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RESUMO 

 

Este estudo, faz-se referência ao conhecimento dos idosos em relação a prevenção 

de quedas e como isso pode impactar em suas vidas, e já no início mostro à 

inversão da pirâmide populacional e devido a isso como que os riscos e eventos de 

quedas que são mais recorrentes a essa população, tornando-se um crescente 

problema de saúde pública. Em seguida, são apresentadas medidas simples, fáceis 

de serem adotadas pelos idosos e que são eficientes para evitar acidentes 

domésticos. Os objetivos deste estudo visam identificar o nível de informação dos 

idosos quanto aos fatores de risco de quedas, além de verificar se a intervenção 

educativa aumenta o conhecimento sobre tais riscos. Como método, realizou-se 

uma abordagem qualitativa e quantitativa, transversal, prospectivo e analítico, que 

teve como intuito analisar o conhecimento do idoso sobre os cuidados preventivos 

de quedas, visando avaliar o conhecimento dos idosos em relação aos cuidados 

pessoais na prevenção de quedas, com dois grupos de idosos com idades acima de 

65 anos respondendo um questionário, sendo que um grupo recebeu folheto 

explicativo e esclarecimentos na primeira entrevista e outro na segunda entrevista. 

Os resultados têm uma diferença estatística em relação ao teste t de Student, de 

p=0,0382 favorável ao primeiro grupo, resultado que demonstra a importância do 

conhecimento e orientação. Diante disso tudo, conclui-se que o nível de 

conhecimento em relação aos riscos é importante para evitar quedas, assim como a 

intervenção educativa contribui para aumentar a percepção dos fatores de risco, 

preservando a saúde e a qualidade de vida dos idosos. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Idosos; Quedas 
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ABSTRACT 

 

This study refers to the knowledge of the elderly in relation to the prevention of falls 

and how it can impact their lives, and at the beginning I show the inversion of the 

population pyramid and because of that, as the risks and events of falls that more 

recurrent to this population, becoming a growing public health problem. Then, simple 

measures are presented, which are easy to be adopted by the elderly and which are 

efficient in preventing domestic accidents. The objectives of this study are to identify 

the level of information of the elderly regarding the risk factors for falls, in addition to 

verifying whether the educational intervention increases knowledge about such risks. 

As a method, a qualitative and quantitative, transversal, prospective and analytical 

approach was carried out, which aimed to analyse the knowledge of the elderly about 

preventive care for falls, aiming to assess the knowledge of the elderly in relation to 

personal care in the prevention of falls, with two groups of elderly people over the 

age of 65 answering a questionnaire, and one group received an explanatory leaflet 

and clarifications in the first interview and another in the second interview. The 

results have a statistical difference in relation to the Student's t test, of p = 0.0382 

favourable to the first group, a result that demonstrates the importance of knowledge 

and guidance. Given all this, it is concluded that the level of knowledge in relation to 

risks is important to avoid falls, as well as the educational intervention contributes to 

increase the perception of risk factors, preserving the health and quality of life of the 

elderly. 

 

Keywords: Aging; Seniors; Falls 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, assim como em todo o mundo, o número de idosos aumentando 

mais rapidamente do que o de qualquer outra faixa etária em todo o mundo. Esse 

estrato da população, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, tem significativa ampliação, sendo que e, 2019, o  número de idosos no 

Brasil chegou a 32,9 milhões, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), demonstrando que a tendência de envelhecimento 

da população se mantém, fazendo com que o número de pessoas com mais de 60 

anos no país já seja superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Porém, o 

Projeto de Lei 5383/19, busca alterar a legislação vigente para que as pessoas sejam 

consideradas idosas a partir dos 65 anos de idade, e não mais 601. Sendo assim, optou-

se, neste estudo, incluir pessoas acima de 65 anos. Destaca-se que, em 2025, o 

Brasil será o sexto país em número de idosos2. 

 

Figura 1 – Grupos etários, evolução 2010 a 2060 

 

 
 

Fonte: IBGE 2020 

 

Essa inversão da pirâmide populacional faz com que riscos e eventos de 

quedas sejam mais recorrentes nessa população. As quedas são um problema de 
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saúde pública na população idosa e tem aumentado consideravelmente na última 

década. Esse quadro tende a se manter em escala crescente. 

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) calcula que de 

28% a 35% dos idosos com mais de 65 anos já tiveram algum tipo de queda. No 

caso de idosos acima de 75 anos, esse índice sobe para 42%. Ainda de acordo com 

a SBGG, 30% a 60% dos idosos com mais de 65 anos informaram ter caído no 

período de 12 meses. Cerca de 40% a 60% dessas quedas causaram algum tipo de 

lesão3. 

O uso cada vez maior de medicamentos que interferem no equilíbrio, o 

grande número de doenças associadas ao envelhecimento e a falta de informação e 

orientação aos idosos e seus familiares, são fatores que mais contribuem para o 

aumento exponencial do número de quedas bem como suas complicações. O 

Ministério da Saúde4, informa que o Sistema Único de Saúde -SUS- registra mais de 

R$ 51 milhões por ano com o tratamento de fraturas em idosos decorrentes de 

queda.  

Após uma queda, mesmo com menor grau de lesão, a qualidade de vida de 

um idoso pode ser afetada seriamente, como a restrição de atividades devido ao 

medo de cair, levando a uma diminuição de mobilidade, isolamento social e 

depressão5.  

Frente a tais fatores, busca-se saber, neste trabalho, se é possível diminuir o 

risco de quedas em idosos através de treinamento e identificação de variáveis 

relacionadas ao risco de quedas? Quais os fatores preventivos importantes para 

auxiliar o idoso a evitar quedas? 

