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RESUMO 

As ocorrências de quedas protagonizadas por idosos representam um grave 

problema de saúde pública, em virtude de ser responsáveis pelo aumento dos 

índices de institucionalizações e mortes nesse grupo. Acontece pelo fato das 

limitações fisiológicas de equilíbrio, força, visão ou tempo de reação e defesa do 

idoso. Podemos considerar ainda, idade, gênero, acumulo de doenças, uso de 

múltiplos medicamentos (polifarmácia) e perigos ambientais como fatores 

predisponentes a quedas. A polifarmacia é definida como o uso de cinco ou mais 

medicamentos, aumentou de modo significativo nos últimos anos, apesar de não ser 

uma questão recente. Nos idosos as alterações fisiológicas decorrente do 

envelhecimento interferem na farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, o que 

leva a ocasionar alteração ou ausência do efeito farmacológico esperado, tais como 

sonolência, alterações do equilíbrio, da tonicidade muscular e surgimento de 

hipotensão. OBJETIVO: Avaliar a ocorrência de quedas e a polifarmácia. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de corte 

transversal, que tem como objetivo avaliar a ocorrência de quedas associada à 

polifarmacia nos Centros de Dia na cidade de Marília, SP. Para os critérios de 

inclusão serão considerados aptos a participarem da pesquisa os idosos com 60 

anos ou mais e com capacidade cognitiva preservada e que aceitarem participar da 

mesma assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Para os critérios de 

exclusão serão os idosos com qualquer tipo de demência. A coleta de dados será 

realizada por meio da aplicação do Questionário de identificação de quedas e da 

aplicação da escala de Downton.  

Palavras Chaves: Queda, Polifarmacia e Saúde do Idoso. 

INTRODUÇÃO 

Queda pode ser definida como deslocamento do corpo do individuo para um nível 

inferior à posição inicial, expondo-se a ser provocada por circunstâncias 

multifatoriais, resultando ou não em prejudica-lo. É considerada queda na qual o 

paciente é encontrado no solo ou à medida que durante o deslocamento, necessite 

de amparo, mesmo não tendo chegado à superfície. A queda pode ocorrer da 

própria altura, ou seja, da maca/cama ou de assentos (cadeira de rodas, poltronas, 

cadeiras, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas, bebê conforto, berço etc.), 

incluindo vaso sanitário, (Ministério da Saúde, 2013). As ocorrências de quedas 

protagonizadas por idosos representam um grave problema de saúde pública, em 



virtude de ser responsáveis pelo aumento dos índices de institucionalizações e 

mortes nesse grupo. Acontece pelo fato das limitações fisiológicas de equilíbrio, 

força, visão ou tempo de reação e defesa do idoso. Podemos considerar ainda, 

idade, gênero, acumulo de doenças, uso de múltiplos medicamentos (polifarmácia) e 

perigos ambientais como fatores predisponentes a quedas, (Silva de Barros, 2012). 

O ato de caimento dos pacientes hospitalizados normalmente está associado a 

motivos vinculados tanto ao indivíduo, quanto ao ambiente físico em que o mesmo 

se encontra. Entre os motivos associados ao paciente destacam-se: idade avançada 

(especialmente idade acima de 85 anos), história recente de queda, redução da 

mobilidade, incontinência urinária, uso de medicamentos e hipotensão postural. Em 

relação aos motivos ambientais e organizacionais, podem se destacar: pisos 

desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira, insuficiência 

e inadequação dos recursos humanos, (Ministério da Saúde, 2013). O risco de queda 

de pacientes está presente em hospitais, ambulatórios e serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico. Oliver, Healey e Haines (2010) indicaram uma taxa de queda de pacientes em 

hospitais de países desenvolvidos que variou entre 3 a 5 quedas por 1.000 pacientes/dia. 

Segundo esses autores, as quedas não se distribuem uniformemente nos hospitais, sendo 

mais frequentes nas unidades com concentração de pacientes idosos, na neurologia e na 

reabilitação, (Ministério da Saúde, 2013). Pacientes que venham a sofrer quedas 

costuma produzir danos em 30% a 50% dos casos, sendo que de 6¨a 44% desses 

pacientes sofrem danos de natureza grave, como fraturas, hematomas subdurais e 

sangramentos, que podem levar ao óbito. A queda pode gerar um impacto negativo 

sobre a mobilidade dos pacientes, além de constituir a ansiedade, depressão e 

medo de cair novamente, o que acaba por aumentar o risco de um novo evento de 

queda, (Ministério da Saúde, 2013). Segundo Schiaveto 2005, na atualidade 

utilizam-se algumas escalas para identificar o risco de queda, dentre elas temos Fall 

