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RESUMO 

 

Este trabalho é uma revisão integrativa de literatura com recorte temporal entre os 

anos de 2015 a 2017 que aborda as quedas entre idosos e suas complicações. O 

objetivo geral foi realizar uma revisão integrativa de literatura das produções 

científicas sobre os possíveis fatores de risco que contribuem para a queda de 

idosos. Especificamente buscou-se listar as principais causas de quedas na 

população idosa e identificar os possíveis fatores de riscos evidentes nos casos de 

atendimento de quedas entre idosos. Partiu-se de uma Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), com abordagem qualitativa, sobre fatores de risco acerca de quedas 

na população idosa. A pesquisa selecionou artigos na base de dados eletrônica,  e 

após isso foi feito o cruzamento dos descritores “fatores de risco AND  queda AND 

Idoso”, sendo que foi possível encontrar  135 artigos, que a partir da triagem em 

critérios de inclusão, a filtragem  reduziu para 62 artigos, e seguindo a sequência de 

filtragens de maneira mais específica, segundo os objetivos da pesquisa, totalizou-

se 26 artigos, em idioma (Português) se chegou a 12 artigos, refinando ainda mais 

para o ano de publicação (2015-2017)  obteve-se 4 artigos. Quanto aos trabalhos 

estudados verificou-se que sua abordagem sobre a queda entre idosos é um 

assunto que requer atenção e cuidados por parte tanto dos profissionais de saúde 

quando da família e do Estado, que deve desenvolver políticas púbicas favoráveis 

ao idoso. São inúmeros os fatores de risco que limitam e cerceiam os idosos, 

podendo causar-lhe a queda acidental, como a debilidade física, doenças como a 

hipertensão arterial e diabetes, o uso exagerado de remédios, a disfunção visual, a 

dificuldade de caminhar, a incontinência urinária, o uso de laxativos e antipsicóticos. 

O estudo se mostrou relevante e pode auxiliar outros pesquisadores no assunto de 

modo a despertar o interesse pela importância de ser e estar idoso na nossa 

sociedade, mas não esgota o assunto, considerando que existem diversas lacunas 

que podem aprofundar ainda mais os fatores de risco relacionados a quedas entre a 

população idosa e aspectos relacionados à velhice é abrir perspectivas para um 

olhar específico aos cuidados do idoso. 

 

Palavras-Chave: Fatores de risco. Queda. Idoso. 
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ABSTRACT 

 

This work is an integrative review of literature with a temporal cut between the years 

of 2015 to 2017 that addresses the falls among the elderly and their complications. 

The general objective was to carry out an integrative review of scientific literature on 

the possible risk factors that contribute to the fall of the elderly. Specifically, we 

aimed to list the main causes of falls in the elderly population and to identify the 

possible risk factors evident in cases of falls care among the elderly. It was based on 

an Integrative Literature Review (RIL), with a qualitative approach, on risk factors for 

falls in the elderly population. The research selected articles in the electronic 

database, and after that the cross-referencing of the descriptors "risk factors AND fall 

AND Elderly" was made, and it was possible to find 135 articles, which from the 

screening in inclusion criteria, the filtering reduced for 62 articles, and following the 

sequence of filtering in a more specific way, according to the objectives of the 

research, there were 26 articles, in language (Portuguese) there were 12 articles, 

further refining for the year of publication (2015-2017 ) we obtained 4 articles. As to 

the studies studied, it was verified that his approach on the fall among the elderly is 

an issue that requires attention and care by both health professionals and the family 

and the State, who must develop public policies that are favorable to the elderly. 

There are numerous risk factors that limit and restrict the elderly, and may cause 

them to fall accidentally, such as physical weakness, diseases such as hypertension 

and diabetes, overuse of medication, visual dysfunction, difficulty walking, urinary 

incontinence, the use of laxatives and antipsychotics. The study was relevant and 

could help other researchers in the subject in order to arouse interest in the 

importance of being and being old in our society, but does not exhaust the subject, 

considering that there are several gaps that can further deepen the related risk 

factors to falls among the elderly population and aspects related to old age is to open 

perspectives for a specific look at the care of the elderly. 

 

 

Key words: Risk factors. Which gives. Old man. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é uma revisão integrativa de literatura com recorte temporal 

entre os anos de 2015 a 2017 que aborda os fatores de risco em caso de quedas 

entre idosos. A pesquisa considera ainda a contribuição de autores desenvolvidas 

em anos anteriores como relevantes à problemática ora levantada. 

O crescimento da população idosa e da urbanização das cidades mostram-se 

dois grandes fenômenos mundiais evidentes no início desse século XXI. É 

conclusivo que quanto mais crescem as cidades, de igual maneira aumenta o 

número de pessoas em número e em idade. A população mais idosa requer 

cuidados especiais, pois enfrenta muitas limitações. Um dos problemas enfrentados 

é a condição física, que enfraquece ao longo dos anos, favorecendo as 

possibilidades de quedas dentro de casa ou mesmo em ambientes externos (SILVA; 

SOUZA, 2010).  

             Conforme Fabrício Rodrigues e Costa (2004), a queda gera um grande 

impacto na vida do idoso, trazendo-lhe sérias consequências físicas, psicológicas e 

sociais. Devido a sua condição física frágil, a queda gera maior dependência na 

realização de atividades diárias (deitar/levantar, caminhar, tomar banho, fazer 

compras, usar transporte coletivo e subir escadas). Sem citar que a queda gera um 

sentimento de medo em muitos idosos, limitando progressivamente suas atividades 

rotineiras e cotidianas. 

O Ministério da Saúde (Brasil, 2006) considera que a queda em idosos além 

de ser um problema de saúde pública, é grave por estar acumulando alta incidência 

de lesão, incapacidade, institucionalização e morte. Dados do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014) informam que as mulheres caem mais do que os homens, até 

aproximadamente os 75 anos, quando ocorre uma igualdade das frequências. No 

número dos que caem, aproximadamente 2,5% são hospitalizados, sendo que 

apenas a metade destes conseguirá sobreviver por mais de ano.  

            De acordo com Soares et al (2014), mais da 30% dos idosos com fratura de 

fêmur vão a óbito em mens de um ano. O quadro clínico agrava devido ao farto de o 

indivíduo que foi hospitalizado e teve cirurgia devido a queda pode desenvolver 

complicações como bloqueio da artéria pulmonar, broncopneumonia, risco cardíaco 

ou ainda contrair diversos tipos de infecções. 
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1.1 Problematização e o Objeto de Estudo 

 

Existem várias limitações que chegam com a idade avançada, como a artrite, 

a hipertensão e a perda gradual auditiva e visual, somado à fraqueza dos ossos e 

perda de massa muscular. Christophe (2009) destaca que este período é 

caracterizado pelo aumento de sua idade cronológica e deterioração fisiológica  

  Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde do Idoso  (PNSI) buscam garantir um envelhecimento ativo e 

saudável; a manutenção e recuperação da capacidade funcional; a atenção integral 

à saúde do idoso; estimular ações intersetoriais  afim de integrar a atenção ao idoso; 

favorecer o atendimento preferencial em unidades de saúde; garantir recursos para 

a atenção à saúde  ao idoso; formação permanente dos profissionais de saúde que 

tratam do idoso; divulgar a Política Nacional de Saúde do Idoso entre os 

profissionais de saúde e usuários, buscar a cooperação nacional e internacional na 

atenção à saúde do idoso, além de apoiar e desenvolver estudos nessa área. 

