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RESUMO 
 

As quedas destacam-se como um dos principais fatores que acometem a saúde do idoso, 

sendo responsáveis pela perda da independência funcional e da sua qualidade de vida. Desse 

modo, os objetivos do presente estudo foram verificar a prevalência de quedas e seus fatores 

de riscos nos idosos frequentadores do projeto Centro Qualidade de Vida (CQV) do Instituto 

Federal Fluminense (IFF) Campus Campos Centro; desenvolver uma experiência de 

Educação Permanente entre os profissionais de Educação Física e elaborar uma proposta de 

intervenção para a prevenção de quedas. A problemática que levou ao desenvolvimento desta 

pesquisa surgiu a partir da observação dos autores, na prática, do absenteísmo dos idosos nas 

atividades práticas devido a problemas de saúde, em consequência de acidentes relacionados a 

quedas. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com abordagem metodológica 

quantitativa, realizado no período de fevereiro a março de 2015, no IFF Campos. Os sujeitos 

foram 50 idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, e os profissionais de Educação Física 

(EF) que participam do projeto CQV. Os dados foram coletados em duas etapas: na primeira 

etapa com os idosos, foi aplicado um questionário para investigação do evento queda. Na 

segunda etapa, para o desenvolvimento da oficina de Educação Permanente, trabalhou-se com 

nove profissionais de EF, sendo que cinco desses atuam diretamente no projeto. Os dados do 

questionário foram tabulados a partir da análise estatística por distribuição percentual. A 

prevalência de quedas entre os idosos foi de 50%. Entre os que sofreram quedas, 40% tiveram 

uma única queda em 12 meses e a maior parte ocorreu na residência (68%). A prevalência de 

quedas associou-se à idade entre 70 a 79 anos (60%), sendo a maioria do sexo feminino 

(80%). Em relação aos fatores de riscos, destaca-se a presença de piso irregular nas 

residências (32%), escadas sem corrimão (42%), ausência de tapetes de borracha ou piso 

antiderrapante nos banheiros (52%), ruas e calçadas com buracos (68%) e piso irregular 

(72%). Como produto desse estudo, foi elaborada uma cartilha com informações sobre os 

fatores de riscos e 'dicas' para a prevenção de quedas, além da proposta de implantação da 

Educação Permanente na Educação Física. Esses dados chamam a atenção para a necessidade 

de ações educativas e preventivas que favoreçam a identificação dos fatores de riscos, já que 

só a partir do seu conhecimento é possível estabelecer um programa de prevenção eficiente.  

Descritores: Envelhecimento; Acidentes por Quedas; Educação Continuada 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

Falls are highlighted as one of the main factors that affect the health of the elderly person, and 

they are responsible for the loss of functional independence and quality of life. Accordingly, 

the objectives of this study were to check the prevalence of falls and their risk factors in 

elderly people who attend the Quality of Life Center project (QOLC), which belongs to the 

Fluminense Federal Institute (IFF, as per its acronym in Portuguese), Center-Campos 

Campus; to develop an experience of Continuing Education among Physical Education 

professionals; to draw up an intervention proposal for preventing falls. The issue that led to 

the development of this research emerged from the observation of the authors, in practice, of 

the absenteeism of elderly people in practical activities due to health problems as a result of 

accidents related to falls. This is a descriptive and exploratory study, with quantitative and 

methodological approach, held from February to March 2015, at the IFF Campos. Participants 

were 50 elderly people aged 60 years or over, of both sexes, and Physical Education 

professionals (PE) who take part in the QOLC project. Data were collected in two steps: in the 

first stage with the elderly people, a questionnaire for investigating the events related to falls 

was applied. In the second step, in order to develop the workshop about Continuing 

Education, we worked with nine PE professionals, five of these work directly in the project. 

The questionnaire data were tabulated from the statistical analysis by percentage distribution. 

The prevalence of falls among the elderly people was 50%. Among those who suffered falls, 

40% had a single fall in 12 months and most occurred at home (68%). The prevalence of falls 

was associated with age between 70 and 79 years (60%), and most were females (80%). 

Regarding the risk factors, one should highlight the presence of irregular floor in their houses 

(32%), stairs without handrail (42%), lack of rubber carpets or anti-slip floors in the 

bathrooms (52%), streets and sidewalks with holes (68%), and uneven floor (72%). As a 

product of this study, we have drawn up a guidebook with information about the risk factors 

and tips for preventing falls, as well as the proposal for implementing the Continuing 

Education in Physical Education. These data draw attention to the need for educational and 

preventive actions that foster the identification of risk factors, since only their knowledge is 

capable of allowing the establishment of an effective prevention program. 

Keywords: Aging; Fall accidents; Continuing education 
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            1- INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o mundo tem tomado ciência do envelhecimento da população, 

fato social sem precedentes na história mundial e também no Brasil. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o envelhecimento da população brasileira 

vem crescendo com uma previsão, para 2020, de aproximadamente 26 milhões de idosos, ou 

seja, estes representarão cerca de 12% da população total, tornando o Brasil a 6ª maior 

população idosa do mundo (OMS, 2005). Esse fenômeno mundial é uma grande conquista da 

sociedade e fruto do aumento na expectativa de vida e da redução da mortalidade da 

população (PAULA, 2010). Entretanto, essa nova realidade chama a atenção para questões 

referentes ao que significa ser velho e de que maneira podemos influir na qualidade de vida 

dessa população (ALVES JUNIOR, 2006).  

Segundo o World Health Organization (2007), à medida que as pessoas envelhecem, 

mesmo aquelas que não possuem doenças, debilitam-se gradativamente, dadas as alterações 

morfológicas, funcionais e bioquímicas que acontecem com o avanço da idade. Conforme 

Farinatti (2008), entre as várias alterações ocorridas ao longo dos anos, destacam-se a 

mobilidade física relacionada à osteoporose; a instabilidade postural: a alteração de marcha; 

as dificuldades visuais e a redução da força muscular. Sendo assim, uma das grandes 

preocupações relacionadas ao envelhecimento é o aumento da longevidade associada ao 

aumento da vulnerabilidade, dos riscos de acidentes e da prevalência de doenças crônicas 

degenerativas (MORAES, 2008). Ainda para esse autor, tais aspectos surgem como 

consequências das limitações das funções do organismo, tornando-o cada vez mais suscetível 

à redução da capacidade funcional e da autonomia.  

Dentre os fatores incapacitantes que vêm contribuindo para agravar as condições de 

saúde da população idosa, e que é um dos principais problemas clínicos e de saúde pública 

devido a sua alta incidência, destacam-se as quedas (GUIMARÃES et al, 2004).   

A constatação desse agravo no cenário da saúde pública é apresentada pelos dados do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), o qual, em 2007, 

informou que as quedas representaram 41,64% no total de internações hospitalares por causas 

externas (793.823 indivíduos), significando 330.511 pessoas aproximadamente. Na faixa 

etária de 60 a 69 anos, foram encontrados 24.028 idosos. Já na faixa etária de 70 anos ou 

mais, esses números subiram para 39.353 idosos. Especificamente no Estado do Rio de 

Janeiro, das 7.376 internações de idosos ocorridas entre janeiro e outubro de 2007, por causas 

externas, 4.737 (64%) foram devidas a quedas (BRASIL, 2007).  
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De fato, as quedas representam um problema de saúde pública, posto que o Ministério 

da Saúde (MS) considera os acidentes por quedas e, em especial as que acontecem com as 

pessoas mais velhas, como indícios de uma verdadeira epidemia, merecedora de preocupações 

dos responsáveis por políticas públicas (BRASIL, 2012). 

Elas estão comumente associadas ao declínio funcional decorrente do processo de 

envelhecimento humano e são frequentemente temidas pelas pessoas idosas por gerarem 

danos psicológicos e o medo de cair novamente (Fabrício e col., 2004). 

Entretanto, as quedas sempre estiveram presentes no nosso cotidiano, já que desde os 

primeiros anos de vida, quando iniciamos os primeiros passos para andar, elas são bem 

frequentes. Porém, quando acontecem com os mais idosos, passam a ser motivo de 

preocupação, pois se observam mais hospitalizações e aumento nos custos das internações 

(IBGE 2009). Somam-se às complicações pós-quedas, a redução da qualidade de vida, a perda 

da autonomia e da independência funcional, o isolamento social, o declínio da saúde e a 

depressão, como foi bem observado por Paula (2010).  

Tal contexto despertou o interesse pela temática do envelhecimento e por sua relação 

com as quedas, tema esse que se articula e se fundamenta teoricamente com o ideário da 

promoção da saúde (FARINATTI, 2008). Tal inquietação surgiu a partir da minha inclusão, 

como professor de Educação Física, no Projeto Centro Qualidade de Vida (CQV) que se 

desenvolve no Instituto Federal Fluminense no município de Campos dos Goytacazes (IFF 

Campos), há 17 anos, pela parceria estabelecida entre a Coordenação de Educação Física e a 

Gerência de Recursos Humanos do IFF Campos. O projeto foi criado com objetivo de dar 

maior amplitude às ações educativas do IFF que, naquele momento, passou a oferecer uma 

prática corporal à comunidade em geral. No CQV optou-se pelo atendimento de adultos 

idosos e se elegeu a hidroginástica como uma das práticas, tradicionalmente, frequentada por 

um grande quantitativo de pessoas idosas, seja por recomendação médica ou pela necessidade 

de se manter ativo.                      

Consoante Angeli (2007), são inúmeras as vantagens que essa atividade oferece: 

menor incidência de impacto, aumento da sobrecarga com menos riscos a lesões, segurança na 

execução dos exercícios, sensação de conforto devido à temperatura adequada da água. Além 

disso, a hidroginástica oferece um ambiente de relaxamento e incentivo a uma vida social 

mais ativa, agindo no combate ao estresse e à depressão e na melhoria da autoestima. Por tudo 

isso, tem sido reconhecida como uma das atividades mais indicadas para atender às demandas 

do público idoso.  
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Por meio dessa atividade aquática, os participantes do projeto passaram a ter contato 

com uma proposta de educação física não escolar, diferenciada da tradicional, fundamentada 

nos princípios do lazer e aplicada de maneira permanente. Nesse sentido, possibilitar o acesso 

aos esportes, bem como a prática das mais diversas atividades, independente da idade, gênero 

ou classe social, é de grande importância para a integração e socialização das pessoas. 

No entanto, durante o processo pedagógico, observamos que o absenteísmo nas nossas 

atividades práticas com muita regularidade era creditado a problemas de saúde em 

consequências de acidentes relacionados a quedas. 

Quando pensamos nas consequências de uma queda podemos falar desde um 

imobilismo temporário até problemas mais graves que, no caso do IFF, levava os sujeitos a 

não mais retornarem à prática da hidroginástica. Fabrício e col. (2004) relatam que além dos 

danos físicos, consequências psicológicas também são observadas, pois o medo de cair, ou 

seja, o medo das consequências inerentes às quedas leva à redução de suas atividades. Ambas 

as razões podem ocasionar uma menor confiança para caminhar e, consequentemente, um 

maior declínio funcional, depressão, sentimento de desamparo, isolamento social (PEREIRA 

et al, 2008).  

Para Alves Junior (2006), as quedas poderiam ter seus impactos minimizados por meio 

de medidas preventivas, que entre outras incluem a prática de atividades físicas regulares, 

visto que elas exercem uma ação benéfica sobre as condições de saúde do idoso, amenizando 

as perdas estruturais de aptidão física ocasionada pelo envelhecimento. Ainda segundo esse 

autor, incentivar a adoção de práticas preventivas deve ser um trabalho multidisciplinar que 

envolva outros profissionais num trabalho conjunto pautado na integralidade do cuidado.  

Pensar nos acidentes por quedas é estar diante de um problema de saúde pública com 

forte impacto econômico e social e, por isso, conhecer a incidência desse evento e identificar 

seus fatores de risco é de suma importância para estabelecer estratégias de prevenção 

(PERRACINI; RAMOS, 2002). Sendo assim, cuidar da saúde implica ações de promoção da 

saúde, prevenção e tratamento adequado das doenças.  

A promoção da saúde apresenta-se como uma estratégia promissora para enfrentar os 

múltiplos problemas de saúde. Partindo de uma concepção ampla de saúde-doença e de seus 

determinantes, propõe-se a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para o enfrentamento e solução 

(ALVES JUNIOR, 2006).  

A Carta de Ottawa (WHO, 1986), formalizada na Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em 1986, definiu a Promoção da Saúde 
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como políticas, planos e programas de saúde pública, com ações voltadas para atividades que 

tenham como foco a proposta de evitar que as pessoas se exponham a fatores condicionantes e 

determinantes de doenças e que tais atividades sejam dirigidas a impactar favoravelmente a 

qualidade de vida. A Carta afirma que são recursos indispensáveis para ter saúde: renda, 

habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, 

equidade e justiça social, com toda a complexidade abarcada por alguns desses conceitos. 

Assim, para melhorar as condições de saúde de uma população são necessárias mudanças 

profundas dos padrões econômicos dessas sociedades e intensificação de políticas sociais, que 

são eminentemente políticas públicas.  

 

 

            

 

           1.1– QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

Diante do exposto, surgem as seguintes questões norteadoras: quais seriam os fatores 

de risco relacionados às quedas em idosos? De que maneira uma prática de Educação Física 

compromissada com a promoção da saúde pode contribuir para as pessoas prevenirem quedas 

à medida que envelhecem? Como a Educação Permanente pode capacitar os profissionais que 

atuam no Projeto CQV- IFF frente aos acidentes por quedas? Que tipo de proposta educativa, 

visando a prevenção de quedas, mais se ajusta ao público que frequenta o Projeto CQV- IFF? 
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            1.2 - OBJETIVOS 

           

 

 

 

1.2.1- Objetivo Geral  

 

Elaborar uma proposta de intervenção para prevenir riscos de quedas aos idosos do 

município de Campos dos Goytacazes/RJ que participem do Projeto Centro Qualidade de 

Vida do Instituto Federal Fluminense. 

   

 

 

1.2.2- Objetivos Específicos 

 

 

  Identificar os fatores de riscos extrínsecos e intrínsecos associados às quedas entre idosos 

participantes do Projeto CQV- IFF.   

  Investigar a prevalência de quedas entre os idosos participantes do Projeto CQV- IFF.                                         

  Desenvolver uma experiência de Educação Permanente entre os profissionais que atuam no 

Projeto CQV- IFF. 
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            1.3- RELEVÂNCIA  

   

 

Este estudo decorre de questões importantes e atuais, à medida que se observa o 

crescente aumento da população idosa e os elevados índices de quedas e suas consequências 

para essa população. Tais consequências constituem um problema de saúde pública e de 

grande impacto social para todos os países em que ocorre expressivo envelhecimento 

populacional.  

Em Campos dos Goytacazes/RJ, também se observa um aumento gradativo da 

população idosa, portanto, pesquisas voltadas a essa população devem ser incentivadas e 

apoiadas, para melhor conhecer sua realidade e necessidades. O caráter inédito desta pesquisa 

na região demonstra a importância de sua realização para a construção de conhecimentos 

acerca desse agravo, bem como seu potencial para levantar discussões sobre políticas públicas 

de proteção e promoção da saúde, a fim de que os idosos tenham condições de manter sua 

independência, autonomia e qualidade de vida por maior tempo possível. 

Vale ressaltar que, após o Decreto Nº. 6.286 de 05 de dezembro de 2007, que  instituiu 

o Programa Saúde na Escola, como agente de promoção da saúde e fundamental para o 

desenvolvimento de ações coletivas de saúde, toda pesquisa passa a ser importante quando 

fortalece essa integração Saúde-Escola (WHO, 2007).  

Dessa forma, a realização deste estudo visa, a partir dos dados coletados e das 

condições especificas do Projeto CQV, sugerir uma nova prática profissional, pela aquisição 

de conhecimentos quanto aos diversos aspectos envolvendo um acidente por quedas, a fim de 

auxiliar na construção de estratégias para conscientizar os idosos e seus familiares em relação 

a sua saúde e os cuidados e prevenção que deveriam adotar.  

Como profissional de Educação Física, integrante da área da saúde, ingressei em 2013 

no Programa de Mestrado Profissional, com o intuito de estudar as causas e a prevalência de 

quedas junto aos frequentadores do Projeto CQV, pois conhecendo o perfil do idoso que cai e 

como a queda acontece, certamente poderei atuar de maneira preventiva, objetivando reduzir 

sua incidência e suas consequências mais graves. 

Almeja-se ainda, com este estudo, contribuir para uma melhor compreensão da 

Educação Permanente por parte dos profissionais de Educação Física que atuam no Projeto 

Centro Qualidade de Vida (CQV), permitindo a reflexão sobre sua importância dentro do 

ambiente escolar para a promoção da saúde e, assim, possibilitar a prevenção de quedas.     
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          2- REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

2.1– ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO ENVELHECIMENTO 

POPULACIONAL BRASILEIRO 

 

O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno mundial. Conforme foi 

observado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2012), o envelhecimento 

populacional já não pode mais ser ignorado e apresenta significativas tendências para o século 

XXI. Essa longevidade está ocorrendo em todos os países do mundo e progredindo mais 

rapidamente nos países em desenvolvimento. O UNFPA afirma que o aumento da 

longevidade é uma das maiores conquistas da humanidade e defende que governos nacionais, 

organizações internacionais, comunidades e a sociedade civil se comprometam integralmente 

em realinhar a sociedade do século XXI, adequando-se às realidades demográficas deste novo 

século (UNFPA, 2012).  

