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Resumo 

 

Introdução: O índice de quedas em idosos é elevado, e quando falamos dos que se 

encontram em instituições de longa permanência, estas podem ser multifatoriais. 

Objetivo: A implementação do estudo tem como justificativa a busca de análise 

quanto aos fatores multicausais das quedas sofridas pelos idosos. Materiais e 

métodos: Foi utilizado como estratégia de estudo a pesquisa bibliográfica com dados 

descritivos. Resultados: Mediante dados coletados conclui-se que o ambiente ao qual 

o idoso está inserido, possui mais de 60% de chance de risco para a incidência e 

quedas. Conclusão: Conclui-se que as causas multifatoriais das quedas em idosos 

residentes em instituições de longa permanência não se diferem àqueles que vivem 

em comunidade visto que, os fatores apresentam a mesma semelhança independente 

do ambiente a qual o idoso habita. 

Palavras-chave: “Idoso”. “Quedas”. “Riscos” 

 

Abstract 

 

Background:The rate of falls in the elderly is high, and when we talk about those who 

are in long-term institutions, these can be multifactorial. Pourpose: The 
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implementation of the study is justified by the search for analysis regarding the 

multicausal factors of falls suffered by the elderly. Methods: Bibliographical research 

with descriptive data was used as a study strategy. Results: Based on the collected 

data, it is concluded that the environment in which the elderly person is inserted has 

more than a 60% chance of risk for incidence and falls. Conclusion: It is concluded 

that the multifactorial causes of falls in elderly people living in long-term institutions do 

not differ from those who live in the community, since the factors present the same 

similarity regardless of the environment in which the elderly person dwells. 

Keywords: “Elderly”. "Falls". “Scratchs” 

 

1. INTRODUÇÃO 

  O envelhecimento da população é um acontecimento de fator significativo na 

sociedade, ao qual no decorrer dos anos e desenvolvimento populacional foi 

adquirindo grandes proporções, especialmente nos países aos quais estão em seu 

amplo desenvolvimento (SANTOS et al, 2015). 

  O processo natural de envelhecimento chamado senescência traz alterações 

nos aspectos fisiológicos do idoso. Este é composto por alterações ocasionadas ao 

longo do tempo de vida do indivíduo. A senilidade, por sua vez, se trata de toda 

alteração ocasionada por patologias desencadeadas ao longo da vida, a fatores 

ambientais, a medicações administradas pelo indivíduo de forma contínua, entre 

outros. Estes fatores podem ser desencadeadores ao promover níveis de 

dependência do idoso (RIBEIRO, 2017) 

  Essa dependência pode vir a ser em atividades básicas de vida diária- ABVD’s, 

como a de locomoção, mudanças de decúbito, de marcha, entre outros. (LUIZ et al, 

2015)  

  Antropologicamente a velhice se caracteriza por ser produzida socialmente, ou 

seja, difere-se de fatores universais, naturais, sociais, históricos e biológicos ao quais 

o envelhecimento é concebido. A abordagem deste fenômeno tem como objetivo 

desvendar os sentidos da vida, já o construcionismo contribui no entendimento das 

experiências dos indivíduos envelhecidos e da subjetividade do sentido da idade e do 

envelhecimento, logo a partir da compreensão da idade pode-se ser entendido o 

envelhecimento (TONELLI et al 2019) 
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  No campo de pesquisa que tange o envelhecimento, compreende-se esta área 

com diversos modelos com abordagens teóricas que operam e se diferenciam 

simultaneamente. Sabe-se que o envelhecimento é um processo complexo, logo é um 

fenômeno que deve ser desvendado sob diversas perspectivas. De modo geral, ao 

abordar o envelhecimento leva-se em conta os componentes sociais, psicossociais, 

biológicos, genéticos e comportamentais ao qual o indivíduo encontra-se inserido 

(TONELLI et al, 2019) 

Com o processo natural de fragilização, os idosos ficam mais propensos a sofrer quedas, 

estas podem ser provenientes de fatores intrínsecos que estão diretamente ligados a 

patologias, alterações musculoesqueléticas e a fatores extrínsecos que estão relacionados 

a fatores ambientais bem como solos íngremes, falta de auxílio na deambulação, falta de 

corrimão para apoio, objetos no percurso e solas de sapatos inadequadas. (SOARES et al, 

2015) 

 

  No que confere aos riscos, obtém-se fatores associados como idade avançada, 

imobilidade, fraqueza muscular, diminuição de equilíbrio, dano cognitivo, uso de 

medicamentos sedativos, dentre outros. A queda de pessoas idosas possui 

variabilidade de causas, como as fraquezas, distúrbios neurológicos, diminuição da 

visão e audição, como também, efeito colateral de medicamentos. A incidência de 

queda na pessoa idosa acarreta maiores complicações para a sua saúde, 

normalmente, o idoso possui perda de massa óssea o que facilita a ocorrência de 

fraturas.  