            Ainda segundo o MS (BRASIL, 2006), o Sistema Único de Saúde gasta 

anualmente mais de R$ 51 milhões com o tratamento de fraturas devido a quedas e 

R$ 24,77 milhões com medicamentos para tratamento da osteoporose.  

Por outro lado, a expectativa de vida, segundo o Ministério da Saúde tem 

crescido nesses últimos anos, desse modo estão sendo feitos esforços para 

melhorar as condições de vida dos idosos, a partir de políticas públicas que 

garantam uma expectativa de vida muito mais saudável.  

Freitas, Cândido e Fagundes (2014) concordam que uma fratura indesejável 

muda a qualidade de vida do idoso, que pode contrair diversos problemas e se 

tornar cada vez dependente que no Brasil existe uma dura realidade sobre a 

inadequação de ambiente externo quanto à acessibilidade dos idosos na grande 

maioria das cidades. 

  O objeto desse estudo são os fatores de risco que remetem àá queda entre a 

população idosa. Desse modo aborda-se nesse estudo a seguinte questão: quais os 

fatores de riscos de quedas em idosos? Como questões norteadoras formula-se:  

quais as caracterizações da população idosa? quais as definições de queda na 

população dos idosos? O que pode ser feito para amenizar ou diminuir os riscos de 

queda entre a população idosa? 
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1.2 Justificativa e Relevância do Estudo 

 

 Um estudo transversal feito em sete estados brasileiros em 2005 (SIQUEIRA 

et al (2007), verificou que a prevalência de quedas na população idosa1 foi de 

34,8%. Na população que caiu (34,8%), 55% verificou-se que caíram pelo menos 

uma vez no ano anterior à pesquisa. Ribeiro et al (2008) desenvolveram um estudo 

retrospectivo no qual participaram 72 idosos com idade de 60 anos ou mais 

demonstrou que 37,5% dos entrevistados também tiveram pelo menos uma queda 

no último ano e, destes 37,5%, ao menos 29,6% relataram ter tido mais de uma 

queda. É senso comum que a idade avançada torna o idoso mais vulnerável e com 

menos autonomia e independência física, e a queda seguida de fratura compromete 

toda a sua estabilidade física, podendo causar diversas complicações e até mesmo 

a morte.  

Para o MS (BRASIL, 2006) a queda em idosos mostra-se um dos problemas 

mais comuns e em muitos casos chega a provocar fraturas com consequências 

graves que afetam sua qualidade de vida e saúde, e de forma mais agravante, vem 

contribuindo para a elevação do índice de mortalidade nessa população. 

As quedas em sua maioria ocorrem devido à soma de diversos fatores de 

risco, acrescidas de múltiplas causas, de modo que é difícil uma definição específica 

sobre um dado fator como causador especial (GAWRYSZEWSKI, 2010). 

Há uma demanda no atendimento decorrente desse tipo de problema, 

associada à necessidade de uso racional de medicamentos, que deve se pautar em 

estudos que retratem sua realidade, com base em evidências científicas e cuidados 

especiais no trato de quedas em idosos. Daí a necessidade de identificar, analisar e 

qualificar publicações que tratam do assunto, partindo de uma revisão integrativa da 

literatura sobre esse tema relevante para os profissionais de enfermagem, usuários 

e seus familiares. Esse tipo de estudo pode contribuir para um melhor atendimento e 

bem-estar do idoso, desde que possa ser útil na formulação de políticas públicas e 

estratégias que visem a melhoria das condições de vida dos idosos (RIBEIRO, 

2008).  

1.3 Objetivos 

                                                             
1 A abrangência da pesquisa entrevistou 4.003 idosos de 65 anos ou mais que eram tratados nas 

unidades básicas de saúde englobou 41 municípios, com mais de 100 mil habitantes.  
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma revisão integrativa de literatura das produções científicas sobre 

os possíveis fatores de risco que contribuem para a queda de idosos publicados 

entre os anos de 2015 e 2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar fatores de risco que remetem a quedas na população idosa; 

2. Verificar possíveis medidas que possam contribuir para a diminuição de 

quedas entre a população idosa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Implicações do envelhecer  

 

Considera-se o idoso pessoa maior de 60 anos de idade, segundo a Lei 

8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe a Política Nacional do Idoso - PNI.  Os 

idosos são pessoas que passaram dos 60 anos e que sofrem um desgaste físico e 

mental, uma característica que vem com o envelhecimento e que todos os seres 

humanos têm que passar, caso atinjam essa idade. Mesmo assim, o desafio é 

buscar viver plenamente dentro desses limites impostos pela natureza. 

O Estatuto do Idoso (EI), Lei Federal 10.741/03, ampara o idoso garantindo-

lhe direitos em diversas situações, a exemplo do artigo 2º, o qual estabelece que o 

idoso goza de todos os direitos fundamentais enquanto ser humano, e com proteção 

integral, tendo asseguradas todas as oportunidades e facilidades que assegurem a 

preservação de sua saúde física e mental.  

O corpo idoso passa por alterações biopsicossociais que para a Organização 

Mundial de Saúde é um estado de equilíbrio entre todos os determinantes físicos e 

emocionais do ser humano. No entanto, a preocupação não está na velhice de forma 

isolada, e sim em alcançá-la com qualidade e mais saúde, através do processo de 

envelhecimento. 

Para Simões et al (2008), envelhecer é um processo contínuo de 

transformações que ocorrem pela ação do tempo no percurso da existência, com 

variações singulares que dependem da individualidade de cada ser humano. Sendo 

assim, o envelhecimento pode ser considerado um momento da vida no qual se 

pode viver com prazer, satisfação, realização pessoal e participação mais madura e 

produtiva.  

Rauchbach (2004) classifica o idoso em biológico, psicológico, social e 

funcional. O biológico compreende as alterações corporais propriamente ditas, 

referentes às perdas orgânicas e funcionais; o psicológico está relacionada à 

capacidade adaptativa de um indivíduo diante das tarefas do dia-a-dia; o social 

consiste do idoso fazer parte de um grupo, de uma educação e de uma história 

vivida, determinando a interação desse esse indivíduo na sociedade; e por último, o 

funcional que se define pela capacidade de realizar as atividades da vida diária 
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independente, que inclui as atividades de deslocamento, de auto cuidado, sono 

adequado e participação em atividades ocupacionais e recreativas. 

Alves et al (2004) afirmam que o envelhecimento é um processo inevitável 

aos seres vivos e leva a uma perda progressiva das aptidões funcionais do 

organismo, aumentando o risco do sedentarismo, e essas alterações nos domínios 

biopsicossociais põem em risco a qualidade de vida do idoso por limitar sua 

capacidade para a realização de suas atividades de rotina. 