Para Paula (2010), o envelhecimento da população é decorrente de mudanças 

demográficas na estrutura populacional, tais como: o declínio nas taxas de mortalidade e 

fecundidade, o aumento da expectativa de vida da população dos países em desenvolvimento, 

o que produz um envelhecimento real de suas populações.  

Analisando os dados da OMS (2010) em seu relatório global, tomando-se o mundo 

como cenário, observa-se que a população com 60 anos ou mais foi a que cresceu 

comparando-se com as outras faixas etárias. A população de idosos era cerca de 204 milhões 

no mundo em 1950; chegava a 779 milhões em 1998, e hoje apresenta uma perspectiva de 

crescimento para dois bilhões até 2050. Dessa forma, a continuar nesse ritmo acelerado, a 

OMS estima que por volta de 2050, pela primeira vez na história da humanidade, o número de 

idosos será maior que o de crianças abaixo dos 14 anos (OMS, 2010).  

Para Araújo e col. (2003), o aumento nos anos vividos se deu em razão das melhorias 

no setor socioeconômico, das condições sanitárias e da higiene pessoal da população, dos 

avanços da medicina e da farmacologia. Em sintonia com esse autor, Alves Junior (2006, p. 

13) cita que  

 

o século XX marcou o mundo pelos relevantes avanços nas áreas sociais e 

científicas que acabaram contribuindo para as profundas alterações 

demográficas: controle de certas doenças infectocontagiosas; 

desenvolvimento de sistemas de saneamento básico; de controle conceptivo 

e diminuição tanto do número de nascimentos como da mortalidade infantil. 
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Concordamos com o autor quando afirma que o século XX foi, sem dúvida, rico em 

acontecimentos que moldaram para sempre a sociedade na qual vivemos. O percurso da 

humanidade é repleto de acontecimentos e de grandes descobertas que perduram na história, 

com seus efeitos presentes no dia a dia de cada um de nós. Podemos citar a descoberta da 

penicilina, da pílula anticoncepcional, entre outras conquistas. 

A OMS (2010) define a idade igual ou superior a 65 anos para identificar os idosos 

residentes em países desenvolvidos e, com 60 anos ou mais, os residentes em países em 

desenvolvimento. Alguns autores têm criticado o uso de uma idade cronológica como sistema 

classificatório deslocado de qualquer outra análise como, por exemplo, desconsiderar as 

condições de vida dessas pessoas, o tipo de trabalho, a classe social e outras características 

que consideramos importantes (Alves Junior, 2011).  

No Brasil, a população tem envelhecido nas últimas décadas em virtude do sensível 

aumento na expectativa de vida dos brasileiros e de mudanças demográficas, como a queda da 

natalidade e da mortalidade (IBGE, 2010). Esse fato está confirmado no último censo 

populacional realizado pelo IBGE, no qual foi constatado que, ao longo dos últimos 50 anos, 

o Brasil viu sua população quase triplicar, passando de 70 milhões de habitantes, em 1960, 

para 190 milhões em 2010 (IBGE, 2010). 

Para a população idosa, esse crescimento foi ainda maior. Em 1960, eram 3,3 milhões 

de brasileiros com 60 anos ou mais, representando 4,7 % da população (IBGE 1960). Em 

2000, cerca de 14,5 milhões (8,8 %) dos brasileiros estavam nessa faixa etária (IBGE, 2000). 

E em 2010, passou para 10,8 % da população, representando 20,5 milhões de idosos (IBGE, 

2010). 

Ao analisar esse rápido crescimento da população brasileira e os impactos resultantes 

desse processo, Bruno (2003 apud CARVALHO, 2010) relata que percebe a sociedade 

brasileira sendo, nesses últimos anos, surpreendida por uma revolução demográfica que, 

infelizmente, não veio acompanhada por uma sociedade preparada para absorver e atender 

com qualidade a esse grande contingente de idosos.  

Essa preocupação ocorre em nível mundial e foi observada pelo Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2010), Ban Ki-moon, ao afirmar que “as implicações 

sociais e econômicas deste fenômeno são profundas, estendendo-se para muito além da pessoa 

do idoso e sua família imediata, alcançando a sociedade mais ampla e a comunidade global de 

forma sem precedentes” e a forma como optamos por tratar os desafios e maximizar as 
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oportunidades de uma crescente população idosa determinará se a sociedade colherá os 

benefícios do “dividendo da longevidade”.  

Esse aumento na expectativa de vida traz algumas preocupações para a sociedade 

moderna: a evidência das doenças crônicas degenerativas e a necessidade de preparação e 

adequação dos serviços de saúde, incluindo a formação e a capacitação de profissionais para o 

atendimento dessa nova demanda, ofertando à população a possibilidade de um 

envelhecimento saudável e com qualidade de vida.  

Observa-se na literatura que o que mais compromete a qualidade de vida do idoso é a 

perda de autonomia e da independência funcional, ou seja, a dificuldade de realizar as tarefas 

para o autocuidado e ausência de habilidade para administrar o ambiente no qual vive 

(COSTA et al, 2001). Isto porque, com o envelhecimento ocorre um processo biológico de 

declínio das capacidades físicas devido às doenças próprias do envelhecimento, afetando 

muito a qualidade de vida dos indivíduos e causando internações hospitalares mais frequentes, 

além de gerarem grandes custos para sociedade em geral (VERAS, 2009). 

            As quedas são um dos grandes problemas para a população que envelhece, visto que 

têm relação com a instabilidade postural, com a iatrogenia, com a insuficiência cerebral e com 

a incontinência urinária (ANTES, 2011). Por esses motivos, as quedas são consideradas como 

um evento multifatorial, merecedoras de mais atenção, por parte dos profissionais de saúde, a 

fim de que se desenvolvam estratégias para sua redução e para as consequências. 

 

 

2.2- AS QUEDAS ENTRE IDOSOS COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

As quedas são eventos reais na vida dos idosos e trazem a eles consequências muitas 

vezes irreparáveis. Chama a atenção o fato de as quedas serem um marcador para o 

surgimento de outros problemas, não podendo serem vistas de forma independente ou isolada, 

mas, sim, como uma situação que deve ser investigada na sua multiplicidade. Em última 

análise, esse agravo pode ser um indicativo da eminência de uma doença ainda não 

diagnosticada.  

Para Fabrício e col. (2004), o ato de cair pode não representar um grande problema 

para um jovem, mas para o idoso pode ser motivo de preocupação, pois esse acontecimento 

pode gerar sentimentos tais como medo de novas quedas, de lesionar-se, ser hospitalizado, 

sofrer imobilizações, ter declínio de saúde, perda de autonomia e da qualidade de vida, além 

de afetar o estado emocional, psicológico e social. 
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Para Perracini e Ramos (2002), a ocorrência de quedas é um dos principais problemas 

clínicos e de saúde pública devido a sua alta incidência, às consequências para a saúde e aos 

elevados custos assistenciais. As quedas são eventos muito comuns e frequentemente temidos 

pelas pessoas idosas, constituindo um sério problema de saúde pública, contribuindo para o 

declínio funcional em consequência das lesões ósseas e musculares, da limitação das 

atividades diárias, do receio de cair novamente e da perda da capacidade para a realização das 

tarefas habituais e básicas da vida diária.  

Na literatura, existem vários conceitos de quedas: Reingenwirtz (2000, apud Alves 

Junior, 2001) explica que “cair é perder o equilíbrio sem poder recuperá-lo. Não se pode 

recuperar este desequilíbrio quando as capacidades de adaptação postural estão inadaptadas 

ou sobrecarregadas face a esta situação”. Para Ganança (2006), as quedas caracterizam-se 

pelo resultado da mudança física de posição do indivíduo para um nível mais baixo em 

relação à sua posição inicial.  

Para o presente estudo, procuramos um conceito mais abrangente, segundo o qual 

“queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial 

com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais 

comprometendo a estabilidade” (PEREIRA et al, 2001).  

Entretanto, independente da definição utilizada, a queda é o mais sério e frequente 

acidente doméstico que ocorre com os idosos e a principal etiologia de morte acidental em 

pessoas acima de 65 anos (FULLER, 2000). Esse evento incapacitante já deixou de ser 

compreendido como sendo apenas consequência da idade e, sim, como um evento 

multifatorial.  

Em seus estudos, Paixão e Heckman (2002 apud Paula, 2010) identificaram que, para 

ocorrer uma queda, duas condições devem estar presentes: uma perturbação do equilíbrio e 

uma incapacidade do controle postural em compensar essa perturbação. Segundo os autores, a 

habilidade de evitar uma queda vai depender da intensidade da perturbação e da capacidade 

de estabilização do sistema de controle postural.  

Conforme aumenta a idade, a ocorrência de quedas cresce devido aos efeitos 

cumulativos das alterações relacionadas ao envelhecimento (PEREIRA et al. 2001). Segundo 

esses autores, os idosos com maior chance de sofrer quedas são aqueles que apresentam 

alguma enfermidade que leve a alterações da mobilidade, do equilíbrio e do controle postural. 

 

 

 



 25 

 

2.3- A PREVALÊNCIA DE QUEDAS ENTRE IDOSOS NO BRASIL 

 

No Brasil, em um estudo de coorte para verificar os fatores associados a quedas e a 

quedas recorrentes em idosos residentes em uma comunidade do município de São Paulo/SP, 

utilizando dois inquéritos durante dois anos, Perracini e Ramos (2002) constataram que no 

ano anterior ao primeiro inquérito, aproximadamente 31% dos 1.677 (de 65 anos ou mais) dos 

pesquisados sofrem quedas ao menos uma vez ao ano e aproximadamente 11% relataram duas 

ou mais quedas. No segundo inquérito, 29,1% relataram ter caído no ano anterior e 12,4% 

relataram quedas recorrentes. Para os autores, as quedas trazem como consequências, além de 

possíveis fraturas e riscos de morte, o medo de cair novamente, a restrição de atividades e o 

declínio na saúde.  

Paula (2009), em um estudo realizado em Niterói/RJ, com 119 idosos (60 anos ou 

mais) internados por quedas em um hospital do SUS, constatou que 52,2% apresentaram 

prevalência de, pelo menos, uma queda no ano. 

De acordo com Pereira e cols. (2001), foi verificada a ocorrência de quedas de 32% 

para faixa etária entre 65 a 74 anos a cada ano; para os de 75 a 84 anos, a ocorrência foi de 

35%; e de 51% em pacientes acima de 85 anos. 

Siqueira e cols. (2007), em outro estudo com uma amostra de 4.003 idosos (65 anos ou 

mais), encontraram a prevalência de quedas de 34,8% no último ano, sendo as fraturas as 

consequências mais mencionadas (12,1%) entre os idosos. Rozenfield e cols. (2003) 

encontraram prevalência semelhante (37,4%), 23,3% mencionaram uma queda no último ano 

e 14,1%, duas ou mais. 

Em pesquisa realizada por Fabrício e Ramos (2004, apud Antes, 2011), baseada nos 

dados levantados pelo Ministério da Saúde no período de 1979 a 1995, cerca de 54.730 

pessoas morreram devido às quedas, sendo 52% do total representado por idosos. 

Portanto, as quedas representam um problema de saúde pública, e é observado um 

número acentuado de internações, reabilitações e custos assistenciais elevados na rede pública 

de saúde. Partindo desse contexto, é fundamental que se conheçam os fatores de riscos que 

predispõem às quedas, de forma a se criarem estratégias para sua prevenção, já que 

apresentam diferenças que vão além de fatores físicos.  
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            2.4- FATORES QUE PREDISPÕEM OS RISCOS A QUEDAS 

 

O modelo epidemiológico insiste na natureza multifatorial da maioria das quedas dos 

idosos e procura identificar os fatores que contribuem para as quedas. A importância desta 

identificação é comprovada pelo melhor resultado nas intervenções que se baseiam no 

conhecimento antecipado dos idosos com maior chance de sofrerem quedas (TINETTI et al, 

1994). Concordamos com esse autor porque acreditamos ser importante o mapeamento dos 

fatores de riscos que provocam quedas. O meio ambiente diariamente traz algumas surpresas 

e imprevistos os quais podem nos levar a ter um desequilíbrio e, em consequência disso, 

ocasionar uma queda.  

Os fatores de riscos relacionados às quedas são classificados em intrínsecos (referem-

se diretamente às alterações fisiológicas relacionadas ao processo do envelhecimento, à 

doença e a efeitos causados pelo uso de medicamentos) e os fatores de risco extrínsecos 

(referem-se aos comportamentos e atividades das pessoas no meio ambiente). Esses fatores 

interagem como agentes determinantes e predisponentes tanto para as quedas acidentais, 

como para as recorrentes (FABRICIO et al., 2004). 

 

 

2.4.1 Fatores Extrínsecos 

 

Esses são potencialmente influenciados pelos fatores ambientais, nos quais as barreiras 

físicas em seu domicílio apresentam-se como riscos que devem ser estudados por serem locais 

que apresentam a maior incidência de quedas, principalmente durante a realização das 

atividades cotidianas (GAI, 2008). Os fatores extrínsecos mais mencionados são: pisos 

escorregadios, iluminação inadequada, ambientes desorganizados com objetos deixados pelo 

chão, tapetes soltos, degraus altos ou estreitos, calçados ou roupas inadequadas, ausência de 

corrimãos nas escadas e banheiros, buracos e irregularidades no solo e vias públicas mal 

conservadas (PEREIRA et al., 2001). A maioria das quedas acidentais ocorre dentro de casa 

ou em seus arredores, normalmente durante a realização das atividades cotidianas.  

Pinheiro e cols. (apud ANTES, 2011), em um estudo representativo da população 

brasileira, verificou que, entre as mulheres, as quedas ocorreram principalmente dentro de 

casa (63%) durante a realização de suas atividades diárias, enquanto para os homens são mais 

frequentes as quedas fora de casa (65%).  
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Em um estudo seccional com 50 idosos, com 60 anos ou mais, residentes em área 

urbana, Fabrício et al. (2004) constataram que, em 54% dos casos a causa das quedas foi o 

ambiente inadequado, como o piso escorregadio (26%), objetos espalhados pelo chão (22%) e 

problemas com os degraus (7%). 

Para Li e col. (2006), as quedas foram ocasionadas por fatores ambientais (73%), tais 

como: caminhar em superfícies irregulares e tropeçar ou escorregar em objetos, com 

frequência maior em ambientes fechados do que em abertos.  

Em outro estudo, Freitas Jr. (2006) encontrou uma frequência de quedas decorrentes 

de piso escorregadio equivalente a 65,5%; presença de tapetes em 62,1%; presença de objetos 

desorganizados em 62,1%; e armários difíceis de alcançar com 51,7%. 

 

 

2.4.2 Fatores Intrínsecos 

 

Os fatores intrínsecos estão relacionados diretamente ao indivíduo no qual são 

observadas alterações fisiológicas (redução da visão, hipotensão postural, fraqueza muscular) 

ocorridas ao longo do envelhecimento humano; determinadas doenças (neurológicas, 

cardiovasculares, osteomusculares) e efeitos causados pelo uso de determinados 

medicamentos (PEREIRA et al., 2001).  

O envelhecimento é um processo natural no qual todos os seres vivos passam por 

transformações. Na literatura, o envelhecimento humano é definido como um processo 

gradual, universal e irreversível, provocando uma perda funcional progressiva no organismo. 

Esse processo é caracterizado por causar diversas alterações orgânicas, tais como, a redução 

do equilíbrio e da mobilidade, das capacidades fisiológicas (respiratória e circulatória) e 

modificações no sistema nervoso e no sistema músculo-esquelético (NAHAS, 2006).  

Guimarães e col. (2004) nos apresentam a concepção de envelhecimento como um 

processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem alterações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas modificando progressivamente o organismo e tornando-o mais sujeito às 

agressões intrínsecas e extrínsecas.  

Conforme Amaro (2012), o envelhecimento não ocorre igual para todo ser humano. 

Ele é um processo próprio de cada indivíduo, no qual as alterações fisiológicas são 

irreversíveis, acontecendo de forma lenta e contínua ao longo dos anos, levando a uma perda 

progressiva das funções do nosso corpo.  
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Sob esta ótica, Moraes (2008) nos apresenta o envelhecimento biológico como um 

processo inexorável, dinâmico e irreversível, caracterizado pela maior vulnerabilidade às 

agressões do meio interno e externo e, portanto, maior suscetibilidade de órgãos e sistemas. O 

autor afirma que o envelhecimento biológico pode ser fisiológico (senescência) ou patológico 

(senilidade). Concordamos com o autor quando ele afirma que a hereditariedade, os fatores 

ambientais e as próprias alterações fisiológicas do envelhecimento são as variáveis que 

interagem para determinar o risco de doenças, deficiências ou incapacidades na velhice. 

Portanto, sob essa ótica, acreditamos que o envelhecimento proporciona uma maior 

vulnerabilidade do organismo às agressões externas e internas, predispondo às quedas. 

Diversos são os fatores intrínsecos associados ao acidente por quedas. Em seu estudo, 

Downtown (1992, apud PAULA, 2010) cita como fatores de riscos mais associados às 

quedas, a idade, o sexo feminino, o uso de medicamentos, alteração cognitiva, problemas de 

visão, alteração postural, doenças neurológicas, fraqueza muscular dos membros inferiores, 

arritmia cardíaca, depressão e problema nos pés. 