  Conforme Pimentel et al (2017) “as quedas são a sexta causa de óbitos em 

idosos sendo responsáveis por 70%, portanto, tornando-se um problema de saúde 

pública provocando fraturas, traumatismos e consequências psicossociais”. 

Analisando a questão, busca-se o necessário conhecimento acerca dos principais 

causadores das quedas em idosos e, esse questionamento, sendo direcionado aos 

idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência.  

  O processo de envelhecimento é compreendido como uma categoria social 

produzida, ou seja, diferencia-se entre o fator universal e natural que é representado 

biologicamente e o fator social e histórico que é representado pelas múltiplas formas 

ao qual o envelhecimento é concebido. Abordando a velhice socialmente construída, 

as representações em sociedade e posições assumidas pelos mais velhos são 

concedidos aos indivíduos mais jovens e cria-se sentidos particulares em contextos 

sociais, culturais e históricos (TONELLI et al, 2019) 
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  Nessa perspectiva o estudo foi estruturado e realizado sob o objetivo geral de 

analisar a literatura acerca dos fatores multicausais relacionados à queda de idosos 

em Instituições de Longa Permanência, tendo como objetivos específicos, descrever 

as fragilidades biológicas e físicas presentes no processo de envelhecimento das 

pessoas, identificar os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos da incidência de 

quedas e apontar formas de prevenção de quedas em idosos nas Instituições de 

Longa Permanência. 

  A pesquisa em questão tem como objetivo agregar a literatura quanto ao estudo 

das causas de quedas em idosos, ao qual a partir da identificação dos fatores pode-

se adotar medidas para que se diminua a presença deste fator durante o processo de 

envelhecimento dos indivíduos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  O estudo trata-se de uma revisão de literatura que possui como metodologia a 

pesquisa bibliográfica proporcionada por meio de investigação sistematizada sob o 

intuito de identificar as falhas de conhecimento a respeito do questionamento em 

questão. Nesse sentido, a pesquisa seguiu as especificações científicas de 

metodologia diante dos métodos e instrumentos utilizados para a realização da 

mesma e análise social.  

  A pesquisa teve como caracterização a pesquisa bibliográfica e documental de 

forma exploratória, descritiva assim como explicativa com abordagem qualitativa e 

quantitativa compreendida pela coleta de dados e registrando fatos através de 

investigações planejadas e organizadas com procedimentos sistematizados 

desenvolvida e regida pela metodologia científica sob o objetivo de analisá-los e 

interpretá-los na sua totalidade.  

  Inicialmente realizou-se o estudo técnico através da busca exploratória onde 

foi caracterizado o problema encontrado através de, livros, jornais, revistas, artigos 

científicos, dentre outros, no qual, buscou realizá-la através de definições, estrutura e 

sistemas que abordam o tema problema.  

  Posteriormente, obteve contato com a realidade através de observações 

participantes e de levantamentos da pesquisa documental através do método histórico 

compreendendo a aplicação de técnicas de forma documental direta e indireta. O 
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instrumental que foi utilizado se deu com o levantamento documental das definições, 

teorias, concepções e experiências de terceiros centrados em quedas de idoso. 

Os lócus desta pesquisa concernem-se com os idosos moradores de Instituições de 

Longa Permanência que sofrem quedas. 

  A pesquisa teve como instrumentalização técnico-operativo os livros, revistas, 

jornais, artigos científicos, assim como depoimentos, medidas de opinião e 

experiências já publicadas por meio de análise de conteúdo e de dados estatísticos 

onde através da pesquisa bibliográfica e documental fornecera conhecimentos e 

informações com características teórico-empíricas, no qual, se norteia todo o trabalho 

a ser desenvolvido sendo levados em consideração alguns aspectos como maior 

número possível de material bibliográfico publicado sobre a temática assim como o 

compartilhamento ideias entre autores e que sejam pertinentes ao tema, onde no qual 

a pesquisa não somente se tenderá a livros técnico-científicos como também a outras 

fontes. 