A Organização Mundial de Saúde publicou um guia sobre Cuidados Paliativos 

para população idosa no ano de dezembro de 2011, onde apresentou resultados da 

OMS obtidos na Europa, como apoio da European Association of Palliative Care 

(EAPC). Segundo Dalva Matsumoto, diretora da Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos (ANCP), a população mundial passa por um processo de envelhecimento 

progressivo, e se torna inevitável o aparecimento de doenças crônicas no final de 

vida e isso se mostra uma tendência no mundo, incluindo o Brasil. Reconhecer os 

problemas por que passa a população idosa é um desafio para a saúde pública 

(MATSUMOTO, 2012). 

Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o homem aumentou a 

sua média de vida que, no início do século XX era de 30 a 35 anos para 80 anos nos 

dias de hoje. Dados do IBGE (2010), explica que o aumento da expectativa de vida 

na população é por causa da redução da mortalidade principalmente em países 

desenvolvidos. 

 

2.2 O idoso e suas limitações 

 

  O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo onde há 

modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos que culminam por levá-los à morte.  

Shephard (2003, p. 25), classifica a velhice em três formas: 

 

Velhice: Não apresenta nenhum grande dano à homeostase, só um 
pouco de perda de função e estende-se de 65 a 75 anos. 
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Velhice avançada: O indivíduo percebe um dano substancial das 

funções quando assume muitas atividades diárias, e estende-se de 
75 a 85 anos. 
Velhice muito avançada: Nesse estágio o indivíduo geralmente 

precisa de cuidados institucionais e/ou de enfermagem. 
Normalmente, têm acima de 85 anos.  

 

   Atualmente, a velhice vive em um eterno conflito, ora sendo exaltada, ora 

sendo degradada, a condição das pessoas idosas é escandalosa, uma vez que a 

sociedade ainda os tratam de forma discriminatória, sendo na maioria das vezes 

comparados a seres incapacitados para executar qualquer tipo de movimento 

bruscos, raciocínios, pensamentos, opiniões entre outros. 

 

2.3 Envelhecimento biológico, psicológico e social  

 

Esse tipo de envelhecimento é caracterizado por transformações progressivas 

e irreversíveis no desenvolvimento individual, e que atingem os órgãos do corpo 

humano, caminhando de forma lenta em direção a morte. Biologicamente, o idoso é 

marcado por uma taxa metabólica mais baixa, que torna mais lento o intercâmbio de 

energia no seu organismo. Praticamente todos os sistemas do corpo ficam 

deteriorados, tanto na parte estrutural, quanto funcional, ocorrendo mudanças nas 

capacidades físicas, biológicas, psíquicas e mentais. (WEINECK, 1991). 

De acordo com Meirelles (1997), algumas características são percebidas 

como: diminuição da quantidade de sangue que o coração bombeia em estado de 

repouso (braquicardia); perda de força muscular; redução da capacidade de 

coordenação e da habilidade e hipertensão  

  Geis (2003) complementa essas características do envelhecimento quando se 

percebe que ocorre: a incapacidade de produzir suor e perda da elasticidade; o 

desaceleramento na velocidade da contração muscular e perda de mineração óssea; 

a diminuição na amplitude do movimento articular; a depreciação do sistema 

nervoso, os pulmões, rins e vias urinárias, fígado e pâncreas, audição, entre outros. 

Conforme Rauen et al, (2008) deve-se ainda considerar comuns algumas 

alterações que ocorrem no decorrer do envelhecimento, tais como: a diminuição da 

estatura e da massa muscular, as mudanças corporais no peso, na quantidade e no 

padrão de distribuição de gordura corporal, nas pregas cutâneas e nas 

circunferências.  
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   Já o envelhecimento psicológico é um processo dinâmico que posteriormente 

fica lento. É nesse estágio que se percebe a aceitação ou recusa do velho; o 

enfraquecimento da consciência; o apego ao conservadorismo; a deteriorização da 

memória; a desconfiança, a irritabilidade e a indocilidade; e o estreitamento da 

afetividade, são consequências do envelhecimento psicológico. Abre-se então, neste 

estágio, uma porta através da qual se desenvolve um sentimento de inutilidade, de 

marginalização da vida comunitária (LORDA PAZ, 1990). 

Para Meirelles (1997), são características do envelhecimento social: o 

Isolamento social; a situação econômica crítica; insegurança social; estado de saúde 

insatisfatório; ruptura com a vida profissional; perda concomitante da função e do 

status social; falta de opção do idoso poder escolher ou rejeitar o lazer; falta de 

opção do idoso poder optar por uma aposentadoria ativa ou passiva (vítimas de 

normas pré-estabelecidas pela sociedade).  

 O envelhecimento social também contribui para o isolamento, a dependência, 

a insegurança, o atraso profissional, a falta de opções de lazer e de posição social. 

Todas essas perdas sociais chegam com a idade e é um desafio para o idoso driblar 

essas limitações conforme caminha para frente. 

  

2.4 Avanços e desafios da população idosa na atualidade 

 

Segundo Moragas (2010), a longetividade da população idosa é um fenômeno 

mundial, com importantes repercussões nos campos social e econômico. Este 

processo, que é conhecido como transição demográfica, ocorre de modo muito 

intenso no Brasil, seus efeitos, portanto, são ainda maiores.  

Diante do grande aumento da população idosa no Brasil, pode-se perceber 

que a população cresceu muito nos últimos tempos, permitindo com este processo 

uma atenção especial, contribuindo com o aumente significativo da qualidade de 

vida desses idosos. 

Segundo o IBGE (2010) a população idosa no Brasil está crescendo 

consideravelmente em relação ao número de crianças. O ano de 1980 apresentava 

um quadro de 16 idosos para cada 100 crianças e no ano de 2000 já era 30 idosos 

para 100 crianças, o que inevitavelmente demonstrou um crescimento que 

ultrapassa o dobro de 20 anos, explicitando que o grupo populacional de idosos com 

75 anos de idade teve um acréscimo relativo de 49,3% dados do IBGE. É possível 
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identificar um aumento drástico da população idosa no Brasil, inevitavelmente 

colocando o país em 2025 no 6º lugar no ranking de país com maior número de 

população idosa. 

Em grande parte dos artigos que tratam do envelhecimento, é notória a 

discussão em torno de um fenômeno que tem se propagado por toda a sociedade 

global. Trata-se da questão do Envelhecimento Populacional ou Demográfico. Este é 

definido na Política Nacional de Saúde do Idoso (BRASIL, 2006, p. 6) “[...] como a 

mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do peso 

relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do 

início da velhice”. 

Camarano, Kanso e Mello (2004); e Christophe (2009, p. 01) concordam que 

este fenômeno é um movimento que se denomina envelhecimento populacional pela 

base, ocasionado pela redução da fecundidade, e pelo topo, ocasionado pela 

redução da mortalidade nas idades avançadas. Assim, este é o reflexo do aumento 

da população idosa em relação à diminuição das taxas de fecundidade.  

Os determinantes desta mudança etária na população mundial devem ser 

observados sob dois pontos de vista: primeiro, o aumento da longevidade; segundo, 

a queda das taxas de fecundidade. A expectativa de vida da população aumentou. 

No Brasil, por exemplo, a esperança de vida ao nascer era de 41,5 anos nas 

décadas de 1940 e 1950, enquanto que no ano de 2005, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontou que tal esperança de vida alcançou os 72,1 

anos de idade, configurando um aumento de mais de 30 anos na longevidade 

(IBGE, 2010).  