Em outro estudo, Coutinho e Silva (2002) constataram que o uso de alguns tipos de 

medicamentos, principalmente quando ocorre o consumo indiscriminado ou a utilização de 

polimedicamentos, predispõem a esse agravamento. Medicamentos como os 

benzodiazepínicos; antidepressivos; sedativos/hipnóticos; anti-hipertensivos; diuréticos em 

geral; neurolépticos e os antiarrítmicos são associados ao maior risco de quedas na população 

idosa. As drogas podem diminuir as funções motoras, alterar o equilíbrio, causar fraqueza 

muscular, fadiga, vertigem, sonolência ou hipotensão postural (HAMRA et al., 2007). Para 

esses estudiosos, o aumento no risco de quedas e fraturas entre os idosos usuários de 

benzodiazepínicos tem sido atribuído a duas propriedades desses medicamentos: ação 

sedativa e bloqueio adrenérgico. A primeira ação seria responsável pelas alterações 

psicomotoras, e a segunda aumentaria a probabilidade de hipotensão. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



 29 

 

            2.5- CONSEQUÊNCIAS DAS QUEDAS EM IDOSOS 

  

As quedas trazem sérias consequências para os idosos e têm grande importância no 

que se refere à mortalidade e à morbidade. Segundo Paula (2010, p. 58), as consequências 

desse tipo de ocorrência são muito mais graves do que para um jovem, já que muitas vezes 

coloca em risco a vida do idoso. Dentre as várias consequências originadas das quedas uma 

das mais preocupantes é a hospitalização. O período de permanência no leito pode acarretar 

sérios problemas de saúde.  

Fabrício e col. (2004) citam como fatores que podem afetar o lado emocional, 

psicológico e social do idoso o medo de lesionar-se, ser hospitalizado, sofrer imobilização e 

perder sua autonomia para realizar as atividades básicas do dia a dia. Segundo esses autores, 

fratura do fêmur (62%) foi a principal consequência entre os pacientes que caíram e 

precisaram de assistência hospitalar.   

Idosos que não preservam sua autonomia funcional e que são acometidos por doenças 

crônicas degenerativas, ou que sofreram uma queda, apresentam mobilidade fragilizada e 

redução nas atividades da vida diária (AVDS). O custo social é imenso e torna-se ainda maior 

quando o idoso necessita ainda mais do sistema de saúde para o seu autocuidado (PEREIRA, 

2008). 

Perracini e Ramos (2002) observaram que as quedas podem produzir prejuízos físicos, 

psicológicos, sociais e econômicos. Dentre as principais consequências físicas destacam-se as 

fraturas, as quais podem imputar ao idoso maior vulnerabilidade a novos episódios, seguida 

de lesões na cabeça e ferimentos graves.  

O medo de cair foi destacado por vários autores (VERAS et al. 2009; RIBEIRO, 2008) 

como consequência psicológica muito presente no pós-queda. Esse sentimento pode trazer 

consigo não somente o medo de novas ocorrências de quedas, mas também de se machucar, 

ser hospitalizado, sofrer imobilizações e tornar-se dependente de terceiros para o autocuidado 

ou para realizar atividades da vida diária.  

Dessa forma, o conhecimento das consequências físicas, psicológicas e sociais das 

quedas em idosos é de extrema relevância, pois irá auxiliar nas ações de prevenção e de 

programas específicos de intervenção (ALVES JUNIOR, 2001).   
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2.6- A PREVENÇÃO DE QUEDAS SOB A PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

 

“o envelhecimento da população é, antes de tudo, uma vitória para as 

políticas de saúde pública, assim como para o desenvolvimento social e econômico” 

(Gro Harlem Brundtland,1999). 

 

O envelhecimento populacional é uma conquista da humanidade mas, com o número 

crescente de idosos, surgem preocupações sobre a capacidade das sociedades em tratar os 

desafios associados a essa revolução demográfica. Com maior longevidade, autonomia e 

independência econômica, o segmento idoso irá ocasionar impactos nas regras atuais da 

sociedade, caso não sejam planejadas e executadas políticas e programas que promovam o 

envelhecimento digno e sustentável e contemplem os direitos, as necessidades e as 

preferências dessa população.  

Segundo projeções da OMS (2008), a população idosa deverá superar a população 

menor de 14 anos em 2050. Essa inversão da pirâmide populacional demonstra o novo papel 

do idoso em nossa sociedade, como também a necessidade da promoção do desenvolvimento 

de sua independência e de sua autonomia na vida social. Em razão disso, programas de 

promoção da saúde para o idoso são cada vez mais necessários, pois suas ações têm como 

objetivo fazer com que as condições de vida da população sejam também cada vez mais 

favoráveis. Entre elas, podemos citar: habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema 

estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade em saúde, objetivando reduzir as 

diferenças no estado de saúde da população e garantir recursos igualitários para capacitar a 

maioria das pessoas a alcançarem seu potencial de saúde (BRASIL, 2006). 

            A Promoção da Saúde pode ser entendida como um processo de capacitação da 

população para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, oferecendo 

conhecimentos sobre a prevenção aos agravos e incluindo a maior participação no controle 

deste processo (FERREIRA JUNIOR, 2005). Para a WHO (2009), a Promoção da Saúde é 

definida como um processo cuja finalidade é ampliar as possibilidades de indivíduos e 

comunidades em atuarem sobre fatores que afetam sua saúde e qualidade de vida. Logo, é 

necessária uma maior participação dos indivíduos, no sentido de modificar favoravelmente o 

meio ambiente, a fim de satisfazer suas necessidades para um completo bem-estar físico, 

mental e social.  

O conceito da Promoção da Saúde surgiu a partir da preocupação da OMS em 

construir um novo conceito de saúde e definir as bases para elaboração de novas estratégias 
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para a saúde pública mundial. Isso ocorreu porque durante muito tempo a saúde era entendida 

como um modelo de características excessivamente biomédicas, tradicionais, fechadas, em 

que a doença era basicamente relacionada aos aspectos biológicos, necessitando ser 

diagnosticada e tratada fundamentalmente com base em medidas curativas. Desde então, 

cresce a aceitação de que os aspectos socioculturais, econômicos e ecológicos são tão 

importantes para a saúde quanto os aspectos biológicos (FARINATTI, 2008).  

Foi a partir da década de 1970 que essa nova concepção para a Promoção da Saúde 

surgiu, resultado de debates na década anterior sobre a determinação social e econômica da 

saúde e a construção de uma concepção não centrada na doença.  

No Canadá, o Relatório Lalonde contribuiu muito para essa nova concepção. 

Produzido em 1974, intitulado de A new perspective on the health of Canadians  (Uma nova 

perspectiva da saúde de canadenses), enfatizou a responsabilidade de cada indivíduo em 

mudar seus comportamentos para melhorar sua saúde (WHO, 1986). A partir desse relatório o 

mundo ocidental começou a perceber a saúde e a promoção da saúde, como um fenômeno que 

abrange diversos fatores da vida humana, e não apenas aspectos restritos à visão biomédica.  

Apesar dessa evolução, tal abordagem tinha o enfoque voltado para a mudança dos 

estilos de vida, com ênfase na ação individual, pela adoção de um comportamento preventivo. 

Houve diversas críticas, principalmente por negligenciarem o contexto político, econômico e 

social, responsabilizando-se determinados grupos sociais pelos problemas de saúde 

(HEIDMANN et al., 2006). Contudo, esses acontecimentos estabeleceram as bases para 

outras importantes ocorrências que muito contribuíram para um novo paradigma da Promoção 

da Saúde.  

A Declaração de Alma-Ata de 1978 com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 

2000, reafirmou o significado de saúde como um direito humano fundamental e reafirmou a 

importância de se adotar e estimular e ações no sentido de reduzir a desigualdade social por 

todos os países, para que a meta de saúde universal fosse atingida, diminuindo a lacuna 

existente entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos (MENDES, 2004). Chegou-

se, então, ao consenso de que a promoção da saúde é essencial ao contínuo desenvolvimento 

econômico e social, à manutenção da melhoria da qualidade de vida dos homens e à 

manutenção da paz mundial.  

A partir dessa iniciativa, outros movimentos foram organizados, periodicamente, pela 

OMS em função da ampliação das ações em saúde, com a inserção de novos elementos e 

avanços significativos nas políticas de saúde em diversos países. A Declaração de Alma-Ata 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_humano
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representou o ponto de partida para as Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde. 

As principais conferências e movimentos que se seguiram foram assim representados: 

 I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Ottawa (1986); 

 II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Adelaide (1988); 

 III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Sundsvall (1991); 

 Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde de Bogotá (1992); 

 Primeira Conferência de Promoção da Saúde no Caribe em Port of Spain (1993); 

 IV Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Jacarta (1997); 

 Rede de Megapaíses para Promoção da Saúde na Suíça (1998); 

 V Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde na Cidade do México (2000); 

 III Conferência Latino-Americana de Promoção da Saúde e Educação para a Saúde em 

São Paulo (2002); 

 VI Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em Bangkok (2005); 

 Conferência Internacional de Saúde para o Desenvolvimento em Buenos Aires (2007). 

 

No Brasil, com o objetivo de reduzir as desigualdades, ocorreram ao longo dos anos, 

avanços na construção de políticas públicas que garantiram os direitos das pessoas idosas. 

Isso pode ser constatado com a criação da Política Nacional do Idoso (Lei Nº.8.842/94 e 

Decreto Nº.1.948/96) e no Estatuto do Idoso (Lei Nº. 10.741/2003), em que foram garantidos 

os direitos dos idosos na área da saúde (RODRIGUES, 2001). 

Recentemente, em, 2006 o Ministério da Saúde, observando a necessidade de uma 

política atualizada em relação à saúde do idoso, resolveu divulgar o Pacto pela Saúde 

(Portaria GM/MS/2006) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa- PNSPI (Portaria 

GM/MS Nº. 2.528/2006). Entre as diretrizes da PNSPI e do Pacto pela Saúde destacamos: a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável; manutenção e recuperação da capacidade 

funcional; formação e Educação Permanente dos profissionais de saúde na área de saúde da 

pessoa idosa (FERNANDES e SOARES, 2012). 

Entre as prioridades da Política em Defesa da Vida, destacamos a Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), que trouxe como objetivos a adoção de hábitos saudáveis por 

parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática 

de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo (BRASIL, 2006). 

A PNPS tem como objetivo “promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades 

e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais” (BRASIL, 2006). Dessa forma, ela vem estimular o envelhecimento saudável por 
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meio da adoção de hábitos saudáveis que incluem: a prática de atividade física regular; 

alimentação saudável; convivência social; atividade ocupacional prazerosa e o combate ao 

tabagismo, alcoolismo, automedicação. A inserção das práticas corporais/atividade física na 

PNPS fundamentou-se na concepção da promoção da saúde apoiada em processos educativos, 

na superação de barreiras, na busca de melhorias ambientais (BRASIL, 2006). 

Entretanto, promover a saúde não é tarefa fácil. É preciso mais do que o acesso a 

serviços médicos-assistenciais de qualidade; é preciso enfrentar os determinantes da saúde em 

toda a sua amplitude, o que requer políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação entre 

os setores do poder público e a mobilização da população, ou seja, é necessário trabalhar com 

a ideia de que promover a saúde é um dever de todos (ASSIS et al., 2004).  

Segundo Assis e col. (2004), programas de promoção da saúde destinados aos idosos 

são cada vez mais necessários, devido ao crescente envelhecimento populacional. Do ponto 

de vista gerontológico, as ações de promoção da saúde convergem com a promoção do 

envelhecimento ativo caracterizado pela experiência positiva da preservação da capacidade 

funcional. A adoção dos princípios da saúde nos programas para os idosos é tão importante 

quanto para as outras faixas etárias, apesar de um grande número de idosos apresentarem uma 

ou mais doenças crônicas e exibirem limitações em suas atividades. Para os autores, a 

promoção da saúde apresenta-se de forma positiva, uma vez que os idosos apresentam ganhos 

significativos para sua saúde, melhorando assim a qualidade de vida (ASSIS et al., 2004). 

Nesse sentido, Farinatti (2008, p. 50) afirma que a população idosa apresenta 

características próprias ao processo de envelhecer, necessitando de programas de prevenção e 

promoção à saúde adequada e adaptada a essa faixa etária, pois as mudanças que 

acompanham a senescência podem levar a uma redução da capacidade funcional, ou seja, da 

realização das atividades da vida diária (AVDS), tarefas essas que uma pessoa precisa realizar 

para o autocuidado, e das atividades instrumentais da vida diária (AIVDS), que são as 

habilidades que uma pessoa precisa para administrar o ambiente onde vive.  

Políticas e programas de envelhecimento ativo são necessários para permitir que as 

pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas capacidades e preferências à medida que 

envelhecem e também são imprescindíveis para prevenir e retardar incapacidades e doenças 

crônicas que são caras para os indivíduos, famílias e para o sistema de saúde.  

            O termo envelhecimento ativo foi adotado pela OMS do final dos anos 1990, e 

procurou trazer uma mensagem mais abrangente em relação ao envelhecimento saudável, e 

reconhecer, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam as populações que 

envelhecem (KALACHE et al., 1997).  
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            Para a OMS (2005), o envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de aumentar a expectativa 

de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, 

inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e requerem cuidados (OMS, 2005). 

A palavra ativo refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, 

culturais, espirituais e civis e não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer 

parte da força de trabalho. A palavra denota, ainda, a necessidade de que as pessoas percebam 

o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental no curso da vida e participem da 

sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, em que 

sugere proteção, segurança e cuidados adequados, quando necessários.  

Ao constatarmos que a queda tem alta prevalência em idosos, a avaliação dos seus 

fatores de riscos constitui importante ação para sua prevenção. Uma avaliação integral do 

indivíduo, considerando seus aspectos físicos e ambientais, além de sua relação com o meio, 

deveria fazer parte da avaliação rotineira de todos os indivíduos nessa faixa etária.  

Segundo Perracini e Ramos (2009), os fatores de riscos relacionados aos acidentes de 

quedas apresentam-se como determinantes para a ocorrência desse agravo e qualquer 

programa para prevenção de quedas deve abranger o maior número de estratégias que possa 

diminuir esses fatores a fim de reduzir significativamente sua incidência.  

Para Farinatti (2008), conhecer os fatores causais relacionados à queda constitui 

condição necessária e antecede as ações do indivíduo para sua prevenção. Segundo o autor, as 

ações educativas constroem a base para a promoção da saúde e podem auxiliar na prevenção 

de quedas em pessoas idosas, aumentando a capacidade dos indivíduos de tomarem decisões 

relativas a comportamentos que influenciarão no risco de cair. Conforme o autor, ao analisar 

os diversos programas de prevenção de quedas, são observados três níveis de ações 

preventivas que podem auxiliar na redução desse agravo, quais sejam: primárias, secundárias 

e terciárias. 

Na ação primária, por meio de campanhas educativas, são estabelecidas medidas de 

segurança no entorno físico e detecção precoce dos fatores de riscos. Na secundária, o foco é 

no diagnóstico que identifique e procure reduzir os fatores de risco, avaliando-se 

especificamente o idoso que cai. E por último, na ação terciária, sugere-se o tratamento das 

complicações que podem levar às quedas, busca-se reabilitar o padrão da marcha e atua-se 

com psicoterapia nos casos de síndrome pós-queda (NOGAL, 2004 apud FARINATTI, 

2008). 
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Segundo Alves Junior e Lima (2008), nos programas de prevenção de quedas são 

encontrados treinos de força e equilíbrio, intervenção e avaliação dos obstáculos que existem 

no interior das residências dos indivíduos, avaliação da visão, avaliação funcional e revisão 

dos medicamentos. Para os autores é importante que, dentro desses programas de prevenção, 

se tenha a consciência que esse é um trabalho de promoção da saúde e, como tal, devem-se 

levar em conta os determinantes sociais. Para os autores, todos os programas de prevenção 

deveriam estar em sintonia com esses determinantes sociais, para que assim se façam as 

devidas adaptações para contemplar as especificações e o perfil do grupo no qual se trabalha.  

Nesse sentido, a OMS (2007) propôs um modelo para prevenção de quedas cujos 

pilares fundamentais estão ancorados na conscientização sobre o problema, na identificação 

dos idosos de risco e na intervenção sobre estes fatores de risco (Figura 1).  

 

 

 

 

 

                    Figura 1: Modelo de Prevenção de Quedas Proposto pela Organização Mundial de Saúde 

                                                                       Fonte: WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007.  
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A conscientização é o primeiro pilar e tem como finalidade o reconhecimento de que 

cair pode ser um alerta para que medidas sejam tomadas para sua prevenção.  

O segundo pilar, Avaliação ou Identificação do perfil de risco, procura fazer a 

identificação do risco de cair. 

A Intervenção constitui o terceiro pilar, e nela, são realizadas as ações para redução 

dos fatores de risco modificáveis.  

Podemos observar diante desse contexto que a prevenção de queda se apresenta como 

uma estratégia promissora para o enfrentamento dos múltiplos problemas de saúde, 

salientando-se que qualquer programa de prevenção deve estar em sintonia com os princípios 

da Promoção da Saúde, dos determinantes sociais e que se façam as devidas adaptações para o 

perfil do grupo a ser trabalhado.  

  

            

2.7- O CONCEITO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE E A METODOLOGIA          

DE PAULO FREIRE NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

 

2.7.1- Educação Permanente  

 

O mundo globalizado atual aponta para a necessidade da formação de um profissional 

crítico-reflexivo, capaz de contribuir para a transformação da realidade social do seu 

cotidiano. Em se tratando da área da saúde, a formação desse profissional não deve se 

restringir ao conhecimento técnico e científico, mas abranger o desenvolvimento da 

capacidade de interação com o usuário, pois o trabalho em saúde é um constante exercício de 

escuta, que será crucial na qualidade da resposta assistencial (CECCIM, 2005). 