  A análise foi realizada de forma organizada e sistemática através da 

implementação de tabulações dos respectivos dados, conhecimentos, informações, 

depoimentos, dentre outros, apresentando-os de forma qualitativa e quantitativa, no 

qual, facilitaram na comparação e análise dos mesmos. 

  O estudo foi fundamentado tendo como base de dados os artigos científicos 

publicados eletronicamente nas plataformas, PubMed- National Library of Medicine, 

assim como SciELO- Scientific Electronic Library Online, no qual, foram obtidas 

referências científicas encontradas nos idiomas português e inglês no período de 2012 

a 2022 através das palavras-chaves de estudo, idoso, queda e riscos, 

   Os critérios de inclusão da pesquisa concernem-se a: estudos científicos como 

artigos publicados no período de 2012 a 2022, indivíduos idosos de ambos os sexos 

que sofreram quedas. O critério de exclusão são estudos os quais idosos não sofreram 

quedas. 

 

3. RESULTADOS 

 Após buscas nas bases de dados, foi realizado a leitura dos títulos e objetivos 

dos estudos selecionados para a revisão bibliográfica, foram excluídos aqueles que 

não atendem aos critérios estabelecidos para esta revisão bibliográfica 
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  A seguir, pode-se observar a síntese dos estudos selecionados, nos quais 

foram descritos em ordem crescente de acordo com o ano de publicação do estudo. 

 

Quadro N°01: Síntese dos Estudos Selecionados 

AUTOR/ANO TIPO DE 

ESTUDO 

OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS 

REIS, 2014 
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prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar os 

aspectos que 
envolvem as 
quedas em idosos 
institucionalizados, 

quanto os fatores 
de risco, 
circunstâncias 
envolvidas e 

consequências 

Pesquisa de 

Campo 

Um perfil de 

grande 

fragilidade, com 

dependência forte 

para as atividades 

de vida diária 

(53,1%), no 

comprometimento 

da mobilidade 

física (81,1%) e da 

cognição (87,2%), 

além de inúmeras 

comorbidades e a 

polifarmácia 

(69,7%). A 

incidência de 

queda foi de 41%. 
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Quanto à 

circunstância da 

queda, ratificou-

se o perfil 

funcional 

vulnerável desse 

grupo de idosos, 

com maior 

prevalência de 

queda no quarto 

(52,2%) e em 

atividades básicas 

como ao se 

levantar (45,9%) e 

deambular 

(44,1%). Os 

principais 

impactos físicos e 

psicológicas 

decorrentes da 

queda foram as 

escoriações 

(47,7%) e o medo 

pós-queda 

(52,2%) 

SOARES,  

et al 2015 

Pesquisa de 

campo 

Identificar os 

principais fatores 

associados a 

quedas e fraturas 

de fêmur em idosos 

Estudo de Caso. 

Os dados foram 

coletados por meio 

de entrevistas nos 

domicílios dos 

participantes, e 

realizou-se 

levantamento de 

informações em  

prontuários. 

Os resultados do 

estudo mostraram 

que a maioria das 

quedas e das 

fraturas de fêmur 

ocorreu no grupo 

de mulheres e no 

domicílio (rua e 

quintal). Dos 135 

entrevistados, 

apenas 20 (15%) 

praticavam 

atividade física 

regularmente, e 

destes, apenas 
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um (6%) sofreu 

fratura de fêmur. 

Já entre os 115 

(85%) que não 

praticavam 

atividade física, 44 

(38%) sofreram 

fratura de fêmur.  

SANTOS, et al 

2015  

Estudo 

transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar a 

prevalência e os 

fatores associados 

a quedas em 

idosos adscritos a 

uma Unidade 

Básica de Saúde 

(UBS), no 

município de 

Natal/RN 

Pesquisa de campo 

Prevaleceram os 
idosos do gênero 

feminino (68,2%), 
com média de 
idade de 71,6 
anos (± 6,7), 

alfabetizados 
(54,6%), não 
aposentados 
(73,5%) e 
sedentários 

(87,1%). 
Registraram 
queda 53,6% dos 
idosos, porém 

27,8% caíram 
duas ou mais 
vezes.  
O modelo 

preditivo de queda 

incluiu o gênero 

feminino (RP = 

1,81), presença 

de doenças 

osteoarticulares 

(RP = 1,71) e 

possuindo um 

comprometimento 

do equilíbrio (RP = 

0,88), enquanto a 

mobilidade 

funcional (RP = 

0,94), medo de 

cair (RP = 1,21) e 

déficit de 

equilíbrio (RP = 

0,80) 

compuseram o 
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modelo final de 

quedas 

recorrentes. 