 Em concomitância a este processo, diversas transformações nos arranjos 

familiares, bem como a disseminação dos métodos contraceptivos provocaram a 

queda nas taxas de fecundidade.  

Silva e Souza (2010, p. 86) ressaltam que o envelhecimento só entra na pauta 

das Políticas Públicas, em âmbito internacional, por conta desta transformação da 

pirâmide etária, quando afirmam que a constatação do envelhecimento populacional 

fez com que os organismos internacionais, como Banco Mundial (BM), Organização 

das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS) buscassem 

compreender os impactos que esse fenômeno poderia acarretar para os países, 

principalmente naqueles onde se considera que o fenômeno esteja mais acelerado, 

como é o caso dos países em desenvolvimento. 
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2.5  Definições e implicações da queda entre idosos  

 

De acordo com Freitas et al., (2011), a queda é um deslocamento não 

espontâneo do corpo e pode ser lançado a um nível inferior da posição inicial, sem 

que haja possibilidade de se conter em tempo hábil, de modo que suas razões 

podem ser multifatoriais, sendo certo que sua estabilidade se compromete. 

De comum acordo também Damián et al (20130 confirmam que a queda é um 

evento não intencional que obriga a uma mudança brusca da posição do indivíduo, 

podendo ocorrer no mesmo nível ou em um nível mais baixo. Porém estes autores 

concordam ainda que não se adota uma definição padronizada do que seria de fato 

a queda, por haver ainda discenso se a queda engloba ainda tropeços e 

escorregões. 

De acordo com Granacher et al (2013) a queda na velhice decorre da soma 

de diversos fatores que resultam na “incapacidade funcional” e se mostra relevante 

na população idosa por acometer número representativo dentro deles.  

Conforme Vries et al (2013) a recorrência de quedas impactam negativamente 

no físico do idoso causando um processo de fragilização, comprometendo ainda 

aspectos psicossociais do indivíduo. Esse tipo de problema é reconhecido tanto 

pelas vítimas, quanto por todos que mantém relação direta com os idosos, 

especialmente profissionais de saúde, a exemplo dos enfermeiros. 

De acordo com Freitas e Scheicher (2008), a queda, segundo informações 

sobre os motivos de admissão em hospitais, prolonga por mais tempo o indivíduo 

internado, gerando um exorbitante gasto para a saúde pública. Em mais 

desenvolvidos como do norte da América e Europa, pesquisas apontam que a 

permanência de indivíduos vítimas de queda em hospitais é de quatro a 15 dias, 

mas em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos esse tempo se torna 

ainda mais extenso, considerando que suas políticas de saúde quase sempre não 

tem o devido suporte financeiro e estratégias capazes de disponibilizar um 

tratamento adequado aos indivíduos vítimas de queda e fratura. 

De acordo com Garcia, Leme e Garcez-Leme (2006) a prevalência de quedas 

é muito comum em casos de sedentarismo, idade avançada, debilidade na saúde 

ainda ao uso contínuo medicações variadas. No caso de idosos, estudos apontam 

que isso deva ser repensado, quando ocorrerem algumas enfermidade.  
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2.6 Consequências da queda para o indivíduo idoso 

 

De acordo com Freitas et al., (2011) o impacto da queda na saúde pública 

tem gerado altos níveis de redução de funções, morbidade e mortalidade, 

hospitalização, institucionalização, além de um elevado custo em saúde e serviços 

sociais. Para os idosos e familiares, as principais consequências de uma queda 

indesejada é a dificuldade ou dependência dos movimentos básicos (sentar e 

levantar, caminhar), tomar banho sozinho (a) ou mesmo caminhar fora de casa.  

Verifica-se que que esse problema ao ser causado em idosos, pode impactar 

na intenção e necessidade de um maior autocuidado. Conforme Lopes et al., (2009) 

A queda que ocorre pela segunda vez ou mais, complica ainda mais a atividade de 

caminhar. Estudos mostraram que idosos que sofreram quedas ao serem 

comparados a outros idosos que não sofreram queda, tem maior dificuldade em 

manter uma marcha de caminhada mais longa.   

De acordo dom Rossini et al., (2010) foi feito um estudo sobre os principais 

fatores ligados às fraturas de quadril e consequente risco de queda. A avaliação de 

diversos quadros aponto que se a queda causa intensa dependência do idoso, 

limitando sua mobilidade ao seu próprio leito, possivelmente outros quadros mais 

graves podem surgir.  

Garcia, Leme e Garcez-Leme (2006) afirmam que a perda funcional que 

sofrem as articulações do corpo em caso de queda (joelho, quadril, punhos), 

somadas à diminuição do poder muscular e sua atrofia pelo desuso, e ainda outros 

males como úlceras de decúbito na região sacral, problemas circulatórios e 

deficiências respiratórias, condições que se não são resolvidas, podem favorecer a 

debilidade muito mais rapidamente, levando a óbito. 

De acordo com Fabricio e Rodrigues (2006) o medo de cair pode ser 

prejudicial, pois pode se tornar um ciclo vicioso que deixa o indivíduo traumatizado 

quanto à uma nova queda, e isso o deixa apreensivo em se movimentar com 

tranquilidade. Esse quadro imediatamente reduz seu equilíbrio e mobilidade, 

favorecendo possivelmente novas quedas. O medo de cair também alcança quem 

não sofreu ainda nenhuma queda, mas se sente apreensivo pro saber que suas 

forças não são as mesmas ao se movimentar, e assim preventivamente procura se 

restringir a algumas atividades somente, o que os limita de certa forma. 
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2.8 Medidas preventivas de quedas em idosos  

 

Segundo Barbosa e Nascimento (2001) e Chaimowicz et al (2009), existem 

algumas ações e adaptações do ambiente que são recomendadas no sentido de 

evitar quedas entre idosos  

Quadro 1 – Formas de prevenir queda entre a população de idosos 

N.de 

ordem  

FATORES QUE PREVINEM A QUEDA ENTRE IDOSOS 

1 Evitar cadeiras muito baixas, cama muito altas, use de chinelos 

2 Usar sapatos apropriados e dispositivos de apoio para marcha (bengala, 

andador) 

3 Não encerar pisos 

4 Instalar corrimãos em corredores, escadas e rampas 

5 Consertar calcadas e degraus quebrados. 

6 Providenciar iluminação adequada para a noite (não se esquecer do 

banheiro e corredores). 

7 Os tapetes devem ser antiderrapantes. 

8 Limpar caminhos e remover entulhos. 

9 Avaliar todos os tapetes (deixar somente tapetes finos e aderidos ao 

chão). 

10 Retirar do caminho fios de luz e telefone. 

11 Na salda do banheiro deixe um tapete firme antiaderente. 

12 Instalar, no banheiro, vaso sanitário mais alto e barras de apoio, 

próximas ao chuveiro e ao vaso sanitário. 

13 Guardar itens pessoais e objetos mais usados no nível do olhar 

14 Manter sempre secos os pisos da residência. 

Fonte: Barbosa e Nascimento (2001) e Chaimowicz et al (2009), 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo é uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), com abordagem 

qualitativa, sobre fatores de risco acerca de quedas na população idosa. A RIL é 

metodologia criada por Ganong no ano de 1980 e tem por objetivo uma investigação 

diferenciada da literatura, mas que também pode promover discussões sobre os 

métodos e resultados de publicações científicas sobre determinado tema ou assunto 

(LIMA, 2010). 