Desta forma, a Educação Permanente é entendida como uma atualização cotidiana das 

práticas, uma forma contínua para o desenvolvimento profissional na área de saúde, com 

objetivo permanente da qualidade dos serviços em saúde, contribuindo para satisfazer as 

necessidades individuais e coletivas da população (CECCIM, 2005).   

A Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 200, inciso III, atribui ao SUS a 

competência de ordenar a formação na área da saúde (BRASIL, 1988). E, desde então, o 

Ministério da Saúde vem desenvolvendo, ao longo do tempo, estratégias e políticas para a 

adequação da formação e qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades da 

população e ao desenvolvimento do SUS. Em 2003, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a 
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Resolução que deu subsídios para o Ministério da Saúde homologar em fevereiro de 2004 a 

Portaria 198/04 que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como 

estratégia do SUS, para formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor, o que 

corrobora com os ideais da OMS que, em 1990, reconheceu a Educação Permanente como 

essencial para a qualidade da assistência à saúde (BRASIL, 2004). 

O Ministério da Saúde considera que, no processo de Educação Permanente em Saúde, 

o aprender e o ensinar devem estar incorporados ao cotidiano do trabalho, tendo como um dos 

objetivos a transformação das práticas profissionais a partir da problematização do processo 

de trabalho. A EPS trabalha com ferramentas que buscam a reflexão crítica sobre a prática 

cotidiana dos serviços de saúde, sendo, por si só, um processo educativo aplicado ao trabalho 

que possibilita mudanças nas relações, nos processos, nos atos de saúde e nas pessoas.  

A EPS foi implantada como uma importante estratégia para uma assistência de 

qualidade. Sua proposta objetiva transformar a prática profissional e o trabalho em si, ao 

capacitar o profissional da área da saúde no seu contexto de trabalho, com base na 

problematização, na qual emergem os problemas e as necessidades de saúde da população 

(CELEDÔNIO et al., 2012).  

Nesse contexto, a grande motivação da Educação Permanente é o trabalhador, seu 

trabalho e sua contribuição para atenção à saúde da população.  

Segundo Silva e Seiffert (2009), a EPS é um meio contínuo para o desenvolvimento 

profissional na área da saúde, pois se trata de um processo permanente que promove o 

desenvolvimento integral dos mesmos, tendo como foco o ambiente do trabalho e os estudos 

dos problemas reais em situações que levam a uma aprendizagem.  

É importante fazer uma distinção conceitual entre a Educação Permanente e Educação 

Continuada como diferentes processos educativos devido aos seus princípios metodológicos 

distintos, apesar de ambas poderem conferir uma característica de continuidade ao processo 

de educação.  

Segundo Massaroli e Saupe (2008), a Educação Continuada é definida como algo que 

englobaria as atividades de ensino após o curso de graduação, com finalidades mais restritas 

de atualização, aquisição de novas informações e por meio de metodologias tradicionais. 

Ocorreria posteriormente à profissionalização, com o objetivo de atualizar os conhecimentos, 

adquirir novas informações e atividades. Pode-se considerar que é um conjunto de 

experiências subsequentes à formação inicial, as quais permitem ao profissional aumentar e 

qualificar sua competência individual para que a mesma esteja à altura da ação de suas 

responsabilidades.  
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Já a Educação Permanente, segundo os autores, centra-se em aprimorar o método 

educacional em saúde, tendo o processo de trabalho como seu objeto de transformação, com o 

intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-

o mais qualificado para o atendimento das necessidades da população (MASSAROLI e 

SAUPE, 2005). Ela deve ser realizada continuamente e sua metodologia centrada na 

resolução de problemas, buscando resultado de mudança. 

Em outras palavras, a Educação Continuada é considerada uma prática autônoma, 

uniprofissional, que desenvolve temas de especialidades e é voltada para a atualização técnica 

dos profissionais, é pautada na pedagogia da transmissão e na aquisição de conhecimentos de 

forma passiva, enquanto a Educação Permanente é caracterizada por uma abordagem 

multiprofissional, visa à transformação de práticas técnicas e sociais, em que o conhecimento 

passa a ser construído a partir da resolução de problemas produzidos no cotidiano 

(GONÇALVES, 2013).  

Assim, por possibilitar mudança na realidade vivenciada no ambiente de trabalho, com 

o objetivo de oferecer permanentemente assistência de qualidade nos serviços em saúde, a EP 

se apresenta como uma importante estratégia para capacitar os profissionais de saúde 

tornando-os críticos, reflexivos e atualizados. 

 

             

            2.7.2 Paulo Freire 

 

Nascido em Recife, com formação em Direito, Paulo Freire é considerado um dos 

pensadores mais notáveis da história da pedagogia brasileira, tendo influenciado o movimento 

chamado pedagogia crítica. Por meio da criação da concepção de educação popular, ele 

consolidou um dos paradigmas mais ricos da pedagogia contemporânea rompendo 

radicalmente com a educação elitista e se comprometendo, verdadeiramente, com a 

alfabetização de jovens e adultos. Na sua visão, a educação é um processo humanizador, um 

ato político de conhecimento, de criação e tem papel fundamental no processo de 

conscientização e de libertação. Isso significa levar a entender sua situação de oprimidos e 

agir em favor da própria libertação. Para que isso ocorra, são essenciais o diálogo crítico, a 

fala e a convivência (FREIRE, 2011).  

            Seu projeto educacional sempre contemplou essa prática na qual desenvolveu um 

pensamento pedagógico assumidamente político, construindo sua teoria do conhecimento com 
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base no respeito pelo educando, na conquista da autonomia e na dialogicidade como 

princípios metodológicos (FREIRE, 2011).  

            Um dos seus livros mais significativos se intitula “Pedagogia do Oprimido”, e os 

conceitos nele contidos revelam a realidade do ser humano sem recursos, submetido à 

opressão, que por meio de uma educação conscientizada e de ação, encontra uma saída para 

essa sua realidade. Nessa obra, Freire afirma que vivemos em uma sociedade dividida em 

classes, sendo a classe dominante composta por uma minoria, com privilégios os quais 

impedem que a maioria possa usufruir dos bens produzidos. Ele destaca que um desses bens é 

a educação, da qual grande parte da população é excluída. Para Freire, essa educação existe 

como prática de dominação (FREIRE, 2011).  

            Freire jamais deixou de lutar pela superação da opressão e desigualdades sociais, 

entendendo que um dos fatores determinantes para que a educação se dê seja o 

desenvolvimento da consciência crítica por meio da consciência histórica. Esse pensar crítico 

e libertador que permeia sua obra serve como inspiração para educadores do mundo inteiro 

que acreditam ser possível unir as pessoas numa sociedade com equidade e justiça.  

Por toda sua obra é considerado um dos grandes pedagogos da atualidade e trouxe 

grande contribuição em favor da educação popular para adultos, voltada tanto para a 

escolarização como para a formação da consciência política por meio de uma pedagogia 

singular, associando teoria, vivência, trabalho e política (FREIRE, 2011).  

           Freire foi um crítico do sistema tradicional que usava a cartilha como principal 

ferramenta da didática para ensinar a ler e a escrever. Sua crítica era para o uso de cartilhas 

que ensinavam pelo método da repetição de palavras soltas ou frases criadas de forma forçosa, 

conhecida como linguagem de cartilha.  

           Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto 

de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição ao ensino 

tecnicista e alienante que era oferecido pela ampla maioria das escolas (especificamente as 

"escolas burguesas") e que ele qualificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o 

professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo. Em outras 

palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores, mas não menos 

ideologizada do que a que ele propunha para despertar a consciência dos oprimidos. "Sua 

tônica fundamentalmente reside em matar nos educandos a curiosidade, o espírito 

investigador, a criatividade", escreveu o educador (FREIRE, 2013). Trata-se, para Freire, de 

uma escola alienante caracterizada pela presença do professor depositante e o aluno 

depositário das informações. Os alunos recebiam, memorizavam e repetiam essas 
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informações. Era uma prática totalmente verbalista, dirigida para a transmissão e avaliação de 

conhecimentos abstratos, numa relação vertical, fornecida de cima para baixo e autoritária 

pois manda quem sabe (FREIRE, 2011).  

           Na sua proposta pedagógica, o educando criaria sua própria educação, fazendo ele 

próprio o caminho, e não seguindo um já previamente construído. Seu método propõe 

identificar as palavras-chaves presentes no vocabulário dos alunos – as chamadas palavras 

geradoras. Essas palavras são escolhidas após pesquisa no meio em que esses alunos estão 

inseridos garantindo, a todos, a possibilidade de se expressar sobre aspectos da realidade, 

mantendo uma ligação com o universo conhecido deles e impulsionando-os para novas 

descobertas, pois aprendemos melhor aquilo que temos interesse em conhecer. Por exemplo, 

numa comunidade de operários da construção civil, a palavra “tijolo” é geradora porque está 

associada a seu cotidiano. Diante dos alunos, o professor mostrará lado a lado a palavra e a 

representação visual do objeto que ela designa. Os mecanismos de linguagem serão estudados 

depois do desdobramento em sílabas das palavras geradoras. O conjunto das palavras 

geradoras deve conter as diferentes possibilidades silábicas e permitir o estudo de todas as 

situações que possam ocorrer durante a leitura e a escrita (FREIRE, 2011). 

Em resumo, a proposta de Paulo Freire parte do Estudo da Realidade (fala do 

educando) e da Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem os Temas 

Geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos educandos.  

            Seu método foi inovador ao possibilitar a alfabetização de jovens e adultos por meio 

de uma aprendizagem integradora que promovia uma relação horizontal, na qual educador e 

educando, mediatizados pela realidade que aprendem e da qual extraem o conteúdo de 

aprendizagem, ampliam seu nível de consciência dessa mesma realidade, para nela atuarem 

numa perspectiva transformadora (ALVIM e FEREIRA, 2007). 

Como a metodologia de Freire, a Educação Permanente adota a concepção pedagógica 

problematizadora, com o propósito de estimular a reflexão da prática e a construção de novos 

conhecimentos, visto que a pedagogia da problematização visa trocar conhecimentos e não 

simplesmente inserir mais conhecimentos ao educando.  

Segundo Pereira (2003), Freire trabalha com a problematização, pois busca a 

superação da primeira visão ingênua por uma visão crítica, capaz de transformar o contexto 

vivido. É por meio dela que se desenvolve a concepção libertadora que envolve a relação 

entre o educador e o educando, conhecimento e aprendizagem. A pedagogia da 

problematização favorece a aprendizagem por contribuir para a continuidade transformadora 

da realidade.                         
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            Para que a Educação Permanente seja uma realidade dentro das instituições de saúde é 

preciso que os profissionais de saúde estejam preparados para desenvolvê-la. Nesta 

perspectiva, Montenegro e col. (2013) afirmam que a metodologia de Paulo Freire, quando 

prioriza a ação humana por meio da comunicação horizontal e dialógica, é uma importante 

ferramenta para as atividades de Educação Permanente, para que ambos os sujeitos possam 

compartilhar experiências na transformação e autotransformação (MONTENEGRO et al., 

2013).  

Para Gonçalves (2013), o pensamento de Paulo Freire dialoga com a proposta da 

Educação Permanente em saúde, ao abordar a noção da aprendizagem significativa que já era 

utilizada por ele desde as suas primeiras experiências como educador, quando defendia a ideia 

de que os educandos não deveriam ser tratados como elementos vazios que apenas recebem 

informações, mas sim que os educadores deveriam levar em consideração o que os alunos já 

sabiam, considerando suas experiências de vida e, a partir daí, dar início a todo o processo de 

aprendizagem. Observa-se também essa sintonia com a política de Educação Permanente, por 

seu caráter ascendente que situa os profissionais participantes do processo como sujeitos 

ativos e considera suas experiências anteriores e a realidade em que está inserido no processo 

de ensino-aprendizagem (GONÇALVES, 2013).  

Assim, por meio da metodologia de Freire, a educação participativa, dialógica e 

reflexiva estende-se às demais áreas dos saberes, como a da saúde na qual a mesma torna-se 

um meio essencial para a atuação dos profissionais da saúde.  

 

 

2.7.3 Metodologia ativa no desenvolvimento da Educação Permanente 

 

A educação na área da saúde vem passando por profundas mudanças pedagógicas em 

razão de novas concepções que norteiam a necessidade de se formar um profissional de saúde 

crítico-reflexivo, capaz de transformar a realidade social do seu cotidiano de trabalho, 

minimizando injustiças e desigualdades sociais. Nesse contexto, a metodologia ativa é uma 

das possíveis estratégias para o alcance desse objetivo. Podemos compreendê-la como 

concepção educativa que estimula a crítica e a reflexão no processo de aprendizagem O 

educador, nesse caso, participa ativamente do processo, em situações que promovam 

aproximação crítica do aluno com a realidade. Entre as metodologias ativas, destaca-se que a  

metodologia da problematização e a aprendizagem baseada em problemas (ABP) são 
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metodologias que trabalham com base em problemas para o desenvolvimento do processo de 

ensinar e aprender. 

Nesse modelo pedagógico, o aluno se torna protagonista principal, ou seja, 

corresponsável pela sua trajetória educacional, e o professor assume o papel de mediador, ao 

conduzir os alunos à observação da realidade usando recursos didáticos que favoreçam o 

aprendizado crítico-reflexivo do discente, de forma ativa e motivadora (PRADO et al., 2012). 

Para Berbel (1998), a metodologia ativa se baseia em formas de desenvolver o 

processo de aprendizagem, utilizando experiências reais ou simuladas, com a finalidade de 

solucionar desafios advindos das atividades essenciais da prática social. Ainda segundo esse 

autor, tal metodologia tem o potencial de despertar a curiosidade à medida que os alunos se 

inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados na aula ou na 

própria perspectiva do professor. 

A metodologia aprendizagem baseada em problemas é baseada no estudo de 

problemas propostos com a finalidade de fazer com que o aluno adquira conhecimento para 

resolver o problema proposto. É uma metodologia formativa à medida que estimula uma 

atitude ativa do aluno em busca do conhecimento e não meramente informativa como é o caso 

da prática pedagógica tradicional (BERBEL, 1998).    

            Já a metodologia da problematização é utilizada em situações nas quais os temas 

estejam relacionados com a vida em sociedade, levando em consideração o contexto social no 

qual o sujeito está inserido, e tem como objetivo instigar o estudante mediante problemas, 

pois assim ele tem a oportunidade de examinar, refletir e se posicionar de forma crítica 

(PRADO, 2012).  

A problematização utilizada pelas metodologias ativas como recurso didático de 

ensino-aprendizagem tem com objetivo motivar o estudante, pois quando esse está diante de 

um problema, ele examina, reflete, contextualiza suas descobertas (BERBEL, 1998).  

A fundamentação teórica da metodologia da problematização está na concepção de 

uma educação baseada nos princípios da pedagogia crítica, com propósito maior de preparar o 

ser humano na tomada de consciência do seu mundo e atuar para transformá-lo (BERBEL, 

1998).  

Essa metodologia tem como referência o Método do Arco de Charles Maguerez, 

constituído por cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade social: Observação da 

Realidade, Pontos-Chaves, Teorização, Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade 

(BERBEL, 1998).  
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A Observação da Realidade social é a primeira etapa em que os sujeitos participam 

com um olhar atento da realidade apresentada a eles. Os alunos são orientados pelo professor 

a olhar atentamente e registrar o que perceberam sobre a parcela da realidade em que aquele 

tema está sendo vivido ou realmente acontecendo. Tal observação permitirá aos alunos 

identificar dificuldades, carências de várias ordens, que serão transformadas em problemas, 

ou seja, serão problematizadas. Nessa etapa, com o intuito de aproximá-los da realidade, o 

professor pode utilizar diferentes estratégias (filmes, visitas, reportagens, entrevistas com a 

população, dentre outras).  

Na segunda etapa, chamada de Pontos-Chaves, os alunos são levados a refletir 

primeiramente sobre as possíveis causas da existência do problema em estudo. Por que será 

que esse problema existe? 

Nessa fase, realizando um estudo mais cuidadoso, o estudante seleciona o que é 

relevante. Em seguida, elege os pontos e os aspectos mais importantes dessa realidade para 

buscar uma resposta ao problema apresentado. É o momento de síntese após a etapa da 

escolha do que será analisado sobre o problema, os fatores que precisam ser conhecidos, para 

que se encontre uma resposta ao problema. 

            A Teorização corresponde à terceira etapa. É a etapa do estudo, da investigação 

propriamente dita. Os alunos buscam as informações do problema em livros, revistas 

especializadas e pesquisas já realizadas. As informações obtidas são analisadas e avaliadas 

quanto a suas contribuições para resolver o problema.  

            Na aplicação da quarta etapa, Hipótese de solução, são elaboradas alternativas viáveis 

para solucionar os problemas identificados, de maneira crítica e criativa, a partir do confronto 

entre teoria e realidade. O que precisa acontecer para que o problema seja solucionado? O que 

precisa ser providenciado? O que pode realmente ser feito? 

            E, por último, a etapa da Aplicação à Realidade, na qual os sujeitos envolvidos são 

levados à construção de novos conhecimentos para transformar a realidade observada, por 

hipóteses anteriormente planejadas. É a fase do intervir, da prática e atuação dos alunos na 

realidade social e nas situações concretas, a partir da seleção das hipóteses de solução 

apresentadas na etapa anterior. 