NASCIMENTO E 

TAVARES,  

2016 

Inquérito 

domiciliar 

Determinar a 

prevalência de 

quedas, nos 

últimos 12 meses 

comparando as 

variáveis 

sociodemográficas

, clínicas, de saúde 

e funcionais entre 

os idosos que 

tiveram quedas 

verificando os 

fatores associados 

a quedas em 

idosos 

Pesquisa de campo 

A prevalência de 

quedas foi de 

28,3%. A maior 

proporção entre 

os idosos que 

tiveram queda foi 

a do sexo 

feminino; com 80 

anos ou mais; que 

presentavam 

duas ou mais 

morbidades e 

usavam cinco ou 

mais remédios. 

LINDER, 2020 

 
 
 

 
 
 
 
estudo 

quantitativo, 
retrospectivo, 
exploratório, que 
revisou 

prontuários de 
idosos 

institucionalizados 

 
 
 
 

 
 
 
Investigar a 

ocorrência de 
quedas em idosos 
residentes em uma 
instituição de longa 
permanência 

 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Foram obtidos  
32,3% tiveram 
registro de 
quedas, com  

recorrência de 

quedas em 47,6% 

dos idosos. 

Também foram 

investigados os 

registros dos 

possíveis fatores 

causais das 

quedas e os 

agravos 

decorrentes 

desses episódios 

(Tabela 1). Nessa 

pesquisa houve o 

registro de 

agravos pós-

queda em 95,2% 

dos prontuários de 

idosos que 
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tiveram quedas, 

com anotação de 

pelo menos dois 

agravos por 

episódio de 

queda. 

Fonte: Adaptado pelo Autor, 2022 

 

  De acordo com o levantamento dos estudos no que diz respeito a realização 

de atividade física pelos idosos foi obtido como resultado a representatividade maior 

de 24% e um percentual menor de 9% que afirmaram praticar exercício físico 

regularmente, o que, nos faz observar, que a grande maioria dos idosos são 

preocupados com o condicionamento físico, a saúde e bem-estar e, que diante de 

suas possibilidades, buscam a realização de exercício físico, entretanto, mesmo com 

a realização de atividades físicas vivenciaram momentos de quedas devido a fatores 

intrínsecos ou extrínsecos. 

  Assim, através dos estudos selecionados foram obtidos os dados das maiores 

causalidades, no qual, as maiores representatividades conferiram a perda de 

mobilidade funcional, força e resistência com índice de 36% e, como segunda maior 

causalidade, a ingestão de muitos medicamentos com um percentual de 35%, assim 

verifica-se, devido a muitos problemas que o processo do envelhecimento pode 

acarretar, os idosos são orientados a ingerir muitos remédios o que configura a 

polifarmácia, e  dependendo das condições biológicas e/ou físicas podem acarretar 

sintomas que façam o idoso sofrer quedas mesmo que se encontre acamado ou até 

mesmo em sedestação. Nos estudos selecionados os fatores menos apontados como 

causadores de quedas foram, piso escorregadios ou objetos no chão com percentual 

de 12%, seguido de queda da cama com 16%, presença de patologias com 10% e o 

sedentarismo com o percentual de 26% segundo os dados coletados nos estudos. 

Estatisticamente, o estudo teve uma representatividade de idoso com faixa etária em 

78 anos, no qual, no total de amostras coletadas 65,6% dos participantes que sofreram 

quedas correspondem ao sexo feminino. 

  As quedas relacionadas com o meio ambiente, geralmente correspondem ao 

próprio lar do idoso, porém, possuem casos de quedas na rua e em casa de parentes 

e familiares. Verificou-se ainda, no caso a segunda maior causalidade diante da 

amostra coletada, a relação diretamente com o uso de medicamentos, assim como, 



12 

 

 

grandes quantidades de tipos de remédios descritas por médicos especialistas, como 

por exemplo, anti-hipertensivos e anti-hipoglicemiantes que por muitas das vezes são 

ingeridos antes da queda. 

  Diante dos dados coletados nesse estudo, as principais consequências das 

quedas corresponderam em fraturas no fêmur, rádio e clavícula, possuindo um índice 

de 63% e, que após a ocorrência das quedas, um percentual de 45% dos idosos 

adquiriram medo de cair. 