Para tanto, será apresentada uma revisão bibliográfica dos conceitos 

relacionados à queda de paciente idoso, como riscos e consequências em um 

folheto com 10 orientações e perguntas sobre como evitar quedas (folheto nos 

Apêndices).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Quanto à informação  

 

− Determinar o nível de conhecimento do idoso quanto aos riscos e fatores 

relacionados à queda, considerando as variáveis clínicas (doenças) entre os 

idosos.  

 

2.2 Quanto à intervenção educativa 

 

− Verificar se uma intervenção educativa aumenta o conhecimento dos idosos 

quanto aos fatores de risco para quedas.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA SOBRE QUEDA DE PACIENTE IDOSO 

 

3.1 O envelhecimento 

 

O envelhecimento proporciona mudanças individuais e inevitáveis. No 

entanto, tais alterações podem limitar a qualidade de vida de uma pessoa, de 

maneira que possa desfrutar de uma vida saudável e dinâmica. 

É importante ressaltar que durante o envelhecimento há processos naturais 

da idade e outros que não devem ser considerados como tal. Pode haver um 

declínio mental e físico, denominado como senescência. Quando esse declínio é 

lento e gradual, trata-se de um processo fisiológico natural da idade, quando há a 

diminuição da reserva funcional. No entanto, se esse declínio for acelerado, com 

episódios de desorganização mental, há a possibilidade de ser início de uma 

condição patológica6. 

O envelhecimento pode ser medido pela idade cronológica, biológica, 

psicológica e social7. A idade cronológica consiste na mensuração dos anos desde o 

nascimento. No entanto, trata-se apenas de um marcador numérico que não deve 

representar diretamente o nível de qualidade de vida que uma pessoa terá ao longo 

do tempo. 

A idade biológica consiste na mudança corporal que uma pessoa passa ao 

longo da sua vida. Inicia-se no nascimento, passando pela infância, puberdade e 

vida adulta. No envelhecimento, as alterações biológicas consistem desde a 

diminuição da altura vertebral devido a perda de massa óssea; perda de elasticidade 

da pele; diminuição da visão e audição7. 

A idade social é caracterizada pelos comportamentos padrões impostos pela 

sociedade para cada faixa etária, dentro de cada cultura, gênero e classe social. Ou 

seja, certos tipos de vestimentas, gostos musicais são aceitos pela sociedade 

quando utilizados por uma certa faixa etária. Aqueles que adotam padrões diferentes 

ao pré-determinados apresenta um processo de envelhecimento diferenciado. 

A idade psicológica, por sua vez, é caracterizada tanto pela capacidade 

cognitiva quanto pela visão que uma pessoa tem de si mesmo.  A autoestima e o 

autocuidado podem contribuir para uma melhor qualidade de vida durante o 

envelhecimento.  
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Dessa forma, é possível identificar que o envelhecimento é um processo 

biológico, porém fatores externos podem contribuir para o declínio do funcionamento 

cognitivo, muito mais que o próprio envelhecimento, como o isolamento, falta de 

motivação e de expectativas, doenças, consumo de álcool e tabagismo, entre 

outros7. 

 

3.2 Fatores de risco de queda em idoso 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia2, uma queda é 

definida como encontrar o idoso no chão ou a necessidade de amparo durante a 

locomoção, mesmo que não chegue ao chão, devido a perda do equilíbrio postural, 

sendo esses decorrentes de problemas do sistema osteoarticular, neurológico, ou 

condições adversas de uma patologia ou tratamento que afete o mecanismo de 

estabilidade e equilíbrio. 

A queda de idosos pode ocorrer devido a vários fatores, que podem ser 

classificados em três categorias: intrínsecos, extrínsecos e comportamentais5. 

a) Fatores intrínsecos: trata-se de fatores que estão associados a condição 

clínica do paciente, seja física, mental. São considerados fatores intrínsecos 

que contribuem para quedas em idosos: 

− Idade; 

− Sexo feminino -  após a menopausa, há a redução da absorção de cálcio 

nos ossos, aumentando o risco de osteoporose; 

− Uso de medicamentos  como drogas psicoativas, diuréticos (devido 

aumentar a urgência urinária), poli fármacos, entre outros; 

− Comorbidades – hipertensão, diabetes, doenças neurológicas  

− Distúrbio de marcha e equilíbrio; 

− Sedentarismo – diminuindo o tônus e força muscular; 

− Estado psicológico - depressão, ou o medo de cair pode correlacionar a 

um novo episódio de queda; 

− Deficiência nutricional 

− Declínio cognitivo 

− Deficiência visual 

− Estado funcional e grau de dependência do indivíduo. 
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b) Fatores extrínsecos: consiste em fatores externos associados ao ambiente 

em que o idoso frequenta. Os fatores extrínsecos correspondem a cerca de 

50% das causas de queda. Dentre eles, pode-se citar: superfícies 

escorregadias, falta ou iluminação inadequada, degraus irregulares, 

obstáculos no caminho como móveis, ausência de corrimãos e suportes de 

apoio, roupas e sapatos inadequados, entre outros equipamentos8. 

c) Fatores comportamentais5: estão associados ao dinamismo do idoso, muita 

atividade ou pouca atividade podem aumentar o risco de queda. Além disso, o 

medo de uma nova queda pode acarretar insegurança durante a locomoção e 

ocasionar uma nova queda. Outro fator comportamental é a recusa por parte 

do idoso em ter um acompanhante ou ajudante durante as tarefas diárias, 

caso haja necessidade. 

