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Introdução e objetivos: 

Alguns preditores de queda são sexo feminino, presença de doenças crônicas, 
uso de medicamentos, déficit de equilíbrio, quedas anteriores e medo de cair. 
Além disto, o envelhecimento afeta os componentes do controle postural; o 
acúmulo de alterações no equilíbrio aumenta a instabilidade e o risco de cair. 
Para o idoso institucionalizado, a mudança do ambiente, as alterações físicas, 
psicológicas e cognitivaspodem acarretar em mais dependência e redução da 
capacidade funcional. Devido às consequências das quedas e seu alto custo, 
identificação dos fatores determinantes e a prevenção devem ser priorizadas. 
Desta forma, o objetivo deste estudo foi identificar quais os fatores de risco para 
quedas apresentados com maior frequência em residentes em instituições de 
longa permanência e verificar se estes idosos estão com risco aumentado de 
sofrer quedas.  

Métodos: 
Trata-se de um estudo transversal, para o qual foram recrutados idosos 
moradores de Instituições em Itabira e Santa Maria de Itabira. Os pesquisadores 
fizeram coleta dos dados demográficos, histórico de saúde, auto-percepção de 
saúde e medo de cair; aplicaram também o “Quick Screen Clinical Falls Risk 
Assessment”.  

Resultado: 
Foram incluídos 101 idosos, sendo que 81 foram excluídos (por terem 
problemas psiquiátricos ou cognitivos, por apresentarem doenças que 
impediam a aplicação dos testes ou por não concordarem em participar). 
Participaram 20 idosos, 55% do sexo feminino. A média de idade foi de 76,3 
anos; 85% portadores de HAS e 75% de alteração visual; nenhum dos idosos 
praticava atividade física. A ocorrência de queda nos últimos 6 meses foi 
relatada por 7 idosos, totalizando 15 quedas. A maioria dos  idosos (60%) 
considerou sua saúde como “boa”, entretanto, todos os idosos apresentaram 
maior chance de cair. Os fatores de risco mais encontrados foram inatividade 
física, uso de medicamentos e redução do tempo de reação.  

Discussão e conclusão: 
Os idosos avaliados apresentaram importantes fatores de risco para quedas e maior 
chance  de  cair.  A prevalência de quedas entre eles pode ser diminuída com 
modificações no ambiente, prática de atividade física, controle de comorbidades e 
constante atualização de lentes corretivas.  