A partir de uma revisão integrativa da literatura é possível levantar pontos 

importantes de pesquisas já realizadas e que podem ajudar a compreender melhor 

determinado assunto, inclusive facilitando a tomada de decisão sobre determinado 

problema enfrentado, pois favorece a síntese do conhecimento e um melhor 

entendimento de um determinado assunto, partindo do que já foi pesquisado e 

conhecido em estudos anteriores.  

Para Mendes, Silveira e Galvão (2008) é fundamental seguir padrões de 

Metodológicos rigorosos, que denotem clareza na apresentação dos resultados, 

para que quem leia o trabalho possa identificar suas características principais. 

 De acordo com Souza et al., (2010) a RIL permite a inclusão de estudos 

experimentais e não-experimentais, ou seja, que foram feitos acampo ou revisões 

literárias que ajudam na compreensão de determinado problema pesquisado.  

 De acordo com Soares et al., (2014) esse método é muito usado no campo da 

Enfermagem, já que é muito útil na verificação de tendências do cuidado em saúde, 

tanto no campo individual quando na saúde coletiva. 

A produção de conhecimentos em enfermagem deve ter a preocupação em 

ser ampla e plural, a fim de que possa responder as necessidades da pesquisa em 

saúde.  

Conforme Souza et al. (2010, p.103), a RIL, pelo seu formato, pode abarcar 

uma multiplicidade de categorias, mas que podem ser reduzidas ou mesmo 

selecionadas, a fim de que se posa dar um panorama consistente e compreensível 

sobre os resultados a que se chegou a pesquisa.  

De acordo com Teixeira et al., (2013) existem pelo menos 6 etapas a serem 

seguidas na pesquisa RIL, as quais são:  
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Quadro 2 - Representação das Etapas que constituem a RIL 

Etapa Descrição  

1 Elaborar o tema e selecionar a hipótese ou questão de pesquisa 

2 Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de estudos, 

amostragem ou busca na literatura 

3 Definir dados a serem extraídos dos estudos selecionados 

4 Avaliar os estudos incluídos na revisão 

5 Analisar e sintetizar os resultados alcançados  

6 Apresentar a revisão.  

Fonte: Teixeira et al. (2013) 

 

3.1.1 Pergunta da pesquisa em aplicada nos trabalhos publicados  
 

A fim de investigar o assunto queda entre idosos, e seus fatores de risco, a 

problemática da pesquisa levantou a seguinte questão: considerando estudos 

científicos, publicados em periódicos on-line, quais as contribuições sobre os fatores 

de risco em queda entre a população idosa?  

 

3.1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão das amostras foram: artigos científicos originais 

completos, disponíveis eletronicamente em revistas e periódicos da área da saúde 

que tratam de fatores de risco em quedas entre idosos atendidos pelo sistema de 

saúde, ou seja, em unidades básicas, publicados entre os anos de 2015 e 2017. 

Do mesmo modo, foram excluídos estudos que não se apresentaram 

resultados relevantes e que estavam afinados com os objetivos desta revisão, assim 

como artigos incompletos, não escritos em língua portuguesa, ou mesmo fora dos 

anos de publicação ou seja, entre 2015 e 2017, ou ainda publicações com 

duplicidade encontrados nos portais eletrônicos e na base de dados consultadas.  

 

3.1.3 Busca e Amostragem na Literatura 

 

Para que fosse feita a identificação dos estudos publicados sobre o tema foi 

feita uma busca on-line na base de dados de revistas eletrônicas e periódicos 
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temáticos abrangendo os anos de 2015 a 2017. A busca elegeu como critérios 

descritores que melhor definissem a pesquisa, segundo a Ciência da Saúde (DeCS). 

Este vocabulário trilíngue estruturado foi criado pela BIREME a fim de ser adotado 

enquanto uma linguagem única e capaz de ajudar na pesquisa de temas e assuntos 

específicos, e ainda para recuperar assuntos da literatura científica. 

A pesquisa ocorreu entre os meses de outubro  a dezembro de 2017, 

selecionando artigos na base de dados eletrônica,  e após o cruzamento dos 

descritores “Fatores de risco AND  queda AND Idoso”, foi possível encontrar  135 

artigos, que a partir da triagem do critério de inclusão texto completo reduziu para 62 

artigos, a segunda filtragem, sendo os objetivos da pesquisa, chegou-se a 26 

artigos, filtrando o idioma (Português) chegou-se a 12 artigos, refinando ainda mais 

para o ano de publicação (2015-2017)  obteve-se 4 artigos segundo figura abaixo.  

Figura 1 – seleção dos trabalhos publicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

3.1.4 Coleta de Dados 

 

Verificou-se que de todo material pesquisado nas bases de dados, foram 

selecionados 4 artigos e após a leitura dos resumos, observou-se que eram os que 

mais se aproximavam de todos os critérios estabelecidos pela pesquisa. A amostra 

final, portanto, reuniu pelo menos 4 artigos. 
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O instrumento da coleta de dados foi um roteiro que direcionou a busca dos 

artigos da seguinte forma: Base de dados; Ano de publicação; Nome do artigo; 

Nome do (s) autor (es) (as); Objetivos; Modalidade de pesquisa; Tipo de abordagem 

e Nome do Periódico (apêndice B). 

 

3.1.5 Análise dos Dados 
 
 

Foi feita de forma descritiva a apresentação dos resultados, de modo que 

literatura disponível pudesse servir de base para interpretações qualitativas da 

temática abordada. 

 

3.2 Aspectos Éticos e Legais 

 

O estudo não passou pela submissão e avaliação ética da Plataforma Brasil, 

por não ser um estudo envolvendo seres humanos, nem tampouco foi preciso criar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Porém buscou-se assegurar os aspectos 

éticos da pesquisa, sendo verificada a autoria dos artigos pesquisados, a 

originalidade do artigo ora pesquisado, usando-se citações e referências segundo a 

normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foi ainda 

seguidos os princípios éticos baseados na resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

3.3 Riscos e Benefícios 

 

O risco dessa pesquisa científica, mesmo sendo mínimo, é de se perder o 

banco de dados, ou mesmo a cópia digital, porém os cuidados foram tomados no 

sentido se se assegurar cópias em local seguro e protegido de vírus. Pode-se ainda 

incorrer em risco as interpretações ambíguas do texto e principalmente o plágio, o 

que também se tomou todos os cuidados necessários e possíveis.  

Os benefícios da pesquisa serão a publicação de um artigo científico em  

periódico temático, e um TCC a ser disponibilizado na biblioteca da faculdade para 

futuras pesquisas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Quadro abaixo demonstra o perfil geral dos artigos escolhidos e incluídos 

nesta RIL, de modo que foi possível dividir em: base de dados de origem, ano de 

publicação, o nome do artigo, objetivos de cada estudo, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Caracterização dos artigos incluídos nesta RIL  

N. Autores Periódicos  Ano  Titulo  

1 

ABREU, Hellen 

Cristina de 

Almeida et al  

Rev Saúde 

Pública 
2015 

Incidência e fatores preditores de 

quedas de idosos hospitalizados 

2 

NEVES, Ana, et 

al 

Revista 

Faculdade 

Montes 

Belos 

 

2016 

 Fatores de risco relacionados à 

queda entre idosos em uma 

instituição pública de um município 

do estado de Goiás 

3 

MOURA, Samuel 

Ricardo Batista   

et al  

Rev enferm 

UFPE on 

line. 