 

3.3 Índice de queda em idosos 

 

Devido ao risco das lesões decorrentes de uma queda, estas devem ser 

consideradas como sinalizador de um sintoma de doença ou o declínio da 

capacidade funcional, principalmente em pessoas idosas8.  

A população mundial tem apresentado um aumento expressivo do 

envelhecimento. Atualmente, 8,5% dos habitantes do planeta tem idade acima de 65 

anos. Segundo o Census Bureau dos Estados Unidos, esse número continua a 

aumentar e poderá chegar a 17% em 20509. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU – esse processo de 

transição demográfica é irreversível. Evidencia-se uma diminuição da fertilidade 

mundial, inclusive em países subdesenvolvidos que historicamente possuem um alto 

crescimento demográfico. Nesses países, estima-se que em 2050 concentrarão 

cerca de 80% da população idosa10. 

No Brasil essa realidade não será diferente. Fatores econômicos, sociais e 

político-institucionais têm contribuído para o replanejamento familiar e diminuição da 

taxa de natalidade. Além disso, a modernização da medicina tem auxiliado na 

manutenção e prolongamento da vida11. 

A Figura 22 apresenta um comparativo da pirâmide etária brasileira dos anos 

de 2010 e projeção para 2030. A Figura 32, por sua vez, representa o índice de 

envelhecimento brasileiro e o do estado de São Paulo. 
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Figura 2- Comparativo da pirâmide etária brasileira entre os anos 2000 e projeção 
para ano 2030 

 

 
 

Fonte: IBGE (2020) 

 

 
Figura 3 – Índice de envelhecimento da população brasileira e do estado de  

São Paulo entre os anos 2000 e projeção para ano 2030 

 

 
 

Fonte: IBGE (2020) 

 

Com o envelhecimento da população, as quedas e, consequentemente, as 

lesões ocasionadas pela queda, devem ser consideradas um problema de saúde 

pública devido ao grande impacto social, tanto no Sistema Único de Saúde – SUS – 

quanto na Previdência Social. 
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O Ministério da Saúde4 lembra que são significativos os gastos anuais para 

tratamento de fraturas decorrentes de quedas em idosos, assim como para o 

tratamento de osteoporose, um grande fator de risco para as quedas, principalmente 

em mulheres acima dos 65 anos. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde12,  o índice de queda anual (ao 

menos um episódio no ano) em pessoas com mais de 65 anos está entre 28% a 

35%. Entre os idosos acima de 70 anos, esse índice encontra-se entre 32% a 42%. 

O SUS registrou no ano de 2013 cerca de 93.312 internações de pessoas acima de 

60 anos devido à queda, com uma taxa de mortalidade de 9,4% desses pacientes13.  

 

3.4 Métodos de prevenção da queda em idosos 

 

Muitas vezes os fatores associados ao risco de queda não podem ser 

eliminados, porém podem ser amenizados, contribuindo para a redução significativa 

dos índices de queda em idosos. Na literatura há diversos protocolos 

institucionalizados, com foco preventivo para esta questão. No geral, as ações 

adotadas estão descritas a seguir. Elas podem ser adotadas isoladamente, mas 

comprova-se que a adoção associada de várias medidas aumenta a efetividade da 

prevenção da queda. 

− Otimização medicamentosa – a reavaliação dos medicamentos utilizados, 

quanto à necessidade, interação medicamentosa, horários, pode auxiliar na 

redução dos efeitos colaterais que podem ocasionar a queda. Muitas vezes a 

retirada de um medicamento como um psicoativo ou neuroléptico pode gerar 

um dano maior que a queda. Nesse caso, faz-se necessária a avaliação da 

possibilidade de um cuidador ou algum familiar acompanhar o idoso durante o 

tratamento5. 

− Controle da comorbidade – o controle rigoroso da hipertensão e diabetes 

contribui para a diminuição do risco de queda devido a uma alteração 

metabólica8. 

− Exercícios físicos – a adoção de exercícios físicos adaptados à necessidade e 

limitação de cada idoso e acompanhado por um profissional capacitado, 

contribui para o fortalecimento musculoesquelético, melhorando reflexos, 

mobilidade e equilíbrio. Além disso, contribui para a prevenção de possíveis 

lesões, caso uma queda seja inevitável14. 
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− Correção de fatores ambientais – a adequação da estrutura física e correções 

de falhas do ambiente em que o idoso vive, contribui e muito para a redução 

do risco de queda. Uso de barras de apoio em banheiros, redução de objetos 

e móveis no trajeto, instalação de piso antiderrapante são alguns exemplos 

de medidas preventivas. No entanto, tais itens podem necessitar de 

investimento financeiro, o que para muitos idosos e familiares seria grande 

impedimento. Mesmo assim, é necessário avaliar o ambiente e identificar os 

pontos de risco e as possibilidades de melhora3. 

− Correção visual – cirurgias corretivas de grau, catarata, podem auxiliar na 

visualização do ambiente e do trajeto a ser percorrido, bem como leitura de 

bulas e medicamentos15. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Método 

 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa e quantitativa, transversal 

em relação ao primeiro objetivo e prospectivo quanto ao segundo e analítico., 

O estudo foi sendo realizado em uma unidade de Clínica Privada de médio 

porte da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo.  

Foram selecionados 40 pacientes, atendidos na unidade, no período de 01 de 

outubro a 30 dezembro 2020 . Os idosos foram contatados por telefone e 

convidados a participar deste estudo. Os convites foram realizados aos pacientes 

que constavam no banco de dados da referida clínica e preenchiam os critérios de 

inclusão e exclusão listados abaixo e escolhidos aleatoriamente. Os que aceitaram 

foram agendados e divididos também aleatoriamente em dois grupos: Grupo Estudo 

e Grupo Controle.   