  E, com isso, ocasionaram outras graves consequências como aumento da 

dificuldade e dependência de realização das atividades diárias acarretando gravidade 

maior com as fragilidades da pessoa idosa, no qual, as atividades que foram mais 

prejudicadas, conforme as análises de dados, deu-se com deitar na cama, levantar da 

cama, caminhar em superfície plana, tomar banho, caminhar fora de casa, usar 

transporte coletivo, subir escadas, realizar atividades básicas de vida diária. 

 

4. DISCUSSÃO 

  A temática a respeito do processo de envelhecimento possui muitas questões 

complexas se configurando como um dos eventos normais, perfeitamente naturais e 

bastante significativos para a sociedade, apresentando ainda diversas dimensões com 

grande expressividade. Destaca-se, a princípio, que o diagnóstico multidimensional 

da população idosa a partir das variáveis: mobilidade, humor, cognição e comunicação 

permitem identificar os idosos frágeis e com risco para a queda, principalmente 

aqueles residentes em instituições de longa permanência (REIS, 2014). 

  Entende-se que é essencial que os profissionais de saúde envolvam neste 

processo os familiares dos idosos, visando favorecer a troca de informações e realizar 

o treinamento no sentido de facilitar a identificação dos fatores de risco, a seleção de 

estratégias para a redução da sua ocorrência e o acompanhamento das lesões 

relacionadas. Destaca-se que essas pessoas possuem papel importante na 

sensibilização dos idosos, tendo em vista a sua maior proximidade e o vínculo 

estabelecido com eles (NASCIMENTO e TAVARES, 2016). 

  Assim, a prevenção das quedas e suas consequências é um grande desafio, já 

que a implementação de medidas necessárias ao controle das quedas, depende do 

envolvimento de vários agentes. O caráter multifatorial requer intervenção preventiva 

multidimensional a qual deve-se envolver profissionais que estejam habilitados e 
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compreendam que o processo de envelhecimento no país encontra-se em ascensão 

e que estejam preparados para lidar com as novas e antigas demandas dessa 

crescente população e, desse modo, ressalta-se ainda que, os idosos que estão 

suscetíveis para sofrerem quedas ao explorar e detectar a presença de fatores 

associados a este evento, a partir de instrumentos e do diagnóstico de enfermagem 

(REIS,  2014). 

  Analisando essas causas, percebe-se que o ambiente em que vivem os idosos 

tende ser bem estruturado, para que possa prevenir esses acontecimentos que muito 

prejudica os idosos, como espaços pequenos, ausência de corrimão, panos no chão, 

posicionamento de móveis, piso escorregadio, dentre outros cuidados.  

É importante ressaltar que, as quedas recorrentes expressam, principalmente, a 

presença de fatores de risco intrínsecos, que são aqueles relacionados ao próprio 

indivíduo, às alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, ao 

desencadeamento de doenças e efeitos colaterais das medicações. Estas 

circunstâncias reforçam os dados encontrados desta pesquisa perante a relação aos 

fatores associados às quedas (NASCIMENTO e TAVARES, 2016). 

  Portanto, conclui-se que a discrepância no índice de quedas entre os estudos, 

está diretamente ligada à disposição da Instituições de longa permanência- ILP’s, a 

existência de comorbidades dos idosos e uso de medicamentos (LINDER, 2020) 

  Diante das pesquisas conduzidas, ressalta-se a autopercepção negativa de 

saúde associada à presença de quedas. Destaca-se que os principais determinantes 

da autopercepção de saúde negativa entre os idosos são a incapacidade funcional e 

a presença de doenças crônicas. No presente estudo foi encontrado que o maior 

percentual de idosos que sofreram quedas possuem dependência para atividades 

básicas de vida diária- ABVD’s e atividades instrumentais de vida diária AIVD’s, e 

pararam de desempenhar atividades avançadas de vida diária- AAVD e possuíam 

duas ou mais morbidades. Neste contexto, este indicador de saúde deve compor a 

avaliação dos profissionais de saúde, para que intervenções preventivas sejam 

propostas (NASCIMENTO e TAVARES 2016). 

