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Resumo  

 O envelhecimento populacional somado à diminuição da agilidade e o 

equilíbrio do idoso gera preocupações relacionadas a quedas e suas possíveis 

consequênciaspara a saúde e qualidade de vida individual, bem como para seus 

impactos no sistema de saúde.   Além de déficits de equilíbrio, muitos idosos sem 

histórico de quedas apresentam medo de cair, o que também é considerado um fator 

de risco para quedas. Considerando que as quedas são mais frequentes em idosos 

institucionalizados,  o objetivo deste estudo é avaliar o equilíbrio e o medo de cair de 

idosos institucionalizados e verificar se há relação entre eles. Até o momento, foram 

incluídos nove idosos, de ambos os sexos, residentes em uma instituição de longa 

permanência para idosos filantrópica. Para avaliar o medo de cair foi utilizada a Falls 

Efficacy Scale Internacional (FES-I) e para avaliar o equilíbrio, a Escala de Equilíbrio 

de Berg. De acordo com os resultados parciais, um terço dos idosos apresentaram 

risco de queda e apenas um não apresentou medo de cair. Ainda não foi possível 

estabelecer padrões de associação entre os fatores, devido ao pequeno tamanho 

amostral avaliado até o momento. 

 

1. Introdução 

O processo de envelhecimento está associado  a diminuição da agilidade e 

equilíbrio, o que pode afetar a realização de atividades da vida diária1. Estas 

alterações associadas ao envelhecimento populacional têm gerado preocupações 

relacionadas às consequências das quedas, como fraturas, hospitalização e impacto 

no sistema de saúde2. Além de consequências físicas, as quedas podem ocasionar 

efeitos psicológicos, sendo o mais comum o medo de cair, caracterizado pela 

diminuição da confiança em caminhar, ansiedade ou preocupação excessiva em 

cair, alterações comportamentais, levando à restrição de atividades, da mobilidade, 

por consequência na independência do idoso2. O medo de cair é um fator de risco 

para quedas e pode estar presente em idosos que não apresentam histórico de 

queda3.  

 

2. Objetivos 

 Verificar se há associação entre o equilíbrio e o medo de cair em idosos 

institucionalizados.  

  



3. Metodologia 

Foram incluídos idosos de ambos os sexos, residentes em uma instituição de 

longa permanência para idosos filantrópica, com idade igual ou superior a 60 anos. 

Foram excluídos idosos com relato de distúrbios do sistema vestibular, alterações 

neurológicas, deficiências visuais ou auditivas não corrigidas, déficits cognitivos. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Os participantes assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foi utilizada para avaliar o medo de cair a Falls Efficacy Scale International 

(FES-I) que é composta por questões sobre a preocupação em cair ao realizar 16 

tarefas. O escore total pode variar de 16 (ausência de preocupação) a 64 

(preocupação extrema)4. Para avaliação do equilíbrio foi aplicada a Escala de 

Equilíbrio de Berg, que avalia de forma observacional a realização de 14 atividades 

envolvendo o equilíbrio estático e dinâmico tais como sentar, transferir-se, 

permanecer em pé e levantar-se. O escore máximo possível é 56 e indica equilíbrio 

preservado5.  

 

4. Desenvolvimento 

Até o momento, foram convidados a participar do estudo 37 idosos. Dentre 

eles, 21 não aceitaram participar por motivos que variaram de problemas de saúde a 

visitas de familiares no dia das avaliações. Dentre os 16 que aceitaram participar, 

sete apresentaram algum critério de exclusão. Sendo assim, foram avaliados até o 

momento 9 idosos, sendo  5 homens e 4 mulheres, com média (± desvio-padrão) de 

idade de 79 ± 8,1 anos. O tempo de institucionalização variou de 3 meses a 8,5 

anos.  

 

5. Resultados preliminares  

Os resultados individuais da Escala FES-I, da Escala de Equilíbrio de Berg e 

do número de quedas sofridas por idoso são apresentados na Tabela 1. Embora o 

pequeno tamanho amostral não permita ainda a identificação de padrões claros de 

associação entre o medo de cair e o equilíbrio, podemos observar que os dois 

indivíduos que obtiveram melhor pontuação na Escala de Equilíbrio de Berg foram 

os que apresentaram menores escores na FES-I. Apenas um participante não 

apresentou preocupação em cair, de acordo com a FES-I (sujeito 01), demonstrando 



que o medo de quedas está presente na maioria dos idosos avaliados. Além disso, é 

possível observar que um terço dos idosos apresentou escore menor que 45 pontos 

na Escala de Equilíbrio de Berg, valor considerado preditivo de quedas. 

 

Tabela 1. Resultados da Escala FES-I e da Escala de Equilíbrio de Berg e número 

de quedas relatados pelos idosos nos últimos 12 meses antes da avaliação.  

Participante FES-I Escala de Berg Número de Quedas 

01 16 53 0 

02 29 52 0 

03 34 51 2 

04 30 52 0 

05 40 46 6 

06 18 53 0 

07 21 42 0 

08 23 20 0 

09 37 23 3 
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