Os critérios utilizados para a inclusão dos idosos neste trabalho são: 

− Idade acima de 65 anos; 

− Consentimento esclarecido e assinado pelo paciente e/ou responsável. 

Os critérios de exclusão são: 

− Déficit cognitivo, impedindo responder ao questionário; 

− Paraplegia e/ou tetraplegia. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira o paciente respondeu 

a um questionário (denominado questionário 1) sobre dados demográficos, 

comorbidades e ocorrência prévia de queda, a saber:  

 

Tabela 1 – Questionário 1 – qual motivo de o idoso procurar uma clínica ortopédica? 

Perguntas sobre as condições gerais de saúde 

 1. Idade  

 2. Sexo: Masculino (M) ou feminino (F)  

 3. Você tem alguma comorbidade associada:  
a) Hipertensão arterial 
b) Diabetes 
c) Doença neurológica 
d) Patologia visual que necessita utilizar óculos 

 
 

 4. Você teve alguma queda no último ano?  

 5. Se sim, precisou operar?  
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Até o momento da aplicação desse questionário não houve nenhum tipo de 

orientação sobre os cuidados preventivos, mas sim sobre a questão que será 

realizada, uma entrevista sobre conhecimento do idoso sobre prevenção de quedas. 

Em seguida, os participantes responderam 10 perguntas relacionado às 

medidas de como se evitar quedas, respondendo sim (S), se as toma ou não (N), 

(denominado questionário 2): 

 

Tabela 2 – Questionário 2 – sobre as medidas para evitar quedas 

Responda com S (sim) ou N (não) 

 1. Você toma medidas para fortalecer os ossos - exercícios, 
vitamina D, medicamentos? 

 

 2. Você eliminou obstáculos no chão da sua casa que 
aumente o risco de quedas, tais como tapetes, escadas, 
degraus? 

 

 3. Você tem instalado em sua casa suportes de apoio no 
banheiro e em locais tais como escadas, rampas? 

 

 4. Você utiliza sapatos antiderrapantes?  

 5. Você tem instalado pontos de luzes de presença ou 
indireta em locais que possibilitem a locomoção ao se 
levantar a noite? 

 

 6. Você está tomando suas medicações correta e 
adequadamente conforme orientação médica?  

 

 7. Tem feito atividades físicas regularmente para melhor 
força muscular, propriocepção e fortalecimento dos 
ossos? 

 

 8. Em sua casa você tem pisos lisos e ou áreas molhadas 
que podem ser escorregadias? 

 

 9. Você anda com calma, atenção e evita utilizar o celular?  

 10. Você sempre utiliza óculos ou aparelhos de audição se 
necessário? 

 

Fonte: Questionário criado pelos pesquisadores 

 

  

Este questionário foi desenvolvido pelo pesquisador, baseado na leitura de 

trabalhos sobre o tema, e por ser ortopedista e especialista na área de 

quadril, estes foram os tópicos mais associados a queda, assim foram 

escolhidos estes 10 (dez) tópicos para análise comparativa. 
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O grupo de idosos que recebeu o treinamento orientativo foi denominado 

como “grupo estudo”, enquanto o que não recebeu as orientações foi denominado 

como “grupo controle”.  

Após a finalização do questionário, os pacientes do grupo estudo foram 

submetidos a orientação sobre prevenção do risco de queda baseado nestes 10 

pontos. Para se garantir a aleatoriedade de escolha dos pacientes, optou-se pela 

ordem de chegada como critério de distribuição nos grupos, ou seja, o primeiro 

entrevistado recebeu a orientação, o segundo não e assim consequentemente até 

completar a lista dos 40 pacientes. 

As orientações sobre o risco de queda aos pacientes do grupo estudo tiveram 

ênfase na dialogicidade15, ou seja, estimularam a troca de ensinamento entre o 

entrevistado e o entrevistador, de maneira que seja criado significado sobre a 

importância da adoção das medidas preventivas e não apenas informar.  

Para tanto, foi estimulada a curiosidade do entrevistado, instigando-o a 

questionar e apresentar sua realidade e identificar alternativas e melhorias de 

prevenção da queda. 

As intervenções educativas com os participantes da pesquisa foram 

presenciais. Inicialmente deveria ter sido em grupo, porém, devido às restrições 

decorrentes da pandemia, realizaram-se individualmente. Foram utilizados folhetos 

explicativos criados pelo pesquisador para desenvolver esta pesquisa (ver 

Apêndices), além de explanação oral a respeito do material utilizado, buscando 

esclarecer todas as possíveis dúvidas dos participantes. 

Da mesma forma, o pesquisador teve que compreender a cultura do paciente, 

identificando as dificuldades de adoção das práticas de segurança, como recursos 

financeiros, buscando encontrar alternativas em consonância com o paciente. 

Após um mês da intervenção educativa, ambos os grupos (estudo e controle) 

foram avaliados e responderam novamente às 10 perguntas em relação a prevenção 

de quedas e se ocorreram quedas nesse período. 

 

4.2 Ferramenta de avaliação  

 

Ao fim do período determinado, o questionário foi novamente aplicado aos 

pacientes dos dois grupos – controle e estudo – avaliando a aplicação dos 

conhecimentos fornecidos e analisando as quedas porventura ocorridas, quanto a 
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ocorrência e gravidade. Sendo o objetivo a melhora do conhecimento do idoso em 

como evitar quedas, comparando a entrevista 1 com a 2 em ambos os grupos. 