  Destaca-se ainda a compreensão de que a ocorrência de quedas em idosos 

possui multiplicidade causal, relacionando-se a reações medicamentosas, alterações 

no equilíbrio e marcha, déficit visual, ambiente e a hipotensão postural (LINDER, 

2020). 
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  O fator associação positiva de ocorrência de quedas com o uso concomitante 

de cinco ou mais medicamentos, desta forma, torna-se relevante acompanhar o 

consumo dos medicamentos pelos idosos, realizar a identificação da automedicação, 

os seus efeitos colaterais e interações destes medicamentos. E, ainda, promover a 

autonomia dos idosos propondo, quando necessário, estratégias compensatórias 

como o uso de lembretes e a organização dos medicamentos por turno do dia como 

forma de minimizar os erros no consumo de remédios (NASCIMENTO e TAVARES, 

2016). 

  No que confere ao idosos sedentários também apresentaram mais chances de 

sofrer quedas e fraturas de fêmur, e nessa maior suscetibilidade provavelmente se 

deve ao enfraquecimento e hipotrofia muscular decorrentes da falta de atividade física.  

A partir destes dados, confirmasse o que se encontra em outros estudos de literatura 

onde, a realização de exercícios físicos atua como fator de prevenção contra quedas 

e fraturas de fêmur, independentemente de sexo e condição socioeconômica, 

certamente por fortalecer e aumentar a massa muscular desses indivíduos, além de 

melhorar o equilíbrio corporal (SOARES et al, 2015). 

  A vulnerabilidade aos quais os idosos possuem devido ao processo de 

envelhecimento, a presença de doenças crônicas, declínio funcional pode fazer com 

que esses idosos tenham maior risco a ocorrência de quedas, principalmente de forma 

recorrente. É necessário o acompanhamento de profissionais da saúde quanto às 

morbidades presentes e suas repercussões para que este evento seja prevenido. 

Além do desenvolvimento de ações de promoção à saúde, de modo a contribuir para 

o envelhecimento mais saudável, com mais autonomia e independência 

(NASCIMENTO e TAVARES, 2016). 

  No que se confere a ocorrência maior de quedas no sexo feminino corrobora 

outros estudos, os quais as creditam ao fato das mulheres apresentarem maior 

fragilidade, maior prevalência de doenças crônicas e exposição às atividades 

domésticas que podem impor risco (SANTOS, et al, 2015). 

  Assim, faz-se necessário adotar estratégias educativas realizadas pelos 

profissionais da saúde, que abordem os principais fatores de riscos presentes no 

ambiente ao qual o idoso encontra-se inserido e formas mais seguras de o idoso 

desempenhar suas atividades diárias. Somando-se a isso, avaliar a disponibilidade de 
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a idosa seguir as orientações e as alterações necessárias em seu ambiente 

(NASCIMENTO e TAVARES, 2016). 

  Em relação a prevenção tem-se como exemplos prática de exercícios físicos, 

utilizar pisos antiderrapantes, corrimões no percurso ao qual o idoso deambula, utilizar 

solas antiderrapantes e evitar chinelos frouxos, quanto ao uso de medicamentos 

prescritos por médicos sempre informar caso possua efeitos colaterais, ingerir 

medicação no horário correto, quanto a disposição de móveis no ambiente é 

necessário organizá-los de forma que o percurso para o idoso se encontre amplo, 

instalar interruptores de luz na entrada das dependências, dentre outros.  

 

5. CONCLUSÃO 

  O envelhecimento é um fator natural que todo indivíduo está propenso a 

vivenciar, e, por esse motivo, muitas de nossas fragilidades e incapacidades podem 

incidir mediante nossos hábitos e costumes que levamos ao longo da vida.  

  Com os resultados alcançados nota-se a incidência elevada de idosos e, até 

mesmo, de pessoas idosas institucionalizadas, pois possuem as mesmas fragilidades 

que os idosos que ainda residem com suas famílias, ou seja, são pessoas que 

possuem diversas patologias e, mediante a isso, fazem uso de medicamentos e, 

também podem apresentar déficit cognitivo e funcional ocasionando, desse modo, a 

utilização de dispositivos auxiliares de marcha. 

   As quedas sofridas por idosos é uma incidência que se pode prevenir, muitas 

das vezes, com cuidados básicos no ambiente em que o idoso se encontra inserido e 

na estrutura residencial, em alguns outros casos, o cuidado confere em oferecer ao 

idosos cuidados contínuos para evitar a queda, principalmente após a utilização de 

medicamentos. 

  Assim, percebe-se grande necessidade de investir em estudos referentes à 

temática da queda de idosos como forma de alertar e sensibilizar profissionais da 

saúde assim como a família diante da importância do conhecimento em fatores e 

causadores das quedas.  
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