Risk Score de Downton, STRAFITY, Tinetti Fall Risk e TULLAMORE. O autor 

comparou as escalas acima citadas e detectou que a proposta do Fall Risk Scrore 

de Downton possui uma sensibilidade de 81,8%, uma especificidade de 24,7%, 

sendo que o tempo para ser realizada, segundo o mesmo estudo foi de, 

aproximadamente, 6,34 minutos. Segundo Secoli 2010, a polifarmacia é definida 

como o uso de cinco ou mais medicamentos, aumentou de modo significativo nos 

últimos anos, apesar de não ser uma questão recente. A magnitude deste caso 

evidenciou-se nos Estados Unidos, quando esta pratica passou a configurar como 



um dos problemas de segurança relacionado ao uso de medicamento. Sua etiologia 

é multifatorial. Todavia, a manifestação clinica e as doenças crônicas, decorrentes 

do envelhecimento, apresentam-se como os principais elementos. A função do 

medicamento visa inicialmente, gerar qualidade de vida e controlar doenças. Porém, 

o uso indiscriminado e excessivo podem expor os pacientes a efeitos adversos 

desnecessários, intoxicações e interações potencialmente perigosas. Quando se 

trata de idosos, vale ressaltar, também, que as alterações fisiológicas decorrente do 

envelhecimento interferem na farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, o que 

leva a ocasionar alteração ou ausência do efeito farmacológico esperado, tais como 

sonolência, alterações do equilíbrio, da tonicidade muscular e surgimento de 

hipotensão, (Silva de Barros, 2012). O estudo sobre queda no Brasil ainda é 

considerado escasso, visando à qualidade de vida que tem aumentado com os 

avanços da medicina e o aumento do consumo de medicamentos pela população de 

idosos, este determinado estudo surge para avaliar o risco de queda associado à 

polifarmacia em pacientes idosos e alertar os profissionais da saúde quanto a 

atenção redobrada aos fatores de risco que os mesmos apresentam.  

DESENVOLVIMENTO. 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e de corte transversal, que tem como 

objetivo avaliar a ocorrência de quedas associada à polifarmacia nos Centros de Dia 

na cidade de Marília, SP. Para os critérios de inclusão serão considerados aptos a 

participarem da pesquisa os idosos com 60 anos ou mais e com capacidade 

cognitiva preservada e que aceitarem participar da mesma assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Para os critérios de exclusão serão os idosos com 

qualquer tipo de demência. A coleta de dados será realizada por meio da aplicação 

do Questionário de identificação de quedas e da aplicação da escala de Downton. 

REFERENCIAS. 

1. SILVA DE BARROS, Medeiros de Souza, Gleicy Fátima. Correlação entre 

inatividade física, polifarmácia e quedas em idosos. Conscientiae Saúde, vol. 11, 

núm. 1,2012, pp. 37-45. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92923617006>. Acesso em: 30 Mai. 2016, < 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92923617006>. 

2. Menezes, R.L & Bachion, M. M. Estudo da presença de fatores de riscos 

intrínsecos para quedas, em idosos institucionalizados. Ciência & Saúde 

Coletiva, 13(4): 1209-1218, 2008. Disponivel em: 



<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232008000400017>. Acesso em: 17. Agost. 2015. 

3. SECOLI, Silvia Regina. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de 

medicamentos por idosos. Revista Brasileira de Enfermagem, vol. 63, núm. 1, enero-

frebrero, 2010, pp. 136-140. Disponivel em: 

<http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=267019595023>. Acesso em: 

30 de Maio de 2016. 

4. SCHIAVETO. F.V. Avaliação do risco de quedas em idosos na comunidade. 2008. 

117f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental) - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-

19122008.../FabioVeigaSchiaveto.pdf>. Acesso em: 30. Mai.2016. 

5. SANTOS, Thalyta; LIMA, Dione; NAKATANI, Adélia. Consumo de 

medicamentos por idosos. Goiânia, Brasil. Rev. Saúde Pública, Goiânia, p.94-

103, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/rsp>. Acesso em: 05 fev. 

2017. 

6. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo prevenção de quedas, integrante do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente. Disponível em: 

<http://www.saude.mt.gov.br/upload/controle-

infeccoes/pasta12/protocolos_cp_n6_2013_prevencao.pdf>. Acesso em: 19 de Fev. 

de 2017. 

7. PINHO, TAM; SILVA, AO; TURA, LFR. Avaliação do risco de quedas em 

idosos atendidos em Unidade Básica de Saúde. Rev. Esc. Enfermagem 

Usp. São Paulo. p.320-327, 26 jul. 2011. Disponível em: <www.ee.usp.br/reeusp/>. 

Acesso em: 20 fev. 2017. 

8. COSTA DIAS, Lopes Ferreira. Escala de avaliação de risco de quedas. Revista 

de enfermagem referência, série IV - n.° 2 - mai/jun. 2014, pp. 153-161. Disponivel 

em: <http://dx.doi.org/10.12707/RIII12145>. Acesso em 30. Mai. 2016, 

<http://www.scielo.mec.pt/pdf/ref/vserIVn2/serIVn2a16.pdf>. 

9. Lourenço MA. Análise da ocorrência e do risco de quedas por meio de testes 

físicos em pacientes com artrite reumatoide. [dissertação]. Marília (SP): 

Faculdade de Medicina de Marília. 2013. 56 p. 

 

 