A metodologia estatística utilizada: 
 
-   Descrição da frequência absoluta e relativa (%) das variáveis 

pesquisadas; 

− Análise das associações (teste do qui-quadrado ou exato de Fisher) ou   

das diferenças (teste t de Student) entre quedas referidas e variáveis   

pesquisadas; 

− Análise das associações (teste do qui-quadrado ou exato de Fisher) ou   

das diferenças (teste t de Student), sobre o conhecimento prévio da 

prevenção  de quedas e demais variáveis pesquisadas; 

− Análise da diferença de conhecimento de prevenção de quedas pré e pós   

intervenção educativa (teste t de Student para amostras dependentes); 

− Análise dessa diferença segundo as demais variáveis pesquisadas por   

meio do teste t de Student. 

− Adotar-se-á nível de significância de 0.05 nos testes estatísticos. 

− Teste T de Student: Comparação entre as médias, amostragem aleatória, 

entre dois grupos, calcular desvio padrão e variância, achar o valor 

observado e o valor crítico e dentro de uma significância de 0,05 e 

observar se é estatisticamente significante. 

− Teste paramétrico (Shapiro – Wilk) – A única variável com distribuição não 

paramétrica é as das notas pré-intervenção no grupo controle, todas as 

outras variáveis relativas às notas têm distribuição paramétrica, inclusive 

as da diferença depois-antes.  
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5 RESULTADOS  

 

O estudo realizado para analisar os cuidados preventivos de idosos em 

relação às possíveis quedas compreende 40 pacientes com idades acima de 65 

anos, com os devidos consentimentos e que foram atendidos em uma clínica privada 

no período de 01 de outubro a 30 de dezembro de 2020. As comorbidades 

associadas presentes nos participantes foram estas: hipertensão, diabetes, doença 

neurológica e necessidade de uso de óculos. 

Os participantes constituíram dois grupos, que foram entrevistados e aos 

quais foram aplicadas 10 perguntas individuais.  

1. Um grupo de estudo, que recebeu folheto explicativo e orientações, tirando 

dúvidas em conversas logo após a primeira entrevista.  

2. Um grupo de controle, que recebeu o folheto explicativo e as orientações, 

assim como esclarecimentos sobre dúvidas e conversas somente após a 

segunda entrevista.  

Para avaliar o questionário 2, foram consideradas as respostas “sim” de cada 

entrevista e sua quantidade, sendo que são os resultados das somas das respostas 

positivas que demostram as diferenças entre os dois grupos, quantificando tanto em 

valores absolutos, quanto percentualmente, a importância das orientações e 

esclarecimentos.  

O grupo estudo recebe o folheto explicativo e as orientações, tira dúvidas e 

conversa logo após a primeira entrevista.  

No caso do grupo controle, este recebe o folheto explicativo, assim como as 

orientações, os esclarecimentos de dúvidas e conversas somente após a segunda 

entrevista. 

Observando-se o disposto nas tabelas seguintes, é possível perceber que as 

respostas “sim” entre os grupos estudo (Tabela 1) e controle (Tabela 2) apresentam 

diferença em sua totalização, sendo que os integrantes do Grupo Estudo, que 

recebem o folheto (ver Apêndices) e as devidas explicações e esclarecimentos já na 

primeira entrevista, apresentam um número superior de respostas afirmativas tanto 

na primeira entrevista (133 no Grupo Estudo x 115 no Grupo Controle), quanto na 

segunda (184 no Grupo Estudo x 163 no Grupo Controle), o que reflete a 

importância das instruções recebidas. 
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Tabela 1 – Apresentação dos dados demográficos e resultados dos questionários 
aplicados no grupo que recebeu intervenção educativa. 
 

  

PACIENT
E 

SEXO
  ID 

ENTREVIST
A - QTDE DE 

SIM COMORBIDADE QUEDA CIRURGIA 

 

  1a 2a QUANTIDADE S S  

 1 MLST F 86 7 10 1 S S  

 2 BAM F 71 9 10 0 N N  

 3 ACMJ M 66 6 9 2 S N  

 4 ASL F 67 7 9 2 N N  

 5 NESPL F 72 4 8 2 S S  

 6 ILS F 68 6 9 2 S S  

 7 SRL F 69 6 9 0 N N  

 8 FSLS M 65 8 9 0 N N  

 9 JAS M 68 8 10 1 S N  

 1
0 CAS F 65 7 10 1 S S 

 

 1
1 YAF F 92 5 8 1 S S 

 

 1
2 DRMF F 78 6 10 0 S N 

 

 1
3 CS F 65 6 8 3 N N 

 

 1
4 ATB F 69 7 8 0 S N 

 

 1
5 CD M 72 7 8 0 N N 

 

 1
6 CNC F 77 6 10 1 N N 

 

 1
7 AC M 75 7 9 2 N N 

 

 1
8 ACMJ M 71 8 10 3 S N 

 

 1
9 ART M 77 7 10 3 N N 

 

 2
0 AO M 71 6 10 3 N N 

 

  Total 133 184  S=10 N=10 S+5 N=15  

 LEGENDA:  
ID: Idade 
Entrevista: Respostas Sim e/ou Não.  
Quantidade de Comorbidades do idoso.  
Quedas: Ocorrência de quedas 
Cirurgia: Passou por procedimentos cirúrgicos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Entre a primeira e a segunda entrevista há um significativo aumento nas 

respostas “sim”, sendo que na primeira entrevista as respostas “sim” somaram 248, 

enquanto na segunda entrevista somam 347. Isto representa um aumento de 99 

respostas “sim”, ou 39,9%. 
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Na avaliação dos resultados deste trabalho, observa-se um progresso dos 

participantes quanto às respostas positivas ao questionário aplicado. Além disso, 

realizando comparação entre o grupo de Estudo e o grupo de Controle, observa-se o 

seguinte em relação às respostas “sim”: No grupo de estudo a diferença foi de 2,55 

com desvio-padrão de 1,05, e nota média inicial de 6,65. O crescimento restante 

possível seria 10-6,65=3,35. Então se a média de crescimento foi 2,55, em 3,35 27 

representa 0,76; e se o desvio-padrão é 1,05 em 2,55, então o desvio-padrão seria 

0,31 em 0,76. 