2016 

Fatores associados à queda de 

idosos que podem resultar em fratura 

de fêmur 

4 

ALVES, Raquel 

Letícia Tavares et 

al  

Rev. Bras. 

Geriatr. 

Gerontol. 

2017 
Avaliação dos fatores de risco que 

contribuem para queda em idosos 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Neste quadro acima verifica-se que apenas um artigo de 2015 foi incluído, 

somado a dois de 2016 e mais um de 2017, todos relacionados a fatores de risco 

nas quedas entre idosos. O Quadro abaixo aborda-se o perfil das produções quanto 

as Metodologias e Abordagens:  

Quadro 4 - Perfil das produções quanto as Metodologias e Abordagens  

N de ordem  Metodologia da pesquisa  Abordagem 

1 Estudo de corte prospectivo Quanti quali 

2 Pesquisa de corte transversal Quanti-quali 

3 Exploratório e descritivo.  Qualitativa  

4 Estudo de corte transversal Quanti-quali 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Nesse quadro prevaleceu a abordagem quanti-quali, que além de quantificar 

determinadas variáveis, busca dar sentido a elas, na interpretação dos autores que 

percorrem um caminho metodológico. 

 

Quadro 5 - Fatores de risco associados à queda em idosos  

Nº Resultados apresentados pelas pesquisas 

1 

A incidência de quedas foi 12,6 por mil pacientes/dia. Os fatores 

preditores para quedas durante a internação foram baixa escolaridade 

(RR = 2,48; IC95% 1,17;5,25), polifarmácia (RR = 4,42; IC95% 

1,77;11,05), presença de disfunção visual (RR = 2,06; IC95% 1,01;4,23) 

e de marcha e equilíbrio (RR = 2,95; IC95% 1,22;7,14), incontinência 

urinária (RR = 5,67; IC95% 2,58;12,44) e uso de laxativos (RR = 4,21; 

IC95% 1,15;15,39) e antipsicóticos (RR = 4,10; IC95% 1,38;12,13). 

2 

A prevalência de quedas relatadas pelos idosos institucionalizados 

foram de 58,3%, o fator de risco intrínseco de maior incidência foi 100% 

o uso de medicamentos e, extrínseco foi a falta da barra de apoio com 

41,7%. 

3 

1. Condição das residências dos idosos que facilitam as quedas; 2. Falta 

de adaptação das residências às necessidades dos idosos; 3. 

Condições irregulares do calçamento das ruas; 4. Condições irregulares 

das calçadas das casas e comércios; e 5. Hipertensão arterial e 

diabetes, como doenças crônicas associadas às quedas entre idosos. 

4 

Observou-se a incidência de 36,41% de queda em idoso, sendo que 

45,95% ocorreram fora de casa, 85,71% dos pesquisados já haviam 

sofrido acidente vascular encefálico (AVE) e 39,78% faziam uso de 

medicamento. Dos idosos que caíram e sofreram fratura (18,67%), 50% 

já tinham sofrido episódio de AVE e 50% eram portadores de doença 

renal crônica, sendo que 61,54% deixaram de realizar suas atividades 

diárias após a queda. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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4.1 Fatores de risco identificados relacionados a queda na população idosa 

  

Na pesquisa 1 foram pesquisados 221 pessoas com 60 anos ou mais em três 

grandes hospitais gerais, que mantinham convênios como Sistema Único de Saúde 

(SUS) na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com unidades de clínica médica que 

cujas internações de idosos estava entre as que mantinham idosos por mais tempo 

que outras unidades hospitalares. Os fatores que contribuíram para quedas durante 

a internação foram baixa escolaridade, uso de diversos remédios, disfunção visual, 

dificuldade de marcha e equilíbrio, incontinência urinária e uso de laxativos e 

antipsicóticos.  

O estudo demonstrou dados epidemiológicos significativos sobre quedas 

entre idosos hospitalizados, de modo que mesmo dentro de hospitais os idosos 

estão sujeitos a sofrerem quedas por fatores que muitas vezes passam 

desapercebidos pelos profissionais de saúde e devem ser considerados no ato do 

cuidado.  

A exemplo desses “pequenos” fatores está a perda gradativa da visão ou a 

dificuldade em enxergar decorrente do processo de envelhecimento, e que acaba 

afetando também a visão periférica, e sua percepção de profundidade, somado a 

isso tem a lentidão no processamento das informações que são processadas pelos 

olhos já cansados. Considerando que o sistema visual tem um importante papel no 

controle postural, quando ocorrem disfunções nesses órgãos, o equilíbrio do corpo 

pode ser seriamente prejudicado (BOUTIN T, et al., 2012).  

Na pesquisa 2 verificou-se a prevalência de quedas em 12 idosos 

institucionalizados, perfazendo um total de 58,3%, sendo o principal fator de risco 

intrínseco de maior incidência o uso de medicamentos e externamente a principal 

causa estava relacionada à não existência da barra de apoio para 41,7% dos 

entrevistados, evidenciando a necessidade de adaptação dos ambientes externos e 

internos das residências e lares onde existem idosos. 

Segundo Nunes et. al (2009), o envelhecimento biológico causa alterações 

estruturais e funcionais que vão se acumulando conforme o tempo, e que em algum 

momento comprometem as habilidades motoras, e mesmo na ausência de 

condições patológicas, o indivíduo se sente enfraquecido em seu ambiente e mais 

predispô-lo à queda  
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No artigo 3, na pesquisa feita com 50 idosos, aparecem fatores que remetem 

às condições das residências que por inadequação, acabam facilitando as quedas, 

sendo um grande problema a ser enfrentado. Outro fator-problema são as calçadas 

e o calçamento irregular das ruas, que se mostram altos e baixos demais em muitos 

casos, favorecendo a queda, bem como a entrada de casas e comércios. O aspecto 

de saúde clinica aparece também como fator que pode gerar queda, entre eles a 

hipertensão arterial e diabetes. 

De acordo com Gasparotto, Falsarella e Coimbra (2014), os fatores que levam 

a quedas entre idosos precisa ser de conhecimento dos profissionais de saúde para 

que possam melhor orientá-los sobre esses fatores de risco a fim de que se 

protejam mais, inclusive sobre o controle de uso de medicamentos, a necessidade e 

os benefícios dos exercícios físicas e a manutenção da capacidade funcional dos 

mesmos. 

 

No artigo 4 verifica-se que dos 206 pacientes acima de 60 anos de idade 

investigados, 36,41% afirmaram ter sofrido queda, dos quais 45,95% ocorreram fora 

de casa. Dos que caíram e sofreram fratura (18,67%), 50% já haviam sofrido 

acidente vascular encefálico (AVE) e 50% tinham doença renal crônica.  

