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Introdução: O aumento da expectativa de vida da população brasileira não é 

garantia de bem estar e saúde, já que a população brasileira envelhece com 

comorbidades. Entre as principias intercorrências em idosos estão as quedas que 

geram altos custos assistenciais. Diante disso, este estudo tem como objetivo 

caracterizar o perfil sociodemográfico e as condições de saúde de idosos 

acompanhados em um projeto de uma entidade civil, e relacionar ao risco de 

quedas. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 42 idosos. 

Aplicou-se um formulário para caracterização dos sujeitos da pesquisa, que contou 

com variáveis sociodemográficas, clínicas e fisiológicas. Resultados: Identificou-se 

que o perfil dos idosos é composto em maioria pelo gênero feminino, que moram 

acompanhadas, necessitando de ajuda e apresentam deficiências e comorbidades. 

A maioria dos idosos apresentou “Moderado Risco” de quedas. E, por faixa etária, 

verificou-se maior porcentagem de “Baixo Risco” de quedas entre 60 e 69 anos, e o 

“Alto Risco” entre 70 e 89 anos. Há predomínio de uso contínuo de medicamentos 

em todas as faixas etárias, deficiência visual e maior uso de dispositivos auxiliares 

predominante entre 80 e 89 anos, assim como nos resultados das dificuldades nas 

AVDs e risco de quedas. Conclusão: muitas variáveis sociodemográficas e 

condições de saúde relacionam-se ao risco de quedas e estratégias preventivas 

biopsicossociais são importantes para o aumento da qualidade de vida, 

funcionalidade, independência e diminuição do risco de quedas desses idosos. 

INTRODUÇÃO 

Em decorrência a mudança dos indicadores de saúde, como a queda das taxas de 

fecundidade e mortalidade, e o aumento da expectativa de vida, a população 

mundial encontra-se em uma rápida transição demográfica. Esse aumento ocorreu 

de forma gradativa, em razão de melhores condições de vida nos aspectos 

biopsicossociais (CLOSS, 2012; OPAS, 2008).  

A transição demográfica caracteriza-se pela redução das taxas de natalidade e 

mortalidade. Em contrapartida, a população idosa, com mais de 60 anos, cresce tão 

ou mais rapidamente que a população com menos de 60 anos, ainda com menor 

apoio social aos idosos (ALVES, 2014; LEBRAO, 2007). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), os brasileiros com mais de 60 anos representam 10,8% 

da população, e esta proporção chegará a 16,2% em 2025, passando de 28,3 



 
 

milhões de idosos, e nesta ocasião, o Brasil será o sexto país do mundo em 

população idosa (IBGE, 2013; OMS, 2012; BVS, 2010). 

Os efeitos dessa transição refletem no perfil dos idosos e necessidades, pois 

implicam em novas responsabilidades para a sociedade, gestores e profissionais da 

saúde, com o objetivo de promover maior autonomia e qualidade de vida desse 

grupo social (MINAYO, 2012).  

Comparados as outras faixas etárias, a população idosa apresenta maiores índices 

de morbidades e doenças múltiplas, com destaque para as crônicas. Com o avanço 

da idade, os problemas de saúde tendem a aumentar e se agravar. Assim, exigem 

maior utilização de serviços de saúde como acompanhamento constante, realização 

de exames e uso contínuo de medicações (VICTOR, 2009). 

O processo de envelhecimento envolve manifestações e doenças crônicas, porém, é 

necessário separar o processo de envelhecimento fisiológico normal, ou 

senescência, das alterações provenientes de vários processos patológicos, ou 

senilidade. Apesar da maioria dos idosos apresentarem pelo menos um tipo de 

doença crônica, muitos podem conviver por muitos anos com esta, tudo dependerá 

da forma como a doença será controlada (FECHINE, 2012). 

Um aspecto relevante da senescência refere-se a perdas no sistema de controle do 

equilíbrio, favorecendo a instabilidades e quedas. Para realizar tarefas dinâmicas do 

dia-a-dia, é necessário que o corpo mude e se mantenha em várias posições no 

espaço, e para que não haja queda é necessário um bom sistema de integração dos 

sistemas sensorial, nervoso central e motor que compõem o controle postural. Com 

o avanço da idade, em ambos os sexos, a integração dos sistemas é prejudicada, 

favorecendo as quedas (PRADO, 2008; FREITAS, 2008). 

As quedas entre os idosos são consideradas um importante problema de saúde 

pública, pois segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é o mais 

sério e frequente acidente que acomete idosos, e também, a principal causa de 

mortes entre eles. Além disso, ocorrem as complicações causadas pela queda, e 

assim, os recursos econômicos assistenciais utilizados para o tratamento e 

reintegração do indivíduo (PEREIRA, 2013; SBGG, 2008). 