 
Tabela 2 - Grupo Controle, recebeu o folheto explicativo e as orientações, dúvidas e 
conversa somente após a segunda entrevista 
 

  

PACIENTE 
SEXO  

ID 

ENTREVISTA 
- QTDE DE 

SIM COMORBIDADE QUEDA CIRURGIA 

 

  1a 2a QUANTIDADE S S  

 1 HO F 69 6 10 2 S S  

 2 ATCG F 65 8 9 1 S S  

 3 GRA F 68 7 8 2 N N  

 4 TMF F 74 6 7 3 S S  

 5 AMFA F 67 0 6 3 S N  

 6 ICS F 74 5 8 2 S N  

 7 NMA F 82 7 7 4 S S  

 8 TPH F 79 7 7 1 N N  

 9 EF M 80 6 9 1 N N  

 10 AAQ F 66 7 9 1 S N  

 11 HEMA F 67 5 8 1 N N  

 12 MPQ M 70 6 9 3 S N  

 13 MAS M 72 7 10 4 S N  

 14 AASC F 71 6 8 2 N N  

 15 FT M 72 6 8 1 N N  

 16 DLS F 72 6 8 4 S N  

 17 BM F 66 6 7 0 S N  

 18 APLS F 72 5 8 3 N N  

 19 DMS F 71 1 7 5 S N  

 
20 ACS M 78 8 10 1 N N 

 

  Total 115 163  S=12 N=8 S=4 N=16  

 LEGENDA:  
ID: Idade 
Entrevista: Respostas Sim e/ou Não.  

Quantidade de Comorbidades do idoso.  
Quedas: Ocorrência de quedas 
Cirurgia: Passou por procedimentos cirúrgicos 

Fonte: Elaboração própria 
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No grupo controle a diferença foi de 2,4 com desvio-padrão de 1,63, e nota 

média inicial de 5,75. O crescimento possível seria 10-5,75=4,25. Então se a média 

28 de crescimento foi 2,4 em 4,25 representa 0,56; e se o desvio-padrão é 1,63 em 

2,4, então o desvio-padrão seria 0,38 em 0,56.  

Aplicando-se o teste t de Student para as diferenças das médias em amostras 

com diferentes variâncias temos um p=0,0382, significante e que traduz a maior 

eficácia da intervenção no grupo de estudo. Por este motivo a nota inicial foi 

introduzida nos modelos de regressão linear múltipla inicial e final apresentados no 

estudo (análise multivariadas). 

Entende-se que aqueles que receberam orientação logo ao participar do 

estudo, na primeira entrevista, apresentam uma melhora quanto às respostas ao 

questionário em relação àqueles que não receberam tal orientação nesse primeiro 

contato. Percebe-se a melhora nas respostas que confirmam seguir as questões 

propostas no questionário após a segunda entrevista. Isto significa que as 

informações são importantes para que idosos possam manter precauções para 

evitar quedas e outros acidentes domésticos. 

Devido as críticas durante a qualificação de que as variáveis não eram 

paramétricas, foi optado por um outro teste estatístico para confrontar com o 

resultado do t de Student.   

Teste Paramétrico: Paramétrico ou não paramétrico? Única variável com 

distribuição não paramétrica é das notas pré - intervenção no grupo controle. Abaixo 

teste de Saphiro Willk que demonstra isto: 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
antes |     20    0.79617      4.825      3.172  0.00076 

 

Todas as outras variáveis relativas às notas têm distribuição paramétrica, 

inclusive as distribuições das diferenças depois-antes. Seguem os testes:  

Swilk antes if estudo controle==1 

Shapiro-Wilk W test for normal data 

Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
 antes |     20    0.99404      0.141     -3.947  0.99996 

 

Swilk depois if estudo controle==0 
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Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
depois |     20    0.98158      0.436     -1.673  0.95285 
Swilk depois if estudo controle==1 

 

Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
depois |     20    0.97725      0.538     -1.247  0.89389 
Swilk  difeantdep if  estudo controle==0 

 

Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
difeantdep |     20    0.95702      1.017      0.035  0.48616 
swilk  difeantdep if  estudo controle==1 

 

Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable |    Obs        W          V          z     Prob>z 
-------------+------------------------------------------------- 
difeantdep |     20    0.99470      0.126     -4.183 0.99999 

 
 

ranksum antes, by (estudo controle) 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

Estudo controlre |      obs    rank sum    expected 
-------------+--------------------------------- 
           0 |       20         356         410 
           1 |       20         464         410 
-------------+--------------------------------- 
combined |       40         820         820 

 

unadjusted variance     1366.67 
adjustment for ties     -112.31 

                     ---------- 
adjusted variance       1254.36 

 

Ho: antes(estudo~e==0) = antes(estudo~e==1) 
             z =  -1.525 

Prob > |z| =   0.1273   NÃO SIGNIFICANTE, isto é não houve diferença 
entre os resultados do test t de Student com os do teste paramétrico. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Vive-se atualmente em um mundo em que o progresso das ciências ampliou 

as possibilidades de vida do ser humano até idades avançadas e em um número 

crescente de pessoas que se tornam idosas. O Brasil e o mundo apresentam 

crescimento de idosos, devido à modernização da Medicina com manutenção e 

prolongamento da vida. Esse envelhecimento populacional, ao mesmo tempo em 

que permite às pessoas viverem mais tempo, provoca sensíveis transformações nas 

sociedades, exigindo que sejam tomadas medidas para dar suporte a esse 

crescente estrato social, tanto em termos de prover sua subsistência, quanto 

apresentar soluções para a manutenção da saúde dos idosos. 

