonomia do mesmo. As quedas podem 

contribuir, inclusive, para um aumento no número de internações em 

Instituições de Longa Permanência (18). 

O profissional enfermeiro deve procurar na sua prática com idosos 

identificar os fatores que influenciam na sua mobilidade, quer sejam eles 

físicos, psicológicos, sócio-culturais ou ambientais, a fim de que possam 

realizar suas atividades diárias sem riscos de sofrerem lesões por quedas. A 

partir da identificação da clientela sujeita a riscos para quedas, o enfermeiro 

deve implementar ações visando a diminuição ou mesmo supressão da 

ocorrência do fenômeno (15). 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de envelhecimento é um fenômeno inevitável, ocasionando 

várias alterações no organismo do indivíduo, como a diminuição da capacidade 

funcional, tornando-os mais suscetível ao surgimento de doenças e risco de 

quedas. Estas alterações contribuem para que o idoso se torne cada vez mais 

dependente, favorecendo mudanças no seu cotidiano, reduzindo assim a 

capacidade de realizar as atividades de vida diária. 

As causas de quedas em idosos podem ser variadas e estar associadas, 

podendo estar relacionadas tanto a problemas internos, como doenças que 

ocasionam a redução da capacidade física, quanto externos, como ambientes 

desfavoráveis, situações que propiciem pisar em falso, escorregar ou tropeçar. 

Na maioria das vezes as quedas desencadeiam sentimentos como medo, 
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sentimento de culpa, fragilidade, baixa autoestima e falta de confiança, 

podendo afetar a qualidade de vida do idoso por consequências psicológicas e 

sociais.  

A suscetibilidade a quedas aumenta relativamente com o número de 

fatores de risco, cabendo aos profissionais de saúde, em especial aos 

enfermeiros, atuar sobre os mesmos. Estes profissionais devem direcionar seu 

olhar à atenção, cuidado, incentivo e valorização da história de vida do idoso. 

Esta ação preventiva deve ser feita com o preparo da casa para o idoso e 

orientação aos familiares e cuidadores, dando atenção à detalhes que evitem 

quedas e suas possíveis consequências, promovendo assim, melhora na  

autonomia, independência e autoconfiança do idoso. 

O enfermeiro é um profissional de saúde indispensável ao cuidado dos 

idosos, assim como na orientação de seus cuidadores no que diz respeito a 

prevenção de quedas. 
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