As consequências causadas pela queda, como fraturas ósseas e lesões musculares, 

podem resultar em alterações da estabilidade, limitações das atividades diárias e 



 
 

medo de cair novamente. Muitas vezes, as quedas afetam a funcionalidade e 

autonomia do indivíduo, podendo levar à dependência de familiares ou cuidadores, 

institucionalização e até mesmo mortes prematuras (CARVALHO, 2012). 

Deste modo, estudos sobre as condições de saúde dos idosos e medidas e 

estratégias que evitem as quedas são de extrema importância, pois apontam o 

impacto das doenças e possíveis incapacidades, assim como custos assistenciais e 

asilamentos consequentes. Além disso, diminui o impacto causado na vida do idoso 

e de familiares, e melhora a saúde de forma geral (PERRACINI, 2009; SBGG, 2008). 

Diante da realidade apresentada, evidencia-se a importância de conhecer o perfil 

dos idosos e proporcionar estratégias para maior sobrevida aliada a uma boa 

qualidade de vida para os idosos. Desta maneira, a realização deste estudo 

permitirá evidenciar a caracterização sociodemográfica e condição de saúde dos 

idosos, apresentando um diagnóstico situacional e indicadores de saúde, para 

facilitar a aplicação em novos panoramas e implementar estratégias de prevenção 

de doenças e promoção à saúde do idoso. 

OBJETIVOS 

Caracterizar o perfil sociodemográfico e as condições de saúde de idosos 

acompanhados em projetos de uma entidade civil, e relacionar o perfil 

sociodemográfico e as condições de saúde ao risco de quedas de idosos.  

MÉTODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal. A amostra do estudo foi 

composta por 42 idosos atendidos em projetos de uma entidade civil. Esta entidade 

presta serviços gratuitos ao idosos, e tem como objetivo promover a defesa dos 

direitos e o exercício da cidadania do idoso, valorizando o envelhecimento e a 

qualidade de vida. 

Os critérios estabelecidos para a inclusão no estudo foram: ter idade igual ou maior 

de 60 anos, concordar em participar do estudo e participar dos projetos. Utilizou-se a 

definição de idoso constante do art. 2∞ da Lei n∞ 8.842/94: aquela pessoa com 60 

anos ou mais. A seleção dos sujeitos ocorreu aleatoriamente à medida que estes 

compareçam no local. Foi aprovado por um comitê de ética, e todos os indivíduos 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 



 
 

Para a coleta de dados e caracterização do perfil dos sujeitos da pesquisa, utilizou-

se um questionário que contou com variáveis sociodemográficas, clínicas e 

fisiológicas. Os indicadores sociodemográficos contemplaram idade em anos, sexo, 

raça, estado civil, ocupação, renda familiar em salário mínimo, escolaridade em 

anos, tipo de moradia, com quem reside e quem auxilia nos cuidados.  

O instrumento para a coleta de dados das Condições de Saúde, divide-se em 4 

(quatro) seções: (I) Condição Geral, contemplou possíveis deficiências e doenças, 

uso de medicamentos, percepção da qualidade do sono, tipo de acompanhamento 

médico e possíveis internações; (II) Saúde Física, contemplou a percepção da saúde 

física, possíveis problemas físicos, dores no corpo, uso de dispositivos auxiliares, 

possíveis lesões incapacitantes, possíveis quedas, prática de atividade física e 

possíveis dificuldades em atividades de vida diária; (III) Saúde Mental, abrangeu a 

percepção da memória, doenças familiares, possíveis tratamentos psicológicos, 

presença de tristeza e irritabilidade e possíveis situações do dia a dia; (IV) 

Funcional, considerou atividades de vida diárias básicas, como alimentação, banho, 

higiene, vestuário e locomoção; atividade de vida diárias práticas e instrumental, 

como cuidar dos bens financeiros, conduzir a rotina diária, vida comunitária e 

recreação e lazer; Comunicação, compreensão durante uma conversa e se escreve 

ou digita o próprio nome; e, relacionamento interpessoal: se há facilidade para 

relacionar-se, recebe ou faz visitas.  

Complementou-se a investigação quanto ao risco de quedas pela Escala de Morse. 

A Escala de Morse (1997) define o risco de quedas e é organizada em seis itens. 