 As quedas que ocorrem fora de casa, são tão ou mais perigosas do que as 

que ocorrem dentro do lar. Segundo Neves et al (2016) é necessária uma dedicação 

maior por parte dos cuidadores dos idosos, de modo a adotarem medidas quanto à 

identificação dos fatores de risco ambientais (extrínsecos), mas também os riscos 

intrínsecos (internos ao idoso), buscando a correta adequação dos ambientes por 

onde os idosos costumam se locomover.  
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CONCLUSÕES 

             

Este trabalho buscou identificar os principais fatores de risco de queda entre a 

população idosa a partir de uma revisão integrativa de literatura que abrangeu os 

anos de 2015 a 2017. 

   Os idosos sofrem um desgaste físico e mental, uma característica que vem 

com o envelhecimento e que todos os seres humanos têm que passar, caso atinjam 

essa idade. Mesmo assim, o desafio é buscar viver plenamente dentro desses 

limites impostos pela natureza, havendo cuidados necessários para que não haja 

perdas e desgastes pro falta de orientação e uma melhor educação.  

No campo da saúde a população idosa requer cuidados especiais devido sua 

situação de fragilidade e necessidades. Este estudo se baseou na premissa de que 

o idoso também é um cidadão e merece ser tratado com cuidados especiais, afim de 

que possam ter uma convivência pacífica e segura dentro e fora de casa.  

As quedas são frequentes entre os idosos e causam muitas complicações 

para eles e seus familiares, alterando negativamente sua qualidade de vida. Desse 

modo, algumas medidas podem ajudar a evitar as quedas acidentais, sendo 

necessário identificar as principais fatores de risco, de modo a reduzir ao máximo os 

mesmos, buscando soluções que amenizem a ocorrência das quedas.   

Também é necessário que os idosos sejam protegidos por políticas públicas 

eficazes no campo da saúde para que possam superar as dificuldades encontradas 

em seu dia a dia, especialmente em casos que requerem internação e cuidados 

médicos. Muitas das dificuldades se originam pelo fato de alguns idosos terem suas 

condições físicas e mentais abaladas pela idade.  

 Outras dificuldades que se relacionaram com o tema no campo social é a  

falta de cuidadores especializados ou que entendam minimamente de idosos, 

mesmo dentro de casa, pois deve ser considerada a angústia que essa população 

vive diariamente, e em muitos casos o abandono da família é um dos motivos que o 

levaram a tal situação. É premente a necessidade de manter a vigilância e o 

cuidado, já que a causa das quedas é diversa e requer atenção. 

Quanto aos trabalhos estudados verificou-se que sua abordagem sobre a 

queda entre idosos é um assunto que requer atenção e cuidados por parte tanto dos 

profissionais de saúde quando da família e do Estado, que deve desenvolver 

políticas púbicas favoráveis ao idoso. São inúmeros os fatores de risco que limitam e  
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cerceiam os idosos, podendo causar-lhe a queda acidental, como a debilidade física, 

doenças como a hipertensão arterial e diabetes, o uso exagerado de remédios, a 

disfunção visual, a dificuldade de caminhar, a incontinência urinária, o uso de 

laxativos e antipsicóticos. O estudo se mostrou relevante e pode auxiliar outros 

pesquisadores no assunto de modo a despertar o interesse pela importância de ser 

e estar idoso na nossa sociedade, mas não esgota o assunto, considerando que 

existem diversas lacunas que podem aprofundar ainda mais os fatores de risco 

relacionados a quedas entre a população idosa e aspectos relacionados à velhice é 

abrir perspectivas para um olhar específico aos cuidados do idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

REFERENCIAS  

 

ALVES, Roseane Victor; MOTA, Jorge; COSTA, Manoel da Cunha; ALVES, João 
Guilherme Bezerra. Aptidão física relacionada à saúde de idosos: influência da 
hidroginástica, In: Rev Bras Med Esporte, Vol. 10, Nº 1 – Jan/Fev, 2004. 
 
BARBOSA; J.L.M.; NASCIMENTO; A.F.E. Incidência de Internação de idosos por 
motivo de quedas, em um Hospital Gera! de Taubaté. Revista Biociência. v.7, n.1; p. 
35-42, 2001.  
 
BOUTIN T, et al. Vision in the global evaluation of older individuals hospitalized 
following a fall. J Am Med Dir Assoc. 2012;13 (2):187.e15-9. 

DOI:10.1016/j.jamda.2011.04.003 
 
BRASIL. Cadernos de Atenção Básica – Envelhecimento e saúde da pessoa 
idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

 
CAMARANO, A. A.; KANSO, S.; MELLO, L. J. Como vive o idoso brasileiro? In: 

CAMARANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Rio de 
Janeiro: IPEA, 2004. 
 
CHAIMOWICZ, F. et al., Saúde do idoso. 2 ed. Belo Horizonte: NESCON/UFMG, 

Coopmed, 2009. Disponível em: 
<http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3828.pdf> Acesso em jan 
2018 
 
CHRISTOPHE, Micheline. Instituições de Longa Permanência para Idosos no 
Brasil: uma opção de cuidados de longa duração? Dissertação de Mestrado 
Apresentada à Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Rio de Janeiro, 2009. 
 
DAMIÁN J, et al.,  Factors associated with falls among older adults living in 
institutions. BMC Geriatr 2013;13(6):1-6. 
 
ENSRUD, Kristine E. et al., A comparison of frailty indexes for the prediction of falls, 
disability, fractures and mortality in older men. J Am Geriatr Soc. Vol.57, n.3, p.492-

498. March. 2009. 
 
FABRÍCIO, S.C.C.; RODRIGUES, R.A.P.; COSTA J.M.L.Causas e consequências 
de quedas de idosos atendidos em hospital público. Revista Saúde Pública, 2004; 

38(1), 9399. 
 
FABRÍCIO, S.C.C; RODRIGUES, R.A.P. Percepção de idosos sobre alterações das 
atividades da vida diária após acidentes por queda. Rev Enferm UERJ 2006 

Out/Dez;14(4):531-7. 
 
FREITAS MAV, SCHEICHER ME. Preocupação de idosos em relação a quedas. 
Rev Bras Geriatr Gerontol 2008;11(1):57-64. 

 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3828.pdf


35 
 

FREITAS, Thamiris Santos; CÂNDIDO, Aldrina da Silva Confessor; FAGUNDES, 
Iolando Brito. Queda em idosos: causas extrínsecas e intrínsecas e suas 
consequências. Revista Enfermagem Contemporânea. 2014 Jun;3(1):70-79.   

 
FREITAS, Ronaldo de; SANTOS, Silvana Sidney Costa; HAMMERSCHMIDT, Karina 
Silveira de Almeida; SILVA, Marilia Egues da; PELZER, Marlene Teda. Cuidado de 
enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação. Rev. bras. 
enferm. Brasília, v.64, n.3, p. 478-485. Maio/jun. 2011. 
 
GARCIA R, LEME MD, GARCEZ-LEME LE. Evolution of brasilian elderly with  
hip fracture secondary to a fall. Clinics 2006 Dec;61(6):539-44. 

 
GASPAROTTO LPR, FALSARELLA GR, COIMBRA AMV. As quedas no cenário da 
velhice: conceitos básicos e atualidades da pesquisa em saúde. Rev bras geriatr 
gerontol 2014, May 25];17(1):201-9.  