Para o desenvolvimento da oficina sobre EP com os profissionais de Educação Física 

na coleta de dados, a metodologia da problematização será utilizada com o propósito de 

auxiliar na dinâmica da Educação Permanente. 
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3- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Tratou-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo descritiva e exploratória.  

A escolha pela pesquisa quantitativa se deve ao fato de ela ser mais adequada para 

apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utiliza instrumentos 

padronizados (questionários). As informações são colhidas por meio de um questionário 

estruturado com perguntas claras e objetivas, garantindo a uniformidade de entendimento dos 

entrevistados.  

A pesquisa descritivo-exploratória permite uma maior familiaridade com o problema, 

possibilitando descrever as características de determinada população ou fenômeno (GIL, 

2008).   

 

 

3.2.  CENÁRIO DO ESTUDO  

 

Como cenário, foi escolhido o Instituto Federal Fluminense Campos – Campus 

Centro, localizado no município de Campos dos Goytacazes/RJ, Bairro Parque Dom Bosco, 

onde é ofertado o Projeto Centro Qualidade de Vida (CQV). 

O CQV é um projeto de extensão da Coordenação de Educação Física do Campus 

Centro do IFF. Foi criado em 1997 por meio de uma parceria da Gerência de Recursos 

Humanos com a coordenação de Educação Física em necessidade da complementação de 

carga horária dos professores, devido às mudanças pedagógicas interpretadas da Lei 5692/96 

pelo Conselho Institucional, além de ampliar a ação educativa da escola, disponibilizando 

atividade física educacional e promotora de saúde para os servidores ativos e aposentados do 

IFF, bem como o atendimento à comunidade, sendo os casos especiais analisados e 

encaminhados pelo serviço social do campus. 

            Atualmente o projeto tem como atividades as modalidades de hidroginástica, natação, 

musculação e pilates, como forma de promover a saúde. 
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            3.3 SUJEITOS DO ESTUDO  

 

   

O grupo de sujeitos deste estudo foi formado por cinquenta idosos participantes do 

Projeto CQV do IFF Campus Centro, além de nove profissionais de Educação Física, os quais 

tiveram interesse em participar do estudo acerca das quedas e sua relação com a Educação 

Permanente.  

 

 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

            

 

Os critérios de inclusão dos idosos participantes do projeto são: ter 60 anos ou mais de 

idade, de ambos os sexos, que estejam inscritos e participando do Projeto CQV e forneçam 

anuência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os critérios de inclusão dos profissionais de Educação Física são: estarem atuando no 

projeto, sua participação ser de livre e espontânea vontade e que forneçam anuência e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

  

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

             

Os critérios de exclusão dos participantes do projeto são: não apresentarem nenhum 

déficit de compreensão, dificuldade visual ou qualquer outra alteração que os impeça de 

responder ao questionário. 

Os critérios de exclusão dos profissionais do projeto são: estarem de férias, licença 

médica.  
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            3.6 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Primeiramente foi encaminhado um pedido de autorização institucional à direção geral 

do Instituto Federal Fluminense para que a coleta de dados pudesse ser realizada dentro da 

instituição onde acontece o Projeto CQV (Apêndice A). Após a aprovação da instituição, o 

projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina HUAP/UFF e foi aprovado em fevereiro de 2015 sob Parecer Nº.977.629 (Anexo I). 

Após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética, iniciaram-se os procedimentos para a 

coleta de dados no período de fevereiro a março de 2015. 

Para a realização dessa etapa da coleta de dados, a pesquisa foi realizada em 2 etapas  

com dois grupos distintos. Um formado pelos idosos frequentadores do projeto e outro, pelos 

profissionais que atuam ministrando as aulas de hidroginástica. Para o primeiro grupo, 

formado pelos idosos, foi utilizado como instrumento de coleta de dados a aplicação de um 

questionário estruturado, construído com base no questionário sobre quedas em idosos do 

Projeto Prev-Quedas, do Grupo de Pesquisa e Atividade Física da Universidade Federal 

Fluminense. O questionário elaborado para o estudo é composto por 51 questões contendo 

itens de identificação da ocorrência de quedas, no período de 12 meses anteriores à sua 

aplicação e dados socioeconômicos, além de investigação sobre as variáveis condições 

intrínsecas, como a percepção do estado de saúde, a condição do equilíbrio, o uso de 

medicamentos. Também investigou as condições do ambiente ou fatores extrínsecos, tais 

como as condições do piso e a iluminação. A coleta foi realizada dentro do ginásio de esporte 

do IFF, onde acontece o Projeto CQV.  

Primeiramente, por meio de um levantamento prévio do cadastro das fichas de 

matrícula dos alunos foi verificado que o projeto era composto por oito turmas de 

hidroginástica, totalizando 405 alunos. A partir daí e sempre ao final de cada aula, era feito 

um convite a todos os frequentadores. O pesquisador se apresentava e, após explicação dos 

objetivos da pesquisa, convidava todos os idosos a participarem. Após uma semana de 

levantamento, 50 idosos aceitaram o convite e concordaram com os termos da pesquisa 

confirmando sua participação. 

A pesquisa ocorreu no período de fevereiro a março de 2015, para a aplicação do 

questionário numa sala reservada da Coordenação de Educação Física no Ginásio de Esporte 

do IFF Campos. Ao final de cada aula, cinco idosos eram encaminhados a essa sala, onde 

novamente era explicada a razão da pesquisa e a todos era informado o direito de desistir de 
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participar em qualquer momento da pesquisa. Nesse momento, eram então entregues duas 

vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice B), que era lido e 

assinado por eles. Após a assinatura do TCLE, era entregue o questionário (Apêndice C) com 

as perguntas objetivas. As perguntas do questionário foram dirigidas pelo pesquisador e eram 

respondidas pelo idoso. Essa fase da pesquisa ocorreu em cinco dias. A aplicação do 

questionário teve como objetivo identificar o perfil dos sujeitos e os fatores de riscos 

relacionados às quedas. 

            Para a segunda etapa, foi desenvolvida uma oficina de Educação Permanente em 

Saúde (EPS) com a participação de nove profissionais de Educação Física que trabalham no 

CQV. Primeiramente, fizemos a divulgação e o convite uma semana antes do início da 

mesma, em uma reunião da coordenação de Educação Física. Para o desenvolvimento dessa 

oficina, com o objetivo de viabilizar a experiência da EPS frente a esses profissionais, foi 

utilizada a metodologia da problematização por meio do Método do Arco de Charles 

Maguerez. Nessa metodologia são utilizadas as situações-problemas da vida real, levando em 

consideração o contexto social no qual o indivíduo está inserido, para que todos possam ser 

conduzidos a observar a realidade de forma crítica, levantar os pontos-chaves, teorizar e 

discutir sobre esses problemas, criar coletivamente hipóteses de solução e debater formas de 

aplicação para a realidade vivida. Para o desenvolvimento dessa oficina foi utilizada como 

situação-problema o caso Malafalda (vide Apêndice 5) a partir da realidade de um aluno 

evidenciada pelo pesquisador.  

            Foi elaborado o TCLE para os professores participantes da pesquisa e, antes do início 

da oficina, todos foram convidados a lerem e assinarem. Para garantir o anonimato, utilizamos 

como codinome a consoante P (Professor) seguido da ordem numérica, como exemplo, P1, 

P2, P3.  

               

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS  

 

Ressalta-se que o estudo respeitou o conhecimento bioético que envolve os 

mecanismos de pesquisa com os seres humanos, contidos na Resolução Nº. 466 de 12 de 

dezembro de 2012. Este dispõe sobre a submissão do respectivo trabalho ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), em razão de ser uma 

pesquisa de um dos programas da Universidade Federal Fluminense, além do fornecimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos sujeitos participantes da pesquisa. 
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4- RESULTADOS   

 

 

4.1 COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO 

             

A fim de coletar dados sobre o perfil sociodemográfico dos idosos e os fatores de risco 

associados às quedas, foi utilizado como instrumento um questionário com 51 perguntas, 

abordando os tópicos mais relevantes da pesquisa, os quais serão apresentados a seguir.   

            Na Tabela 1 são apresentados os dados sociodemográficos da amostra. Foram 

avaliados 50 idosos com idade média entre 70 a 79 anos (50%). O sexo feminino (35 

mulheres) foi predominante com 70%, tendo uma variação da idade entre 60 a 80 anos. A 

maioria dos idosos relatou ter a casa como moradia principal (58%). Em relação ao 

conhecimento dos fatores de riscos para quedas, 32 idosos (64%) relataram conhecer tais 

fatores, como também as medidas para a sua prevenção (58%). Entretanto, a maioria (96%) 

nunca participou de um programa para prevenção, embora 82% considerem muito importante 

que se crie um programa específico para esse fim. 

 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas e conhecimento dos fatores de riscos para 

quedas relatados pelos participantes do Projeto CQV- IFF (N= 50). Março 2015. 

___________________________________________________________________________ 

Variáveis          N  %                           

 

 Sexo 

 

Masculino         15  30 

Feminino         35  70 

 

 Idade 

 

60 a 69          15  30 

70 a 79          25  50 

80 +          10  20 

 

 

 Residência 

Casa          29  58 
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Apartamento         21  42 

 

 Tem conhecimento dos fatores de risco 
 

Sim          32  64 

Não          18  36 

 

 

 Conhece medidas para prevenir quedas 
 

Sim          29  58 

Não          21  42 

 

 

 Participação ou participou de algum programa para prevenir quedas 
 

 

Sim          02  04 

Não          48  96 

 

 

 Acha necessário um programa voltado para prevenção de quedas 
 

Sim          41  82 

Não          09  18 

 

 

 

A Tabela 2 demonstra a distribuição percentual dos fatores de riscos intrínsecos mais 

associados à ocorrência de quedas. De acordo com essa Tabela, pode ser observada uma 

predominância das morbidades mais frequentes entre os idosos: a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) esteve presente em 30 indivíduos (60%), seguido de artrose (46%) e 

osteoporose (28%). Quando a qualidade da visão foi pesquisada, observou-se uma 

predominância para aqueles que a consideraram regular (52% dos idosos). A localização da 

dor foi citada (joelho, coluna, quadril, pés) e eles puderam indicar mais de um local, conforme 

a queixa. Foi constatada uma maior incidência de respostas para dores na coluna (50%), 

seguida de relatos de dores no joelho (30%) e no quadril (10%). Assim, de acordo com essa 

pesquisa, a prevalência de dor na coluna, seguida de dores nos membros inferiores, podem ser 

precursoras de alteração na mobilidade do indivíduo.  

Sobre a variável “utilização de medicamentos” houve um número bem expressivo 

(94%). Apenas três (6%) não relataram a utilização de remédios no seu dia a dia, todavia, 

houve relato de indivíduos que utilizavam de 1 a 2 medicamentos (34%), de 3 a 4 (30%) e 

aqueles que utilizavam cinco ou mais (34%), caracterizando uma extensiva utilização de 
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remédios relacionada a doenças crônicas ou outro tipo de doença. A condição de saúde 

apresentou uma tendência negativa na amostra, onde foram observadas classificações 

somadas de regular e ruim em 72% dos idosos e positivas em 28% dos casos.  

 

 

Tabela 2. Fatores de riscos Intrínsecos para ocorrência de quedas relatada pelos 

participantes do Projeto CQV- IFF (N= 50). Março 2015. 

___________________________________________________________________________ 

Variáveis         N  %  

 

 Morbidades 

 

Diabetes         10  20                                                             

Hipertensão         30  60 

Hipotensão         02  04 

Depressão         07  14              

Artrose          23  46 

Osteoporose         14  28 

Glaucoma         05  10 

Catarata         07  14 

Incontinência urinária        01  02 

Labirintite         09  18 

 

 Qualidade da visão 

 

Enxerga bem         21  42  

Enxerga regular        26  52 

Enxerga mal         03  06 

 

 

 Apresenta dor ou incômodo quando realiza algum movimento 

 

 

Joelho 15  30 

Coluna          25  50 

Quadril         10  20 

Pés          14  28    

 

 Utilização de medicamentos 

 

Sim          47  94 

Não          03  06 
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 Total de medicamentos por dia 

 

1 a 2          17  34 

3 a 4          15  30               

5 ou mais         17  34          

Nenhum         01  02 

 

 Condição da saúde  

 

Muito boa                                                                                                     04                    08 

Boa                                                                                                               10                    20 

Regular                                                                                                         26                    52 

Ruim                                                                                                             10                    20 

Muito ruim                                                                                                    00                    00 

 

 

A Tabela 3 apresenta os riscos extrínsecos, ou seja, aqueles que são influenciados 

pelos fatores ambientais. Nota-se que mais da metade apresentou quintal e escadas em sua 

residência (58%) e relataram frequentar diariamente esse ambiente. A presença de tapete e 

animais domésticos apresentou percentuais de 18% e 14% respectivamente. Em relação à 

presença de piso com diferença de nível, foram encontrados 32%, e para piso escorregadio, 

16%. Todos consideraram a iluminação da sua residência boa e quase a metade (48%) relatou 

que dentro dos banheiros há tanto o piso adequado, como também tapete de borracha. 

 

 

3. Fatores de riscos Extrínsecos para ocorrência de quedas na residência das relatados 

pelos participantes do Projeto CQV- IFF (N= 50). Março 2015. 

___________________________________________________________________________ 

Variáveis         N                   % 

 

 

 Quintal/jardim 

 

Sim          29  58 

Não          21  42 

 

 Escadas 

 

Sim          29  58 
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Não          21  42 

 

 Escadas com corrimão 

 

Sim          29  58 

Não          21  42 

 

 Tapetes soltos 

 

Sim          09  18 

Não          41  82 

 

 Animais pequenos 

 

Sim          07  14                                                                                                 

Não          43  86 

 

 Piso com diferença de nível 

 

Sim          16  32 

Não          34  68 

 

 Piso escorregadio 

 

Sim          08  16 

Não          42  84 

 

 Iluminação 

 

Boa          50  100 

Ruim          00  00           

 

 Banheiro possui tapete de borracha ou piso adequado 

 

Sim          24  48 

Não          26  52 

         

 

Na Tabela 4 encontramos os fatores extrínsecos, ou seja, fora da residência. A maioria 

dos idosos entrevistados (98%) transita por ruas com presença de calçadas, mas classificam 

essas calçadas, como regulares em 44% dos casos. Sobre a condição dessas ruas e calçadas, 
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foi relatada a presença de buracos em 68%; raízes de árvores expostas em 48%; piso irregular 

72%, e sobre a qualidade da iluminação, 70% consideraram boa. 

 

 

Tabela 4. Fatores de riscos Extrínsecos para ocorrência de quedas fora da residência 

relatados pelos participantes do Projeto CQV- IFF (N= 50). Março 2015. 

___________________________________________________________________________ 

Variáveis         N                     %  

  ___________________________________________________________________________  

 

 

 Presença de calçadas na rua pela qual transita 

 

Sim               49  98 

Não          01  02 

 

 

 Classificação das ruas pelas quais transita 

 

Boas          09  18 

Regulares         22  44 

Péssimas         19  38 

 

 

 Condições das ruas e calçadas 

 

 Buracos 

 

Sim          34  68        

Não          16  32  

 

 Raízes de árvores expostas 

 

Sim          24  48 

Não          26  52 

 

 Piso irregular 

 

Sim          36  72 

Não          14  28 

 

 Boa iluminação 
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Sim          35  70 

Não          15  30 

          

 

A Tabela 5 apresenta os aspectos relacionados diretamente à queda. Na identificação 

da frequência de quedas ocorridas nos últimos 12 meses foi observado que 25 idosos 

relataram ter caído nesse período, o que representou 50% dos indivíduos. A maioria das 

quedas ocorreu com o sexo feminino (80%) e houve predominância de uma queda por ano 

(40%). As quedas recorrentes foram observadas nos relatos de 15 idosos, correspondendo a 

60% dos que caíram. Entre esses, o maior número de quedas recorrentes em um ano foi igual 

a dois eventos correspondendo a 32%. 

Com relação ao número de quedas, verificou-se que dez idosos (40%) caíram uma vez, 

oito idosos (32%) caíram duas vezes, cinco idosos (20%) caíram três vezes e apenas dois 

idosos (8%) caíram mais de três vezes. 

Quanto ao local da queda, observou-se que o local predominante foi a própria 

residência dos idosos. Dos 25 que caíram, 17 (68%) caíram na sua própria casa e oito (32%) 

nas vias públicas. 

Nesse estudo, constatou-se que o aspecto mais prevalente foi o ato de tropeçar (52%), 

seguido de escorregar (40%). A atividade no momento da queda apresentou a maioria dos 

sujeitos caminhando (52%) enquanto 36% estavam realizando atividade doméstica.  

Os principais fatores que motivaram a queda foi o piso irregular (40%), tanto na 

residência quanto na via pública, seguido de piso escorregadio (32%).  

A maioria dos sujeitos relatou que as consequências de queda mais citadas foram 

hematomas (28%) e arranhões (26%). Afirmou também que não houve necessidade de 

hospitalização, não precisou suspender as atividades diárias e respondeu não ter medo de cair 

novamente.  
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Tabela 5. Aspectos relacionados a quedas ocorridas no último ano relatado pelos 

participantes do Projeto CQV- IFF (N= 50). Março 2015. 