Constata-se, conforme informações observadas nos artigos pesquisados, que 

as mortes acidentais de pessoas com idades acima de 75 anos são decorrentes de 

quedas, e que a maioria delas ocorrem em seu domicílio. Os custos ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) gerados pelos tratamentos de fraturas em idosos ultrapassa 

os 51 milhões de reais anuais. Com o crescimento desse estrato social de idosos, 

além das projeções indicando que em 2025 o Brasil será o sexto país em número de 

idosos, sendo que no ano 2000, esse estrato da população já superava os 14,5 

milhões2,3.  

Os resultados de uma queda, com lesões em maior ou menor grau, afetam a 

qualidade de vida de um idoso, restringindo sua mobilidade e induzindo ao 

isolamento social e, em muitos casos, à depressão5. Trata-se de um problema de 

saúde pública bastante significativo, impactando no SUS e na previdência social. 

Busca-se, neste estudo, avaliar se é possível reduzir o risco de quedas em 

idosos com informações e esclarecimentos, estabelecendo atitudes preventivas no 

sentido de evitar quedas. 

É importante levar em conta os diversos fatores envolvidos nas quedas de 

idosos: a) intrínsecos (que envolvem as condições físicas do idoso); b) extrínsecos 

(relacionados ao ambiente e que compõem 50% das quedas8); c) comportamentais 

(relacionados às atividades cotidianas e, quando já sofreu queda, insegurança, além 

da recusa de acompanhante5). 
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Neste estudo, cujos participantes tinham idades iguais ou superiores a 65 

anos, focalizou-se o problema das quedas involuntárias dos idosos, com um 

questionário que, na verdade, oferece, com suas questões, medidas simples e 

objetivas no sentido de informar e orientar as pessoas de idades avançadas quanto 

aos cuidados elementares que devem tomar, evitando, dessa forma, as quedas que 

trazem consequências incapacitantes que reduzem a mobilidade e que são, em 

muitos casos, fatais. Reitera-se que as quedas constituem um problema de saúde 

pública entre a população idosa, potencializado pelo crescente aumento 

apresentado nas últimas décadas e que se projeta com tendência de crescimento no 

futuro próximo. 

Percebe-se que a informação, ou seja, o nível de conhecimento do idoso em 

relação aos riscos e aos fatores relacionados às quedas tem significativa 

importância para evitar tais ocorrências, a concluir pelos acréscimos da quantidade 

de respostas “sim” nas entrevistas dos dois grupos participantes. 

A intervenção educativa, com a entrega do folheto e o treinamento ministrado 

durante a entrevista, resultou em diferença estatística entre o Grupo de Estudo e o 

Grupo de Controle, com melhora do conhecimento e diminuição do risco de quedas. 

Com a aplicação do teste t de Student, apresenta uma diferença de p=0,0382 

entre os grupos, dando a entender que aqueles que receberam orientação ao 

participar do estudo, na primeira entrevista, demonstram que houve maior eficácia 

da intervenção no Grupo de Estudo. 

Dentre as observações específicas deste estudo, entende-se que que um dos 

pontos fortes está na aplicação do teste t de Student, cujos resultados confirmam a 

hipótese da eficácia do conhecimento e do treinamento do idoso no sentido de evitar 

quedas. Entretanto, para eliminar pontos fracos, o universo pesquisado – pessoas 

com idades iguais e acima de 65 anos - teria que ser ampliado, dando uma visão 

mais ampla desse problema de saúde pública. 

Tendo em vista o que se obteve com as comparações entre os dois grupos – 

Grupo de Estudo e Grupo de Controle, com a diferença estatística dos resultados do 

teste t de Student, apresentando p=0,0382 favorável aos participantes que 

receberam o folheto explicativo e as explicações na primeira entrevista, conclui-se 

que é bastante importante o conhecimento dos riscos de queda e as alternativas que 

visam a prevenção. Finalmente se aplicássemos estatística não paramétrica os 

resultados principais e conclusões não mudariam. 
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Observou-se que o nível de conhecimento do idoso quanto aos riscos e 

fatores que podem resultar em quedas é considerado satisfatório nos dois grupos 

após a segunda entrevista. Há progresso em relação às respostas “sim” no 

questionário aplicado, tendo o Grupo Estudo uma nota média de 6,65 e que subiu 

para 9,2 (ou seja, nível suficiente) logo após tomar conhecimento do folheto e das 

elucidações. Da mesma forma, o Grupo Controle, inicialmente com nota média de 

5,75, ao responder o questionário após a segunda entrevista, a nota média subiu 

para 8,5, considerada suficiente nos parâmetros aqui adotados. Esse aumento por 

si, já aponta que o simples fato de aplicar o questionário, já levou os idosos a refletir 

e a mudar certas rotinas na sua vida diária. 