Cada item possui uma pontuação: (I) Histórico de quedas (não - 0 pontos ou sim – 

25 pontos), (II) Diagnósticos secundários (um diagnóstico – 0 pontos ou mais de um 

diagnóstico - 25 pontos), (III) Auxílio na deambulação (sem auxílio ou acamado – o 

pontos, usa bengala ou andador – 15 pontos, segura-se em móveis – 25 pontos), 

(IV) Terapia endovenosa/dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado (não – 0 

pontos ou sim – 25 pontos), (V) Marcha (normal/sem deambulação, acamado, 

cadeira de rodas – 0 pontos, comprometida ou cambaleante – 25 pontos)  e (VI) 

Estado mental (orientado quanto a sua capacidade – 0 pontos ou não orientado – 25 

pontos). Para cada item é atribuído apenas uma resposta, cuja soma de todos os 

itens resultarão em escore de “Baixo Risco” (0 a 24 pontos), “Risco Moderado” (25 a 

44 pontos) e “Alto Risco” (45 ou mais pontos) (ROCHA et al, 2013). 



 
 

0%

50%

100%

Dor Dispositivos
Auxiliares

Sim Não

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Qualidade da Saúde Física
Qualidade do Sono

Todos os dados de cada um foram coletados em um dia, diretamente com os idosos. 

A apresentação dos resultados ocorreu de maneira descritiva e utilizou-se o teste 

qui-quadrado para a análise estatística.  

RESULTADOS 

Caracterização da amostra e informações gerais 

Avaliou-se 42 idosos com média de idade de 73,1 anos, sendo 14,2% homens e 

85,7% mulheres. Destes, 33,3% encontram-se na faixa etária entre 60-69 anos, 

42,8% entre 70-79 anos e 23,8% entre 80-89 anos. 

O perfil dos idosos é composto em maioria de idosas viúvas e casadas, que moram 

acompanhados, necessitando de ajuda de cuidadores formais ou informais, com 

predominante vínculo familiar fortalecido.  

Apresentam baixa escolaridade, e a renda pessoal está em torno de um a dois 

salários mínimos. A maioria dos idosos são aposentados e recebem algum tipo de 

benefício previdenciário.  

Condições gerais de saúde e hábitos de saúde 

Verificou-se que 57% tem algum tipo de deficiência, destacando a maior prevalência 

de deficiência visual, física e auditiva. Nenhum dos idosos é fumante, dependente de 

álcool ou drogas. Todos os indivíduos praticam atividades físicas, e apresentam 

outras comorbidades, como a hipertensão arterial sistêmica e incontinência urinária. 

Além dessas, os idosos apresentaram alterações sistêmicas e musculoesqueléticas 

como osteoartrose e disfunções na coluna vertebral. 

Saúde física e mental 

Verificou-se que as possíveis condições que interferem no desempenho físico são 

as dores e necessidade de dispositivos auxiliares, qualidade do sono e da saúde 

física (Figura 1 e 2).  

 

 

 

 

Figura 1. Presença de dor e necessidade de 

dispositivos auxiliares dos idosos. 

Figura 2. Percepção da qualidade da saúde 
física e da qualidade do sono dos idosos. 
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Figura 3. Percepção da própria memória. 
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Em relação à percepção da saúde mental, a 

maioria dos idosos acreditam estar boa e regular 

(Figura 3).  

No geral, a maioria cuida dos bens financeiros 

normalmente, conduzem sua rotina diária e vida 

comunitária normalmente e realizam atividades 

de recreação e lazer. 

Desempenho motor, mobilidade e locomoção 

Referente às atividades de vida diária básicas, a maioria dos idosos as realizam sem 

dificuldades e auxílio (Figura 4).  

Apresenta-se na tabela abaixo o percentual de idosos que sentem dificuldade ao 

realizar determinadas tarefas, por faixa etária (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas e serviços de saúde, internações e uso de medicamentos 

Os entrevistados afirmam realizar acompanhamento médico para consultas de 

rotina, e vão ao médico apenas quando apresentam algum sintoma.  

Quanto as internações, 19% dos idosos relataram ter sido hospitalizados nos últimos 

12 meses, 37,5% para cirurgias de catarata e por motivos como fratura, intoxicação, 

pneumonia, retirada de massa no útero e operação de vesícula. 

Constatou-se que, 92,8% utilizam a rede pública, 16,6% possuem plano de saúde e 

88,1% fazem uso regular de medicamentos.  

Figura 4. Idosos independentes para realização de 
atividades de vida diária por faixa etária. 

Figura 5. Dificuldades apresentadas durante 
atividades diárias, por faixa etária. 
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Figura 6. Classificação da Escala de Morse de 

todos os idosos participantes do Grupo Vida. 

Tabela 4. Possíveis variáveis que influenciam as quedas. 