___________________________________________________________________________ 

   Variáveis         N                     %  

  ______________________________________________________________________ _____ 

 

 Quedas 

 

Masculino         05                    20 

Feminino         20  80 

 

 N° de quedas 

1          10  40 

2          08  32 

3          05  20 

>3          02  08 

 

 Local da queda 

 

Residência         17  68 

Via pública         08  32 

 

 Antecedente à queda 

 

Teve tontura         00  00 

Escorregou         10  40 

Tropeçou         13  52 

Desmaiou         00  00 

Fraqueza nas pernas        02  08 

Outro 

 

 Atividade no momento da queda 

 

Caminhando         13  52 

Atividade doméstica        09  36                                                                                 

Banho          02  08 

Descendo escada        01  04 

 

 O que motivou a queda 

 

Piso irregular         10  40 

Má iluminação        01  04 

Piso escorregadio        08  32 

Calçado inapropriado        01  04 
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Tapete          05  20  

 

  

 Consequência da queda 

Fratura          01  04 

Entorse          01  04 

Hematoma         06  24 

Arranhões         05  20 

Hospitalização        02  08 

Medo de cair novamente       10  40 

             

 

 

            4.2 COM OS PROFISSIONAIS: DESCRIÇÃO DA OFICINA DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE  

 

Dos 15 profissionais de Educação Física convidados para a Oficina de Educação 

Permanente em Saúde, compareceram nove servidores, sendo sete do sexo masculino (66%) e 

dois do sexo feminino (34%). Quanto à ocupação, 55% dos sujeitos são professores que 

atuam diretamente no Projeto CQV dando aulas práticas de hidroginástica e natação. O 

restante são professores que atuam com o ensino médio do IFF. Como relatado, na coleta de 

dados foi utilizada para a realização da oficina de EP a metodologia da problematização.                                                               

A oficina foi realizada no dia da reunião geral da coordenação de Educação Física. 

Esse dia foi escolhido porque todos profissionais se encontram presentes- em cumprimento 

das normas estabelecidas pelo IFF -, o que facilitou a realização da oficina. Inicialmente, 

todos foram orientados a lerem e assinarem o TCLE. Após esse momento, foi explicada como 

seria a dinâmica da oficina, e como primeira tarefa foi solicitado que todos os professores 

expusessem suas ideias, definindo o que eles entendiam como EP. Uma breve discussão sobre 

o tema aconteceu após todos colocarem no papel sua definição, o que acabou gerando um 

clima muito bom, já que, para alguns, o tema era uma novidade.  

Dando continuidade à oficina, foi entregue a cada participante um texto com uma 

situação-problema cujo objetivo era desenvolver um olhar crítico sobre a realidade 

apresentada para discussão. Por sugestão do grupo, o texto seria lido por todos e, ao final, 

cada um apresentaria suas observações em relação aos problemas encontrados, das hipóteses 

para esse problema e finalizariam construindo uma questão de aprendizagem para discussão e 

as possíveis hipóteses para sua solução.   



 57 

 

Essa situação-problema, aqui identificada como “O caso Malafalda” (Apêndice 5), foi 

criada a partir dos resultados do questionário feito na fase inicial da pesquisa com os usuários. 

Ela traz a realidade de uma frequentadora do projeto, para que todos pudessem refletir sobre 

seu cotidiano e desenvolver um olhar crítico sobre sua realidade. 

Nessa história fictícia criada sobre dona Malafalda, sua dura realidade sensibilizou 

todos os participantes, por apresentar semelhanças com tantas outras ocorrências que, como o 

caso dela, procuram uma assistência médica de qualidade e muitas vezes não a encontram. 

Esse caso revelou a realidade de uma frequentadora do projeto que, há anos, vinha buscando 

uma solução para dores constantes no corpo em uma unidade de saúde da cidade. No texto, é 

revelado que dona Malafalda passou por muitas consultas rápidas, fez muitos exames e toma 

muitos remédios, mas não encontrando respostas e por indicação médica, procurou no Projeto 

CQV a solução para alguns dos seus problemas de saúde. 

Vale lembrar que a escolha da metodologia da problematização ou Método do Arco de 

Maguerez teve como objetivo conduzir todos a observarem a realidade de forma crítica, 

levantar os pontos-chaves ou problemas, teorizar e discutir sobre os mesmos, criar 

coletivamente hipóteses de solução para seus problemas e debater formas de aplicação para a 

realidade vivida. Observa-se que, apesar de ser constituída por cinco etapas, na etapa da 

Teorização não foi cobrada inicialmente dos participantes da oficina a busca de referenciais 

científicos, pois a oficina foi desenvolvida durante o expediente de trabalho, o espaço de 

tempo era curto e muitos conceitos novos, como Educação Permanente em saúde e a 

metodologia da problematização, eram novidades para alguns profissionais.  

Destacaram-se como principais pontos-chaves ou problemas: 

  Falta de diálogo e escuta nas consultas. 

  Falta de atendimento adequado. 

  Idade avançada.  

  Quadro depressivo. 

  Condições da moradia inadequada.  

  Irresponsabilidade em deixá-la morar sozinha. 

  Morte dos familiares. 

  Negligência. 

  Acessibilidade. 
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Como questão de estudo para etapa da Teorização surgiu: de que forma políticas 

públicas podem atender às expectativas e resolver os problemas do cidadão de forma 

adequada?  

Como hipóteses para sua solução foram citados: 

  Implantação da EP no preparo da equipe multidisciplinar para o atendimento. 

  Criação de centros sociais de convivência. 

  Programas sociais na visita domiciliar. 

  Políticas públicas de Estado e não de governos.  

  Incentivo à socialização e ao lazer. 

  Criação de cartilhas educativas para serem distribuídas nos postos de saúde. 

  Realização de palestras com temas relacionados ao envelhecimento.  

  Humanização da assistência.  

  Conscientização da população idosa pela mídia. 

  Inclusão de uma disciplina sobre envelhecimento nas escolas.  

 

Todas as etapas descritas acima foram conduzidas de forma que todos os participantes 

pudessem ter voz ativa e suas ponderações valorizadas. Ao final da oficina, os participantes 

ressaltaram a importância de se refletir sobre as situações reais no cotidiano do trabalho, seus 

problemas e suas falhas, compreendendo o quanto é importante o momento do encontro, do 

diálogo, na construção das possíveis alternativas para mudanças dessa realidade.  
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          5- DISCUSSÃO 

 

 

5.1 AS QUEDAS  

 

As quedas e suas consequências estão presentes em todas as etapas da vida, entretanto, 

sua alta prevalência entre os idosos constitui um problema de saúde pública, haja vista a 

possibilidade de causar aumento da morbidade, mortalidade e dos prejuízos sociais e 

econômicos à medida que interfere na independência funcional e na qualidade de vida das 

pessoas. 

As causas são de natureza multifatorial e podem estar associadas. A maioria das 

quedas ocorre pela combinação dos fatores de riscos intrínsecos (referindo-se diretamente às 

alterações fisiológicas ocorridas no processo de envelhecimento, doença associada, efeitos 

causados pelo uso de fármacos, etc.) e extrínsecos, relacionados aos comportamentos e 

atividades das pessoas com o meio ambiente (FABRICIO et al., 2004). Além disso, de acordo 

com Guimarães e Farinatti (2005), há uma associação direta entre o tipo de atividade realizada 

no dia a dia (caminhar, subir e descer escadas, tomar banho, etc.) com a possibilidade da 

ocorrência de quedas.  

No presente estudo, foram pesquisadas as quedas ocorridas nos últimos 12 meses. A 

prevalência de quedas encontradas para os idosos foi de 50%, dos quais 40% caíram pelo 

menos uma vez e 60% do casos foram quedas recorrentes. Metade dos idosos não relatou ter 

sofrido queda nesse período. Esse resultado pode ter sido subestimado, pois muitas vezes as 

quedas são interpretadas como acontecimentos inevitáveis do envelhecimento e, assim, não 

são relatadas. 

Observando outros estudos sobre quedas em idosos, verifica-se que os dados do 

presente estudo são comparáveis com os de Perracini e Ramos (2002), em que cerca de 30% 

dos idosos afirmaram ter sofrido quedas aos menos uma vez ao ano. Em seu estudo com 119 

idosos internados por quedas, Paula (2009) encontrou 52,2% enquanto Siqueira et al (2007), 

para uma amostra com 4.003 (quatro mil e três) indivíduos, de 65 anos ou mais, verificaram a 

prevalência de quedas de 34,8%. Em relação às regiões brasileiras, o Sul e o Sudeste 

apresentaram os maiores valores respectivamente, com 49% e 48% (BRASIL, 2003). 

Nesse contexto, o presente estudo mostra que a ocorrência de quedas é elevada, que 

essa realidade é encontrada em diversas regiões brasileiras e, portanto, é necessária uma 

discussão mais profunda em relação aos fatores determinantes desse evento. Pesquisar e 
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estudar esses fatores constitui importante ferramenta no auxílio da construção de programas 

de prevenção com o objetivo de proteger a saúde dos idosos.  

Nessa pesquisa foi observada uma frequência de quedas mais acentuada na faixa etária 

entre 70 a 79 anos, representando 60% dos idosos. Esse dado corrobora com vários estudos 

nos quais foi evidenciado que o risco de quedas aumenta proporcionalmente com o decorrer 

da idade, em virtude das alterações fisiológicas ao processo de envelhecimento e da exposição 

aos principais fatores de risco (LI et al., 2006; SIQUEIRA et al., 2007; PINHEIRO et al., 

2010). Com o envelhecimento, ocorrem alterações na marcha e no equilíbrio, disfunções nos 

sistemas nervoso, circulatório e respiratório, alterações musculoesqueléticas como perda da 

massa muscular e óssea e declínio na força muscular, levando a uma redução gradual do 

desempenho físico (GUIMARÃES e FARINATTI, 2005). Segundo os autores, essas 

alterações, comuns à senescência, podem resultar em um maior risco de queda. 

Nessa linha de investigação, Moraes e col. (2010) observam que a condição de maior 

fragilidade do idoso é expressa por perda de massa muscular e massa óssea, além de 

alterações no equilíbrio, postura e marcha, tornando-o mais propenso a sofrer lesões como as 

fraturas ósseas em razão de quedas. 

Neste estudo, a predominância de quedas ocorreu nas mulheres (80% dos casos). Essa 

tendência de maior prevalência de queda nas mulheres está de acordo com o relato de diversos 

autores. Segundo Siqueira e col. (2007), o risco de quedas teve uma prevalência de 40,1% nas 

mulheres e 26,5% nos homens para uma população estudada. Outros estudos têm apontado a 

associação entre quedas e o sexo feminino (REYES ORTIZ et al., 2005; PINHEIRO et al. 

2010; MOTA et al. ,2010). Para esses estudiosos, as mulheres são mais acometidas por 

quedas do que os homens e, portanto, ser do sexo feminino é considerado para as quedas um 

fator de risco. 

Entretanto, não há um consenso definido para as causas de maior prevalência entre as 

mulheres e as possíveis explicações para esse fenômeno permanecem pouco claras e 

controversas. Algumas hipóteses podem ser encontradas na literatura para justificar essas 

prevalências. A primeira sugere que provavelmente o sexo feminino poderia conferir uma 

maior fragilidade pelo fato de apresentarem menor quantidade de massa muscular e força 

muscular comparada aos homens da mesma idade (FRIED et al., 2001).  

Outro aspecto a ser considerado é a maior exposição das mulheres a quedas durante a 

realização de atividades domésticas, como varrer o quintal, lavar a varanda, cuidar do jardim, 

consideradas como fatores de risco (PERRACINI e RAMOS, 2002). Dados semelhantes 

foram encontrados nos estudos realizados por Li e col. (2006) e Coutinho e col. (2009), nos 
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quais foi constatado que muitas das quedas em mulheres ocorreram enquanto caminhavam, 

realizando atividades domésticas rotineiras. Em comum, esses autores mostraram que a 

fragilidade está relacionada à perda da capacidade funcional, e essa perda parece ter papel na 

interação multicausal das quedas.  

Sobre as condições de saúde, 72% dos idosos consideraram sua saúde regular (52%) e 

ruim (20%). Tal achado vai ao encontro de Siqueira e col. (2007) que, em um estudo com 

4003 (quatro mil e três) idosos, observaram que a percepção de saúde regular ou ruim está 

associada às quedas, aumentando a chance em 14% e 39% respectivamente. Outro estudo tem 

encontrado associação da percepção negativa dos idosos sobre seu estado de saúde com a 

ocorrência de quedas (MACIEL e GUERRA, 2005). Conforme Maciel e Guerra, quanto pior 

a percepção de saúde, maior o risco para a ocorrência de quedas e isso pode estar relacionado 

com a aceleração da deterioração física, algum distúrbio no equilíbrio e potencialização dos 

fatores de risco de sofrer quedas.  

Entre as doenças investigadas como possíveis fatores de riscos para as quedas, a 

hipertensão arterial sistólica (HAS) apareceu em 60% dos idosos, seguida da artrose com 46% 

e osteoporose com 28%. Pinheiro e col. (2010) encontram associação entre quedas recorrentes 

e a presença da hipertensão arterial, osteoporose, diabetes mellitus, depressão, vertigem e dor 

crônica na região lombar.  

Apesar de apenas seis idosos (24% dos que caíram) relatarem a existência de 

depressão no seu cotidiano, diversos estudos têm associado a sintomatologia depressiva a 

quedas, principalmente nas mulheres. Em um estudo composto por 78 idosas no Rio de 

Janeiro, Prata e col. (2011) encontram um percentual de pessoas com possível quadro de 

depressão em torno de 21,8%. A depressão como fator de risco também foi encontrada em 

outro estudo com 336 pessoas de 75 anos ou mais e, segundo esse estudo, o risco relativo de 

quedas foi 1,7 vezes maior para idosos deprimidos quando comparado àqueles sem depressão 

(TINETTI et al., 1998). Já Reyes-Ortiz e col. (2005), na pesquisa realizada em oito cidades da 

América Latina e do Caribe, apontaram a depressão como fator de risco para quedas em seis 

cidades investigadas.  

Com base na pesquisa realizada por Onaga e D’elboux (2007) pode-se levantar a 

hipótese de que a depressão pode causar alterações nos níveis de atenção do idoso, redução da 

autoconfiança, indiferença ao meio ambiente, inatividade, perda do apetite e consequente 

perda de peso, massa muscular e força muscular, o que pode aumentar o risco de o idoso cair 

(ONAGA, D’ELBOUX, 2007).  
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No estudo atual, a qualidade da visão foi considerada pelos participantes como regular 

e ruim em 58%. Perracini e Ramos (2002) apontaram o déficit visual como um dos fatores de 

risco intrínsecos para quedas entre esses indivíduos. É fato que em idade avançada há 

incidência elevada de doenças associadas à visão como catarata e glaucoma. Além disso, 

óculos inadequados associados a uma iluminação ambiental deficiente, podem comprometer a 

capacidade de julgar uma queda iminente e proceder à ação corretiva (FARINATTI, 2014). 

Chama a atenção a grande quantidade de medicamentos utilizada pelos participantes 

no presente estudo, representando outro fator preocupante, haja vista os efeitos das interações 

medicamentosas serem bem acentuados nessa faixa etária. Foi observado que 17 utilizavam 

pelo menos cinco medicamentos diários e 15 (30%) usavam entre 3 a 4 medicamentos por dia. 

Diversos estudos têm demonstrado que a polifarmácia (uso concomitante de quatro ou mais 

medicamentos) predispõe o idoso a efeitos adversos como sonolência, tonturas, hipotensão 

postural, vertigem e, por causarem diminuição no tempo de reação, dificuldades no equilíbrio 

e no caminhar, aumentando as chances para as quedas (COUTINHO e SILVA, 2002).  

Para Fabricio et al. (2004), o uso da polifarmácia pelos idosos pode ser explicado pela 

presença de grandes alterações fisiológicas e no maior número de comorbidades, interferindo 

no controle postural e no equilíbrio, com aumento do risco de cair. Hamra, Ribeiro e Miguel 

(2007), avaliando 205 idosos, verificaram que a polifarmácia é fator de risco para fratura por 

queda devido à maior fragilidade óssea característica da osteoporose. Guimarães e Farinatti 

(2005) observaram que o uso concomitante de várias drogas podem ocasionar hipotensão 

postural e alterações no sistema nervoso central, levando a distúrbios na visão, equilíbrio e 

coordenação. Portanto, os idosos que caíram deveriam ter seus medicamentos revisados, 

principalmente aqueles que induzem sedação, tais como os tranquilizantes, antidepressivos, 

anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, tendo em vista o risco de quedas futuras.   

Esse estudo não analisou a associação da ingestão de medicamentos antidepressivos 

com o risco de quedas. No entanto, diversos estudos defendem a ideia de que a depressão 

acrescida de medicamentos para o tratamento de seus sintomas pode predispor situações de 

maior risco a quedas em decorrência dos seus efeitos colaterais (TURCU et al., 2004; 

HARTIKAINEM et al., 2007).  

Embora a avaliação do equilíbrio por meio da aplicação de testes específicos para esse 

fim não tenha sido alvo desse estudo, verifica-se que as principais manifestações das 

desordens vestibulares como vertigem, tontura e o desequilíbrio, associado às alterações 

musculoesqueléticas e o declínio da força muscular  podem predispor as quedas (Moraes et 

al., 2010).  