 
GAWRYSZEWSKI VP. A importância das quedas no mesmo nível entre idosos no 
estado de São Paulo. Rev Assoc Med Bras 2010; 56:162-7. 
 
GEIS, Pilar Pont. Atividade física e saúde na terceira idade: teoria e prática / trad. 
Magda Schwartzhaupt Chaves. – 5. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
GRANACHER U, et al.,. The importance of trunk muscle strength for balance, 
functional performance, and fall prevention in seniors: a systematic review. Sports 
Med 2013 Jul;43(7):627-41. 

 
IBGE. Contagem da população 2010. Rio de Janeiro, 2010. 

 
LIMA, E.A.R. Qualidade de vida, envelhecimento e Aids: uma revisão integrativa. 
2010. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal Da Paraíba. 
João Pessoa, 2010. 
 
LOPES, K.T, et al.,. Prevalência do medo de cair em uma população de idosos da 
comunidade e sua correlação com mobilidade, equilíbrio dinâmico, risco e histórico 
de quedas. Rev Bras Fisioter 2009;13(3):223-9.  

 
LORDA PAZ, C. Raul. Educação física e recreação para a terceira idade; 

tradução Neuza Cidade Garcez. – Porto Alegre, RS: Sagra, 1990. 
 
MATSUMOTO, D.Y. Cuidados Paliativos: conceito, fundamentos e princípios. In: 
Manual de Cuidados Paliativos - Organizadores: Ricardo Tavares de Carvalho 

Henrique Fonseca Parsons. Academia Nacional de Cuidados Paliativos. 2012. 2ª ed. 
 
MEIRELLES, Morgana A. E.: Atividade Física na Terceira Idade: uma abordagem 
sistêmica – Rio de Janeiro – Editora Sprint – 1997. 

MENDES, K.D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. (2008). Revisão 
integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na 
enfermagem. Texto & Contexto – Enfermagem. Florianópolis, v.17, n. 4, p. 758-
764, 2008. 
 



36 
 

MORAGAS, Ricardo Moragas. Gerontologia Social: envelhecimento e qualidade 

de vida. 3ª- ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 
 
NEVES, Ana Lívia Camilo Neves, et al.,. Fatores de risco relacionados à queda entre 
idosos em uma instituição pública de um município do estado de Goiás. Revista 
Faculdade Montes Belos (FMB), v. 9, n° 1, 2016, p (121-173), 2014 ISSN 
18088597.  
 
NUNES, Maria Célia R.; RIBEIRO, Rita C. L.; ROSADO, Lina E. F. P. L; 
FRANCESCHINI, Sylvia C. Influência das características sociodemográficas e 
epidemiológicas na capacidade funcional de idosos residentes em Ubá, Minas 
Gerais. Rev. bras. Fisioter. Vol.13, n.5, p. 376-382. Novembro. 2009. 
 
RIBEIRO AP, et al., A influência das quedas na qualidade de vida de idosos. Ciênc 
Saúde Coletiva 2008; 13:1265-73 

 
RAUEN, M. S et al. Avaliação do estado nutricional de idosos institucionalizados. 
Rev. Nutr. Campinas: Vol. 21, n.3. 2008 
 
RAUCHBACH, Rosemary; ANTÔNIO, Sirlene Maria. Uma visão fenomenológica 
do significado da prática da atividade física para um grupo de idosos da 
comunidade. In: JORNADA PARANAENSE DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 
14. 2004, Curitiba. Anais... Curitiba: Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, 2004. 
 
ROSSINI M, et al. Risk factors for hip fracture in elderly persons. Reumatismo 
2010;62(4):273-82. 
 
SIQUEIRA FV, et al. Prevalência de quedas em idosos e fatores associados. Rev 
Saúde Pública 2007; 41:749-56 
 
SIMÕES, Regina et al. Higroginástica: propostas de exercícios para idosos- São 
Paulo: Phorte, 2008. 
 
SILVA, Ferlice Dantas; SOUZA, Ana Lúcia de. Diretrizes Internacionais e Políticas 
para os Idosos no Brasil: a ideologia do envelhecimento ativo. In: Revista 
Políticas Públicas, v 14, nº 01, São Luis: EDUFMA, 2010. 

 
SOARES, Danilo Simoni, et al.,.  Soares Fraturas de fêmur em idosos no Brasil: 
análise espaço-temporal de 2008 a 2012. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
30(12):2669-2678, dez, 2014. 
 
SHEPHARD, Roy J. – Envelhecimento, atividade física e saúde; tradução de 

Maria Aparecida da Silva Pereira Araújo. – São Paulo : Phorte, 2003. 
 
SOARES et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. 
Revista da Escola de Enfermagem da USP. São Paulo, v. 48. n. 2. p.335-45, 2014. 

 
SOUZA, M. T. et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Revista Einstein. 

São Paulo, v.8, n.1, p.102-106, 2010. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/eins 



37 
 

/v8n1/pt_1679-4508-eins-8-1-0102.pdf >. Acesso em: 21 de dez. 2017. 
 
TEIXEIRA, E. et al. Revisão Integrativa da Literatura passo-a-passo e convergências 
com outros métodos de revisão. Revista de Enfermagem UFPI. Teresinha, n. 2. p. 
3-7, 2013. 
 
VRIES JO, et al., Does frailty predict increased risk of falls and fractures ? A 
prospective population-based study. Osteoporos Int 2013; 24(9):2397-403. 
 
WEINECK, João. Idade e esporte e biologia do esporte. São Paulo: Manole, 1991.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

APÊNDICE A - TERMO DE ACEITE DO ORIENTADOR  

 

 
 

TERMO DE ACEITE DA ORIENTADORA 

 

 

 

Eu, Margareth Feio Boulhosa, docente do Curso de Graduação em 

Enfermagem, da Faculdade PAN AMAZÔNICA - FAPAN, aceito orientar o trabalho 

intitulado " FATORES DE RISCO EM IDOSOS VÍTIMAS DE QUEDAS: Uma 

Revisão Integrativa de Literatura (RIL)", de autoria da discente Maísa de Nazaré 

Barbosa Falcão.  

Declaro ter total conhecimento das normas de realização de trabalhos 

científicos vigentes, segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa CONEP, 

estando inclusive da defesa do trabalho. Declaro ainda ter conhecimento do 

conteúdo do anteprojeto ora entregue. 

 

 

Belém, PA, 05 de janeiro de 2017 

 

 

 

___________________________________________ 

Profª. MSc. Margareth Feio Boulhosa, 

Orientadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

APÊNDICE B – INSTRUMENO DE COLETA DOS ARTIGOS  
 
 
 
a) Base de dados: _________________________ 

b) Ano de publicação: ______________________ 

c) Nome do artigo: _______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

d) Nome do (s) autor (es) (as); _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

e) Objetivos: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Perfil das produções modalidade e abordagem 

a) Ano de publicação do artigo: ______________ 

b) Número de autores: 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) mais de 3 ( ); 

c) Modalidade da pesquisa _________________________________________ 

d) Abordagem: QT ( ) QL ( ) QT/QL ( ) 

e) Nome do Periódico: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

APÊNDICE C – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO À REVISTA 

REUFPI (http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/author/submission/6669) 

 