Nota-se que a intervenção educativa contribuiu de forma bastante positiva 

para a prevenção da saúde e consequente manutenção da qualidade de vida dos 

idosos, reduzindo os riscos de quedas e suas consequências. Destaca-se que 

aqueles que receberam orientação na primeira entrevista, mostraram resultados 

melhores nas respostas ao questionário daqueles que não receberam orientação no 

contato inicial.  

Sem dúvidas, as informações aos idosos são importantes para que estes 

tomem as devidas precauções, no sentido de evitar quedas e outros tipos de 

acidentes domésticos, preservando sua saúde, mobilidade e mantendo boa 

qualidade de vida. Traçando um comparativo relacionado a essa situação19,20,21, este 

trabalho evidencia que os idosos conhecem os fatores de risco, porém não se 

atentam para as medidas preventivas. Assim, o treinamento como foi realizado, 

pode auxiliar no sentido de evitar o risco de quedas e, como foi demonstrado no 

trabalho sobre a efetividade da intervenção múltipla aumentando o conhecimento do 

idoso sobre os fatores de risco de quedas22.  

Desta forma, é possível notar a efetividade do treinamento do idoso, 

melhorando seu conhecimento e chamando atenção para medidas simples, mas 

eficaz, pode levar a uma diminuição de quedas nos idosos. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Quanto a informação, o estudo mostraram que o Conhecimento do idoso 

quanto ao risco de quedas e medidas preventivas para evitá-las é insuficiente.  

Quanto a intervenção educativa, a mesma mostrou-se efetiva, apresentando 

uma melhora estatisticamente significante, analisada pelo teste t de Student, com 

um p=0,0382. 

Observou-se que o nível de conhecimento do idoso quanto aos riscos e 

fatores que podem resultar em quedas é considerado satisfatório nos dois grupos 

após a segunda entrevista. Esse aumento por si, já aponta que o simples fato de 

aplicar o questionário, já levou os idosos a refletir e a mudar certas atitudes de 

maneira preventiva na sua rotina diária. 

Nota-se que a intervenção educativa contribuiu de forma bastante positiva 

para a prevenção da saúde e consequente manutenção da qualidade de vida dos 

idosos, reduzindo os riscos de quedas e suas consequências.  

Sem dúvidas, as informações aos idosos são importantes para que estes 

tomem as devidas precauções no sentido de evitar quedas e outros tipos de 

acidentes domésticos, preservando sua saúde, mobilidade e tendo boa qualidade de 

vida. 
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APÊNDICES  

 
APÊNDICE A 

 
Tabela 3 - Dados demográficos gerais, grupo a que pertencem e dados clínicos. 

  

 
SEXO  

ID 
ESTUDO/ 

ENTREVISTA - 
QTDE DE SIM COMORBIDADE QUEDA CIRURGIA 

 CONTROLE 1a 2a QUANTIDADE S S 

1 MLST F 86 E 7 10 1 S S 

2 HO F 69 C 6 10 2 S S 

3 ATCG F 65 C 8 9 1 S S 

4 GRA F 68 C 7 8 2 N N 

5 TMF F 74 C 6 7 3 S S 

6 BAM F 71 E 9 10 0 N N 

7 ACMJ M 66 E 6 9 2 S N 

8 ASL F 67 E 7 9 2 N N 

9 AMFA F 67 C 0 6 3 S N 

10 NESPL F 72 E 4 8 2 S S 

11 ILS F 68 E 6 9 2 S S 

12 SRL F 69 E 6 9 0 N N 

13 ICS F 74 C 5 8 2 S N 

14 FSLS M 65 E 8 9 0 N N 

15 JAS M 68 E 8 10 1 S N 

16 CAS F 65 E 7 10 1 S S 

17 NMA F 82 C 7 7 4 S S 

18 YAF F 92 E 5 8 1 S S 

19 TPH F 79 C 7 7 1 N N 

20 DRMF F 78 E 6 10 0 S N 

21 EF M 80 C 6 9 1 N N 

22 CS F 65 E 6 8 3 N N 

23 AAQ F 66 C 7 9 1 S N 

24 HEMA F 67 C 5 8 1 N N 

25 MPQ M 70 C 6 9 3 S N 

26 ATB F 69 E 7 8 0 S N 

27 MAS M 72 C 7 10 4 S N 

28 AASC F 71 C 6 8 2 N N 

29 CD M 72 E 7 8 0 N N 

30 FT M 72 C 6 8 1 N N 

31 CNC F 77 E 6 10 1 N N 

32 DLS F 72 C 6 8 4 S N 

33 AC M 75 E 7 9 2 N N 

 Total  207 285    
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  Transporte 207 285    

34 BM F 66 C 6 7 0 S N 

35 ACMJ M 71 E 8 10 3 S N 

36 APLS F 72 C 5 8 3 N N 

37 ART M 77 E 7 10 3 N N 

38 DMS F 71 C 1 7 5 S N 

39 AO M 71 E 6 10 3 N N 

40 ACS M 78 C 8 10 1 N N 

  Totalização 248 347  S=22N=18 S=9N=31 
 LEGENDA:  

ID: Idade 

Entrevista: Respostas Sim e/ou Não.  
Quantidade de Comorbidades do idoso.  
Quedas: Ocorrência de quedas 

 Cirurgia: Passou por procedimentos cirúrgicos 
 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE B 

 
Folheto explicativo apresentado nas entrevistas – texto externo 

 
Fonte: Elaboração própria  
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APÊNDICE C 

 
Folheto explicativo apresentado nas entrevistas – texto interno, pg 1 

 
Fonte: Elaboração própria  
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APÊNDICE D 

 
Folheto explicativo apresentado nas entrevistas – texto interno, pg 2 

 
Fonte: Elaboração própria  

 