 63 

 

O equilíbrio corporal é conseguido por um conjunto de informações visuais, 

labirínticas e proprioceptivas integradas ao Sistema Nervoso Central (SNC). Quando essas 

informações, por algum motivo, não chegam corretamente ao SNC, origina-se perturbação no 

estado de equilíbrio, que pode ser manifestada por desequilíbrio corporal, podendo ocasionar 

uma queda (BARBOSA et al., 2001).  

Entre os fatores que podem levar à deterioração progressiva do equilíbrio, reduzindo 

sua capacidade de compensação e aumentando sua instabilidade, estão a perda progressiva das 

células nervosas, redução das funções proprioceptivas das articulações, processos 

degenerativos de estruturas do ouvido interno e enfraquecimento muscular (MOURA et al., 

1999; CARTER et al., 2001). Essas alterações podem justificar os achados desse estudo, pois 

o tropeço (52%) e o escorregão (40%) foram as principais circunstâncias que antecederam as 

quedas, o que foi evidenciado também em outros estudos (GUIMARAES; FARINATTI, 

2005; LI et al. 2006). 

Seja por mudanças inerentes ao processo de envelhecimento ou consequência de 

outros agravos, o acúmulo de alterações no equilíbrio corporal diminui a capacidade 

compensatória do indivíduo, aumentando sua instabilidade (BARBOSA et al., 2001).  

Neste estudo, os fatores ambientais tiveram relação direta com a ocorrência de quedas. 

A maioria das quedas (68%) ocorreram na própria residência. Estudos como o de Li e col. 

(2006) e Pinheiro (2010) têm demonstrado que o ambiente domiciliar ou externo são 

considerados fatores de risco para quedas. Em sintonia com esses autores, Fabrício e col. 

(2004) relatam que, na maioria das quedas, os idosos não estavam realizando atividades 

perigosas (subir em cadeira ou escadas portáteis), mas sim, em atividades rotineiras. Tal fato 

pode ser comparado ao encontrado nessa pesquisa, quando foi relatado por 52% dos idosos 

que, no momento da queda, eles estavam caminhando enquanto realizavam atividades 

domésticas e o que motivou a queda foi o piso irregular (40%), seguido do piso escorregadio 

(32%). Esses fatores foram evidenciados também por Lopes e col. (2007), sendo encontrada a 

associação dos fatores ambientais, como tropeçar em calçada irregular, escorregar em piso 

molhado, com a ocorrência de quedas em 20 idosas. 

Lord, Menz e Sherrington (2006) relatam que todas as situações do meio ambiente 

com as quais o idoso interage, tais como pisos irregulares, iluminação inadequada, pisos 

escorregadios, tapetes soltos, são fatores que contribuem em grande parte para a ocorrência de 

quedas quando há interação com a limitação do idoso. Para os autores, o controle dos riscos 

ambientais favorece a redução do número de quedas nos idosos com limitação física e história 

prévia de quedas. Em sintonia com esses autores, Rubenstein (2006) afirma que, para prevenir 



 64 

 

o risco de quedas, deveriam ser identificados e eliminados os riscos ambientais, tanto na 

residência como nos espaços públicos. Portanto, mudanças no ambiente onde eles vivem, 

somadas aos cuidados individuais voltados às alterações intrínsecas são de grande importância 

para a promoção de saúde dos idosos. 

Para a população idosa, as consequências das quedas podem trazer prejuízos físicos, 

psicológicos e emocionais, levando à restrição de suas atividades. Nessa investigação, do total 

dos 25 idosos que caíram, 24% e 20% respectivamente tiveram como consequências 

hematomas e arranhões mas apenas 8% precisaram ser hospitalizados.  

Segundo Alves Junior (2011), um dos aspectos psicológicos mais comuns após um 

acidente por quedas é o medo de cair novamente. Esse sentimento muitas vezes pode vir 

acompanhado pelo medo do declínio da saúde ou da dependência de outras pessoas para o 

autocuidado, trazendo importantes modificações emocionais e sociais, como sentimento de 

fragilidade, insegurança e a redução do convívio social.  

No presente estudo, foi relatado o medo de cair novamente em 40% dos casos. Esse 

valor assemelha-se ao da investigação conduzida por Ribeiro e col. (2008), na qual o medo de 

voltar a cair apareceu em 88,5% dos 26 idosos que tiveram alguma consequência da queda.  

Fabrício e col. (2004) verificaram que o medo de cair novamente, de lesionar-se, de 

ser hospitalizado e perder sua autonomia para a realização das atividades básicas como lavar a 

louça, vestir-se, tomar banho, podem afetar o seu psicológico e o emocional. Já para 

Rodrigues e Ruscalleda (2009), o medo de cair traz consigo alterações como a perda de 

autonomia e independência para as atividades da vida diária, redução das atividades pessoais 

e sociais, além de sentimentos de fragilidade e insegurança.  

Embora não tenham sido investigadas nesse estudo, as variáveis neuromotoras 

flexibilidade e força muscular podem ser consideradas como fatores de riscos de quedas, 

principalmente pela relação que têm com o padrão da marcha. A perda da força muscular 

quando associada ao processo de envelhecimento afeta diretamente o equilíbrio, a postura e o 

desempenho funcional, reduz a velocidade da marcha e dificulta a realização das AVDs, 

levando ao idoso a sensação da perda de sua autonomia (MATSUDO et al., 2001).   

Segundo Guimarães e Farinatti (2005), a redução da flexibilidade associada à perda da 

mobilidade do quadril, joelhos, tornozelos e coluna vertebral geram alterações no padrão de 

marcha e dificuldades no desempenho de tarefas cotidianas como transpor desníveis no solo 

ou caminhar. Já em relação à força muscular, os autores consideram essencial para os 

indivíduos, haja vista sua relação com o equilíbrio, locomoção, execução das tarefas básicas 

diárias (subir e descer escadas, sentar e levantar-se etc.).  
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A prática da atividade física regular constitui importante fator de promoção da saúde e 

tem sido associada à redução na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Seus 

efeitos têm sido amplamente estudados na literatura científica e estão associados à prevenção, 

controle e tratamento de doenças como, hipertensão arterial, depressão, diabetes e obesidade. 

Para Pereira e col. (2008), independente das fragilidades e patologias individuais, os 

exercícios moderados mostram-se eficazes na prevenção de quedas quando praticados 

regularmente.  

Matsudo e Machecha (2009) destacam a importância dos exercícios físicos nessa faixa 

etária, apontando o fortalecimento muscular como um aspecto fundamental em um programa 

de exercício. Músculos fortes e resistentes se traduzem em passos e caminhadas mais precisas 

e seguras, redução do uso de auxílios e aumento da atividade espontânea (MATSUDO e 

MAHECHA, 2009). Assim como Matsudo e Machecha, Guimarães e col. (2004), 

encontraram um maior grau de mobilidade, força, equilíbrio e menor propensão a quedas em 

indivíduos que praticam atividade física regular. Em outro estudo, Cornillon e cols. (2002) 

encontraram melhora no desempenho de vários testes de equilíbrio, força e flexibilidade em 

150 idosos que participaram de um programa de dez sessões de exercícios físicos.  

Dessa forma, a prática regular de exercícios físicos é uma importante medida de 

intervenção capaz de influenciar positivamente na prevenção de quedas, já que entre os vários 

benefícios, podemos listar: o fortalecimento dos músculos pelo ganho de força muscular, 

melhora na propriocepção e na flexibilidade, mantendo uma boa condição de saúde 

(CORNILLON, 2002 apud CAMPOS, 2008).  

Diante do exposto, observa-se a relevância da ocorrência de quedas para a população 

idosa, visto ser um fenômeno de grande frequência e consequências para essa faixa etária. 

Logo, a investigação de fatores de riscos entre os idosos, pelos profissionais de saúde, 

cuidadores e familiares, faz-se necessária para uma maior redução da prevalência de quedas. 

 

 

5.2 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

               

A EPS traz um cenário que envolve a metodologia da problematização com ênfase nas 

situações-problemas do cotidiano, possibilitando reflexões críticas que levem à articulação de 

soluções para transformação da realidade. Dessa forma, a EPS parte do conceito em que o 

aprender e o ensinar devem integrar a prática dos profissionais da saúde, a fim de possibilitar 
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a observação da realidade na qual estão inseridos, criando, dessa forma, condição para a 

identificação dos problemas e possíveis estratégias educacionais para suas soluções. 

Nesse contexto, a oficina realizada a partir da metodologia da problematização na 

realização da EPS possibilitou a esses profissionais, pela primeira vez, vivenciarem essa 

experiência atuando efetivamente no processo de ensino-aprendizagem de forma dinâmica, 

participativa e dialógica.   

Durante a oficina, foi analisado o conhecimento dos professores sobre as questões que 

envolvem a EPS, e por meio de uma situação-problema os docentes foram levados a conhecer 

um pouco mais sobre a realidade vivida pelos idosos participantes do Projeto CQV. 

Constatou-se um grande conhecimento dos profissionais sobre os fatores associados ao 

envelhecimento e aos acidentes por quedas nos idosos. Entretanto, com relação à definição 

sobre EPS, os diferentes conceitos apresentados demonstraram uma grande falta de 

conhecimento sobre a Política Nacional de Educação Permanente (PNEP), cuja proposta é 

ajudar na formação e no desenvolvimento de profissionais para o SUS, por meio da integração 

entre a educação e o trabalho em saúde. Isso nos revela o quanto essa prática ainda é pouco 

difundida no cenário da pesquisa, já que apenas dois profissionais a definiram de acordo com 

a PNEP.  

Isso ficou confirmado nas respostas sobre como eles definiam a Educação Permanente 

realizada no início da oficina, uma vez que a maioria, 77,7%, associou a EPS como atividade 

de ensino, cujo propósito seria a atualização de conhecimentos voltados à formação 

profissional, por meio de cursos de atualização e capacitação. Ou seja, práticas relacionadas à 

proposta da Educação Continuada como mencionada pelo profissional P4: “processo de 

ensino-aprendizagem que é construído durante a sua trajetória contínua de vida através de 

cursos de capacitação”. Assim como o profissional P7, que diz: “busca pelo conhecimento 

profissional contínuo que se dá ao longo da história do sujeito”. 

Embora ambas confiram uma dimensão temporal de continuidade ao processo de 

educação correspondendo às necessidades das pessoas ao longo da vida, elas se baseiam em 

metodologias diferentes. Enquanto a Educação Continuada se baseia nas atividades de ensino 

após o curso de graduação, com finalidades mais restritas de atualização, aquisição de novas 

informações e por meio de metodologias tradicionais (MASSAROLI e SAUPE, 2005, p.87), a 

EPS corresponde à educação em serviço, ou seja, o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano do trabalho. De acordo com Ceccim (2005, p.163), essa estratégia além de 

possibilitar a atualização técnica dos profissionais de saúde, permite a reflexão e a análise 
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crítica dos processos de trabalho e dos processos de formação, facilitando a identificação dos 

problemas e a elaboração das possíveis soluções.  

Berbel (1998) cita que a metodologia problematizadora tem como objetivo estudar e 

identificar os problemas da sociedade e estabelecer possíveis intervenções para solução dos 

seus problemas identificados.  

A aplicação da abordagem problematizadora, por meio da utilização do Método do 

Arco para desenvolvimento dessa prática educativa, demonstrou sua importância na formação 

da consciência crítica desses profissionais. À medida que vivenciam as etapas do Arco, os 

participantes são levados a problematizar e refletir sua prática, construindo uma consciência 

crítica e reflexiva dos fatos, possibilitando saírem da condição de sujeitos passivos para 

sujeitos transformadores da própria realidade. 

Isso pôde ser constatado durante as discussões sobre o caso Malafalda. Vários 

profissionais, após refletirem sobre a realidade apresentada, puderam destacar a falta de 

diálogo e da escuta nas consultas como umas das hipóteses para o problema. Essa discussão 

nos alerta para a importância do diálogo entre os profissionais de saúde e os que buscam um 

atendimento digno e humano. Nessa perspectiva, Paulo Freire (2011, p.87) prioriza a ação 

humana com base na comunicação dialógica, solidária e horizontal. Ele ressalta que não é 

falando com o outro de cima para baixo que aprendemos a escutar, mas é escutando que 

aprendemos a falar com o outro: “os homens se educam juntos, na transformação do mundo”.   

Ressalta-se a grande participação de todos os profissionais expondo suas ideias e 

observações, de forma clara e oportuna sobre os problemas e fatores de risco encontrados na 

realidade apresentada. Sabendo-se que o risco de cair aumenta linearmente com o número de 

fatores de risco, se conseguirmos eliminar um ou mais fatores a probabilidade de cair pode ser 

reduzida consideravelmente. Dessa forma, todos apontaram a necessidade de uma avaliação 

mais profunda, considerando a probabilidade de quedas em seus aspectos físicos, ambientais e 

sua relação com o meio.                                

Entre as várias sugestões para solução das questões levantadas, destacamos a ideia da 

construção e distribuição de uma cartilha informativa sobre os fatores de riscos associados às 

quedas. O objetivo dessa cartilha é oferecer informações que eduquem os idosos e seus 

familiares quanto aos riscos de quedas, além de enfatizar a importância da redução dos fatores 

externos e avaliação dos fatores internos, como o uso exagerado de medicamentos.  

Ao final da oficina, foi feito um pequeno esboço contendo algumas sugestões 

levantadas pelo grupo, para posterior construção da cartilha definitiva que deveria ser adotada 

visando diminuir a probabilidade de queda. São elas: 
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 Fazer exames anualmente com o seu médico para detectar a existência de algum problema de 

saúde. 

 Informar a seus familiares e ao seu médico sobre efeitos colaterais dos remédios que está 

tomando. 

 Manter uma lista de todos os remédios que está tomando, ou de seu consumo, de fácil 

visualização a todos os familiares. 

 Manter uma alimentação equilibrada. 

 Eliminar da casa tudo aquilo que possa provocar escorregões e instalar corrimões e barras de 

apoio. 

 Evitar sapatos altos e lisos e substituir os chinelos frouxos e deformados. 

 Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

 Participar de programas de atividade física que busquem desenvolver a agilidade, força, 

equilíbrio e coordenação. 

 Retirar todos os tapetes soltos.  

 Deixar o chão sempre livre de líquidos. 

 Não subir em escadas móveis ou cadeiras. 

 Nas vias públicas, evitar calçadas com buracos e desniveladas.  

 

A cartilha provisória foi enviada ao departamento de designer gráfico do IFF para a 

elaboração de um modelo definitivo (vide Apêndice 4).  

Ao final da oficina, pudemos observar uma melhor compreensão por parte dos 

profissionais em relação ao conceito de EPS. Portanto, podemos concluir que a realização da 

oficina foi positiva ao possibilitar discussões sobre esta prática educativa no cenário do estudo 

e sobre a importância de se implantar a EP no ambiente do trabalho. 
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            6-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As quedas são consideradas um problema real e grave na vida dos idosos. Elas trazem 

consequências que muitas vezes vão além das lesões momentâneas, chegando a causar 

também perda da independência funcional e isolamento social.          

O presente estudo teve por objetivos identificar os fatores de riscos associados às 

quedas e investigar a sua prevalência entre os idosos participantes do Projeto CQV- IFF, além 

de desenvolver uma experiência de Educação Permanente frente aos profissionais de 

Educação Física. O estudo traçou um perfil dos idosos e revelou que é possível identificar 

aqueles que estão suscetíveis a sofrerem quedas ao detectar os fatores de riscos associados a 

esse evento.  

A maior parte das quedas ocorreu dentro da própria residência dos idosos em 

decorrência de tropeços, no momento em que eles caminhavam realizando suas atividades 

rotineiras. As consequências mais citadas foram escoriações/arranhões e não houve a 

necessidade de atendimento médico no momento ou após a queda, como também não houve 

necessidade de restringir as atividades diárias. Observou-se também que as irregularidades 

nas calçadas desniveladas ou a presença de buracos podem estar diretamente relacionadas ao 

aumento do risco de quedas, comprovando-se a necessidade de políticas públicas mais 

rigorosas com o objetivo de resolver esse problema.  

Por meio dos resultados supracitados pôde-se perceber que a maior parte das quedas 

não ocasionaram lesões graves e ocorreram em atividades rotineiras, ficando evidente a 

necessidade de informar aos idosos os cuidados básicos para evitar quedas, os quais, na 

maioria das vezes, são negligenciados em virtude de as consequências das quedas não serem 

graves. No entanto, a ocorrência de quedas pode ser sinal de algum outro agravo e ter 

consequências mais graves levando o idoso à perda da independência e até mesmo à 

institucionalização precoce.  

No Brasil ainda existe um forte preconceito em relação às quedas referente à ideia de 

que sejam eventos normais e esperados entre os idosos e que não haveria muito a fazer em 

relação a isso. Esse agravo não é um evento normalmente discutido em consultas médicas, a 

não ser que ela tenha levado a consequências mais graves. Talvez seja essa a razão para que 

no Brasil, embora já existam políticas públicas para a prevenção de quedas, tais ações ainda 

sejam tênues comparadas às dos países desenvolvidos.  
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O conhecimento prévio dos fatores causais relacionados à queda constitui condição 

necessária e antecede as ações do indivíduo para sua prevenção. As ações educativas 

constroem a base para a promoção da saúde e podem auxiliar na prevenção de quedas pela 

capacidade de as pessoas tomarem decisões relativas a comportamentos e estilo de vida que 

influenciarão no risco de cair.  