 

Quedas 

Sobre as quedas sofridas no mês anterior à entrevista, 83,3% disseram não ter 

caído, 7,1% sofreram duas quedas, 4,7% sofreram apenas uma queda e 4,7% 

sofreram mais de três quedas. Dos que caíram, 57,1% conseguiram se levantar e 

28,5% não. Apresenta-se na tabela abaixo a classificação do risco de quedas, de 

acordo com a Escala de Morse, de todos os idosos e por faixas etárias (Figura 6 e 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela ao lado, identificou-se 

as possíveis variáveis que 

influenciam as quedas (Tabela 

4). Para análise estatística, 

utilizou-se o teste qui-quadrado 

e adotou-se p<0,05. De acordo 

com os resultados encontrados, 

não há correlação de 

dependência entre as possíveis 

variáveis. 

 

Considerações Finais 

Diante do estudo realizado, verificou-se que o perfil dos idosos assemelha-se aos 

estudos de Neri et al (2013) e Pilger et al (2011), que referem como justificativa a 

maior expectativa de vida das mulheres, tornando-as viúvas com maior frequência. 

Apresentou-se um cenário em que os idosos possuem baixo nível de escolaridade e 

  SIM NÃO P 

  N % N %  

Gênero          
Feminino 6 16,6 30 83,3 1,000 
Masculino 1 16,6 5 83,3  

Faixa Etária          
60-69 anos 1 7,1 13 92,8  
70-79 anos 3 16,6 15 83,3 0,334 
80-89 anos 3 30 7 70  
90 ou mais 0 0 0 0  

Com quem mora          
Sozinho 2 18,1 9 81,8 0,875 

Acompanhado 5 16,1 26 83,8  

Uso de Medicamentos          
Usa 7 18,9 30 81,08 0,287 

Não Usa 0 0 5 100  

Deficiência Visual          
Possui 4 26,6 11 73,3 0,195 

Não Possui 3 11,1 24 88,8  

Dispositivos Auxiliares          
Usa 1 12,5 7 87,5 0,725 

Não Usa 6 17,6 28 82,3  

Figura 7. Classificação da Escala de Morse de todos os 

idosos participantes do Grupo Vida, por faixa etária. 



 
 

baixa renda pessoal e familiar, resultados descritos, também, nos estudos de Clares 

et al (2011) e Sousa et al (2013). Fochat et al (2012) e Coelho (2013) relacionam 

ambos os fatos, e apontam a baixa escolaridade como causadora da baixa renda.  

Em relação às condições gerais de saúde, independente da faixa etária e sexo, os 

idosos apresentaram deficiências variadas e comorbidades, destacando-se a 

Hipertensão Arterial Sistêmica, semelhante a pesquisa de Nunes et al (2010). 

No geral, de acordo com a Escala de Morse, a maioria apresentou “Moderado Risco” 

de quedas. Observado por faixa etária, verificou-se a maior porcentagem de “Baixo 

Risco” de quedas entre 60 e 69 anos, e o “Alto Risco” entre 70 e 89 anos. Esta 

última é, também, mais dependente para realização de atividades funcionais.  

A partir de estudos de Yamazaki et al (2013) e Soares (2014), identificou-se 

possíveis variáveis que influenciam no risco de quedas. No presente estudo, há 

predomínio de uso contínuo de medicamentos em todas as faixas etárias, deficiência 

visual predominante entre 80 e 89 anos e maior uso de dispositivos auxiliares, 

também, entre 80 e 89 anos, com números semelhantes na faixa de 70 a 79 anos, 

assim como nos resultados das dificuldades nas AVDs e risco de quedas. 

Entretanto, diferente da literatura estudada, não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas entre essas variáveis. Assim, entende-se que nem 

sempre as quedas estão relacionadas somente à idade e gênero dos idosos, 

necessitando de mais estudos que identifiquem e comprovem as possíveis causas e 

influencias dos riscos de quedas. 

Desta maneira, conclui-se que a idade é um importante fator predisponente para as 

quedas, assim como outros fatores sociodemográficos e condições de saúde. 

Cuidados simples como adaptações dos domicílios, promoção da segurança em 

ambientes internos e externos, e intervenções multidisciplinares podem auxiliar no 

processo de prevenção de quedas. A participação em grupos de convivência são 

opções de lazer economicamente favoráveis, além de auxiliarem nas disfunções 

apresentadas e, importante alternativa de convívio social, contribuindo para um 

envelhecimento saudável. 

Diante dessa realidade, políticas públicas e estratégias preventivas baseadas em 

diagnósticos situacionais são de extrema importância para identificação das 

disfunções e as possíveis causas. Para que, assim como a expectativa de vida, 



 
 

aumente-se o nível de funcionalidade desses idosos com benefícios na qualidade de 

vida e bem estar.  
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