Diante dessa problemática, prevenir sua ocorrência ou minimizar suas consequências é 

de fundamental importância para a saúde dos idosos. Os fortes indícios de que a melhor 

solução para reduzir a incidência desse agravo decorre de intervenções preventivas, a adoção 

de estratégias de modificação ambiental somada aos cuidados individuais, no que se refere às 

alterações intrínsecas e na melhoria das capacidades funcionais, poderia contribuir para a 

redução do número desse agravo. 

Dessa forma, anular os fatores de risco extrínsecos por meio de mudanças simples, 

como evitar tapetes soltos pelo chão, usar iluminação e calçados adequados, utilizar 

dispositivos de segurança pela casa como barras de apoio nos corredores e no box do 

banheiro, constituem medidas de segurança ambiental com o objetivo de preservar a 

integridade física dessa população.  

Outra medida importante refere-se à mudança nos hábitos de vida e à inserção 

gradativa de programas de exercícios físicos na rotina dos idosos, visto ser importante 

estratégia para manutenção da sua capacidade física, da força muscular, do equilíbrio e da 

flexibilidade, contribuindo substancialmente na prevenção das quedas. Nesse sentido, a 

hidroginástica, por meio das propriedades físicas da água, pode contribuir para atingir os 

objetivos físicos propostos nos programas de prevenção. Isso é possível pois o meio aquático, 

além de oferecer resistência natural aos movimentos, é considerado seguro para a prática de 

atividade física. 

A chave para um envelhecimento bem sucedido parece estar em garantir um estilo de 

vida ativo. Para tanto, os programas para promoção da atividade física devem garantir que 

essas atividades sejam adequadas às necessidades dessa faixa etária. 

Assim, devido ao seu caráter multifatorial, a intervenção preventiva também deveria 

ser multidisciplinar, envolvendo profissionais habilitados e preparados para lidar com esse 

crescente segmento da população. Para assumir esse compromisso sugere-se que sejam 

criadas condições para capacitação de profissionais em saúde, por meio de uma educação 

permanente visando à prevenção e à intervenção no caso de quedas no ambiente domiciliar e 

em outros locais. Paralelamente, é indispensável informar, orientar e capacitar os idosos para 

identificar os fatores de risco que envolvem uma ocorrência de quedas, a fim de que possam 
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relatar aos profissionais de saúde e a seus familiares, pois, geralmente, apenas as quedas com 

consequências mais sérias são informadas, dificultando ações preventivas contra novos 

agravos.  

A partir deste estudo, pode-se concluir que a ocorrência de quedas em idosos pode 

resultar em um grande problema de saúde pública que demanda mais estudos e programas 

para sua prevenção. Por meio da revisão de literatura, constatou-se que as consequências de 

um acidente por quedas podem levar a danos físicos, como lesões teciduais e fraturas, até o 

declínio funcional e alterações psicossociais, como medo de cair e isolamento social.  

Sendo assim, após a análise das respostas obtidas pelo questionário aplicado, 

concluímos que os dois primeiros objetivos propostos, envolvendo os idosos, foram 

alcançados, uma vez que foram identificados os principais fatores de risco e a prevalência de 

quedas entre os idosos participantes do Projeto CQV.  

O terceiro e último objetivo, envolvendo os professores, também foi alcançado, pois 

pelo desenvolvimento da oficina sobre EPS, vários profissionais, pela primeira vez ao longo 

de sua vida profissional, vivenciaram uma experiência de educação permanente no seu 

cotidiano de trabalho. 

Ao final do estudo e da oficina, foi elaborada uma proposta de intervenção e 

prevenção de quedas por meio de uma cartilha informativa contendo 'dicas' e sugestões sobre 

os principais fatores de riscos que envolvem esse agravo. Espera-se, com essa proposta, que 

os principais fatores de riscos no ambiente domiciliar e nas vias públicas sejam identificados e 

neutralizados, reduzindo-se o risco de um acidente por quedas. Essa cartilha sobre prevenção 

de quedas foi elaborada como produto final do Mestrado. 

Entre algumas limitações desse estudo destaca-se que os dados coletados foram 

baseados em auto relatos dos idosos, não havendo confirmação de diagnóstico; também a falta 

de vínculo afetivo com o pesquisador ficou demonstrada muitas vezes na impaciência de 

alguns idosos em responder o questionário; outra limitação foi a ausência de outras 

informações sobre as alterações fisiológicas individuais que podem ter contribuído para a 

ocorrência das quedas.  

Nesse âmbito, esperamos que as informações apresentadas aqui possam contribuir 

para o planejamento de estratégias de programas de intervenção e prevenção de quedas de 

idosos. Afinal, o que se busca ao longo dos anos, é minimizar os efeitos do envelhecimento, 

para que esse não seja associado à dor e à incapacidade, mas sim, sinônimo de uma vida 

vivida com prazer e em toda sua plenitude. 
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            7- PRODUTO DA PESQUISA 

 

 

             

            Cartilha de Prevenção de Quedas. 
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APÊNDICE I 

 

 Investigando causas e consequências de acidentes por quedas entre os 

frequentadores do Projeto Centro Qualidade de Vida ( CQV ) do IFF 

 (Baseado no questionário do projeto Prev-Quedas utilizado pelo Grupo de Pesquisa  E 

Atividade Física da Universidade Federal Fluminense) 

 

Dados Pessoais: 

 

Nome: ____________________________________________________________________                                                                                                             

Data de nascimento:  ___/___/____                                                  Sexo:  M (   )     F (   )           

 

 

1.0-  Dados da Residência: 

1.1- Tipo de residência :                     Casa     (  )            Apartamento     (  ) 

1.2- Possui  quintal ou jardim:             Sim    (   )      Não   (    )  

1.3- Tipos de piso na residência (excetuando banheiro):   

Madeira (   )          Cimentado  (   )         Carpete (   )          Cerâmica (   ) 

1.4- Tipo de piso do banheiro:        Cimentado   (   )          Cerâmica    (  ) 

1.5- A residência possui escadas?        Sim  (   )    Não  (   )  

1.6- As escadas possuem corrimão:    Sim  (   )   Não  (   ) 

1.7- A residência apresenta :   

Tapetes soltos   (   ) 
Piso com diferença de nível  (   ) 
Pisos escorregadios ou encerados  (   )  
Objetos espalhados pelo chão (   ) 
Outros  (   ) 

 
1.8- Como você classifica a iluminação de residência: 
Boa     (   )         Ruim    (   ) 
 
1.9- Sempre usa a iluminação dos cômodos ao transitar dentro de sua residência à noite:      Sim   (    )        
Não   (   ) 

 
1.10- Há na casa pequenos animais:      
Sim  (   )      Não (  ) 

 

1.11- O banheiro possui tapete de borracha ou piso antiderrapante: 

Sim   (    )     Não  (   ) 
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2.0-  Fora da sua residência 

 
2.1- Qual o meio de locomoção mais utilizado no seu dia a dia:  
A pé   (   ) 
Ônibus   (   ) 
Automóvel    (   ) 
Bicicleta  (   ) 
Motocicleta (    ) 

 
2.2-Há calçadas na maioria das ruas que você transita?          
Sim  (   )   Não  (   )  

 
2.3- Como você classifica essas ruas para transitar: 
Boa  (   ) 
Regular  (   ) 
Péssima  (   )  

 
2.4- Com relação às condições da rua e/ou das calçadas que você transita, elas apresentam:  
Buracos                                          Sim  (   )     Não (  )  
Raízes de arvores aparentes:     Sim (  )       Não (  ) 
Calçamento irregular:                  Sim (  )       Não (  )  
Iluminação suficiente                  Sim (  )        Não (  )    

 

2.5- Considera os locais por onde caminha seguro:        
Sim (    )   não (  ) 

 

3.0- Dados referentes à saúde: 

 
3.1- Você considera sua saúde: 
Boa  (   ) 
Regular  (   ) 
Ruim  (   ) 
Não sabe  (   ) 

 

 
3.2- Apresenta dor ou incômodo:          
Joelho   (   )                    
Coluna   (   )                             
Quadril  (   ) 
Pés  (   ) 
Não (   ) 

 

3.3- Apresenta dificuldade de sentar ou levantar de cadeiras, poltronas ou camas;                                                      

Sim   (   )               Não  (   ) 

 
3.4- Sente Tontura:        Sim (   )        Não (   )  
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3.5- Você toma algum medicamento regularmente:            Sim (  )     Não (  )    

3.6- Quantos por dia:_____________ 

3.7- Como você avalia seu equilíbrio:   

Bom  (  )              
Regular  (   )         
Ruim   (   )           
Não sabe responder  (  )  

 

3.8- Qual dessas doenças você apresenta:   

Diabetes   (  )     
Hipertensão arterial   (  )    
Hipotensão arterial  (  )       
Depressão  (  )   
Artrose (  )   
Osteoporose (  )  
Glaucoma (   )   
Catarata (  )   
Incontinência urinária (  )    
Labirintite (  ) 

 

                            
3.9- Como classifica sua visão:      

 

Enxerga bem   (    )        

Enxerga regular (    )     

Enxerga mal    (    ) 

Não sabe  (   ) 

 

4.0- Dados relacionados a possíveis acidentes por quedas: 

Considerando que um acidente por queda é um evento inesperado, não intencional no qual o 
individuo chega ao chão com incapacidade de correção em tempo hábil. 

 

4.1- O Sr (a) sofreu alguma queda no último ano?     

Sim (   )    Não (   ) 

 

4.2- Quantas vezes você caiu nesse último ano?     

Numero de vezes________________________ 

4.3-Onde ocorreu a queda? 

Em casa  (   )   Onde?____________________ 
Na via pública  (   ) 
Não lembra  (   ) 
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4.4- O que antecedeu essa a queda? 

Teve tontura  (   ) 
Sentiu-se fraco de repente  (   ) 
Escorregou   (   )   
Tropeçou  (   )    
Desmaiou    (   ) 
Sentiu fraqueza nas pernas  (   ) 
Outro  (   )  
Não lembra  (   ) 

        
4.5- O que o Sr (a) estava fazendo no momento da queda: 
Caminhando  (   ) 
Atividade doméstica  (   ) 
Tomando banho  (   ) 
Descendo escada  (   ) 
Outro ______________________ 

 
4.6-O que motivou a queda? 

Piso irregular  (   ) 
Má iluminação  (   ) 
Piso molhado  (   ) 
Calçado inapropriado  (   ) 
Tapete no chão  (   ) 
Presença de animal (   ) 
Outro______________________ 

 

4.7- Qual foi a Consequência da queda?        

Fratura  (   ) 
Entorse  (   ) 
Hematomas  (   ) 
Arranhões  (   ) 
Hospitalização  (   ) 

Medo de cair novamente  (   ) 

Suspensão das atividades diárias  (   ) 

Não houve  (   ) 

 

 

4.8- Tem  conhecimento dos fatores de risco que podem levá-lo a quedas?   Sim (  )   Não (   ) 

4.9- Conhece medidas que podem ser adotadas para prevenir quedas ?        Sim (   )   Não (   )  

4.10- Participou ou participa de algum programa de prevenção as quedas?     Sim (   )     Não (   ) 

4.11- Acha necessário um programa voltado para prevenção de quedas?   Sim (  )   Não (  ) 
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APÊNDICE II 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNOS) 

 

Projeto: A Educação Permanente como contribuição para a intervenção e prevenção de 

quedas em idosos  

Pesquisador responsável: Luiz Contarine Neto  

Orientador: Prof. Dr. Edmundo de Drummond Alves Junior  

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em Ensino na Saúde.  

Contato: ( 22 ) 999894621 (22) 27227606           Email:contarine@uol.com.br  

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________________ 

RG:_____________________  

 

O senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa "A Educação Permanente como 

contribuição para a intervenção e prevenção de quedas em idosos". Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida por Luiz Contarine Neto, como parte de sua dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde. O objetivo deste estudo é identificar o perfil dos caidores 

que frequentam o projeto CQV-IFF e elaborar um programa complementar que previna as 

quedas. Sua colaboração é muito importante para o estudo, mas a decisão de participar é 

voluntária, ou seja, o(a) Sr(a) terá o direito de decidir se quer ou não participar, bem como 

desistir de participar a qualquer momento. Sua participação se dará em responder um 

questionário sobre quedas mas você poderá se recusar a responder qualquer pergunta que, 

porventura, venha lhe causar algum constrangimento, sem penalização ou prejuízo para quem 

quer que seja. Garantimos a privacidade das informações pois elas serão tratadas de forma 

anônima e confidencial, ou seja, o seu nome nunca será divulgado em qualquer fase do 

estudo. Certificamos ainda que sua participação não trará nenhum custo ou privilégio de 

caráter financeiro e as informações obtidas serão utilizadas somente para apresentação em 

eventos e/ou publicações científicas.  

 

Gostaríamos de deixá-lo ciente do risco psicológico que pode ocorrer durante a aplicação do 

questionário. Esse risco é caracterizado como mínimo, de leve intensidade e transitório mas 

que será garantida ao Sr(a) a decisão quanto à continuidade da sua participação, podendo ser 

interrompida, remarcada ou mesmo cancelada. O risco encontrado se justifica pela 

importância do benefício esperado, que será a elaboração de uma proposta educativa, visando 

a prevenção de acidentes por quedas, assim como possibilitar aos profissionais que atuam no 

projeto, uma permanente e contínua formação profissional nas ações de promoção da saúde.  

 

O Sr(a) receberá uma cópia deste Termo no qual consta o telefone do pesquisador, podendo, 

por meio dele, tirar dúvidas sobre o andamento da pesquisa e/ou retirar sua participação da 

mesma.  

Eu declaro estar esclarecido (a) sobre os termos apresentados e consinto por minha livre e 

espontânea vontade em participar desta pesquisa.  

 

                                    Campos, ____ de _____________ de 2015  

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESSORES) 

 

 

Projeto: A Educação Permanente como contribuição para a intervenção e prevenção de 

quedas em idosos  

Pesquisador responsável: Luiz Contarine Neto  

Orientador: Prof. Dr. Edmundo de Drummond Alves Junior  

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense/ 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Mestrado Profissional em Ensino na Saúde.  

Contato: ( 22 ) 999894621 (22) 27227606           Email:contarine@uol.com.br  

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________________ 

RG:_____________________  

 

O senhor (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa "A Educação Permanente como 

contribuição para a intervenção e prevenção de quedas em idosos". Está pesquisa está sendo 

desenvolvida por Luiz Contarine Neto, como parte de sua dissertação de Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde. O objetivo deste estudo é identificar o perfil dos caidores 

que frequentam o projeto CQV-IFF e elaborar um programa complementar que previna as 

quedas. Sua colaboração é muito importante para o estudo, mas a decisão de participar é 

voluntária, ou seja, o(a) Sr(a) terá o direito de decidir se quer ou não participar, bem como 

desistir de participar a qualquer momento. Sua participação se dará em vivenciar uma oficina 

sobre Educação Permanente em Saúde no IFF Campus Campos Centro. Garantimos a 

privacidade das informações pois elas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou 

seja, o seu nome nunca será divulgado em qualquer fase do estudo. Certificamos ainda que 

sua participação não trará nenhum custo ou privilégio de caráter financeiro e as informações 

obtidas serão utilizadas somente para apresentação em eventos e/ou publicações científicas.  

 

O Sr(a) receberá uma cópia deste Termo no qual consta o telefone do pesquisador, podendo, 

por meio dele, tirar dúvidas sobre o andamento da pesquisa e/ou retirar sua participação da 

mesma.  

 

Eu declaro estar esclarecido (a) sobre os termos apresentados e consinto por minha livre e 

espontânea vontade em participar desta pesquisa.  

 

                                    Campos, ____ de _____________ de 2015  

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE IV 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL . 

 

Ilustríssimo (a) Senhor Diretor. 

 

              Venho solicitar autorização do diretor geral do Instituto Federal Fluminense Campus 

Campos- Centro, Sr. Jefferson Manhães de Azevedo, para coletar os dados da pesquisa A 

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A INTERVENÇÃO E 

PREVENÇÃO E QUEDAS EM IDOSOS, sob responsabilidade do pesquisador Luiz 

Contarine Neto, mestrando da UFF e orientado pelo professor doutor Edmundo de 

Drummond Alves Junior. 

              A motivação para realização deste estudo surgiu a partir da reflexão sobre a minha 

prática docente como professor de Educação Física e atuante no projeto Centro Qualidade de 

Vida (CQV). Esse projeto criado pela Coordenação de Educação Física, em parceria com a 

Gerência de Recursos Humanos do IFF Campos, veio dar maior amplitude às ações 

educativas do IFF, que naquele momento passou a oferecer uma prática corporal à 

comunidade em geral. Ao longo desses 15 anos pude observar que o absenteísmo nas nossas 

atividades práticas, com muita regularidade, era creditada a problemas de saúde relacionados 

a acidentes por quedas. 

              A pesquisa tem como objetivo geral apresentar aos frequentadores do projeto CQV 

uma proposta educativa visando a prevenção de acidentes por quedas, tendo em vista a 

multifatoriedade que a envolve, apresentando como objetivos específicos: identificar a partir 

dos frequentadores do projeto CQV- IFF o perfil dos caidores; realizar uma revisão 

bibliográfica que considere as principais causas de quedas de idosos e propor um guia de 

prevenção de quedas para os frequentadores do CQV- IFF que seja também acessível aos seus 

cuidadores principais.  

              Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados somente para apresentação em 

eventos e/ou publicações e artigos científicos, com meu comprometimento em zelar por tudo 

que for dito ou manifestado, garantindo total sigilo, inclusive dos nomes e outras informações 

pessoais  dos voluntários. 

               Conforme Resolução CNS 196 de 10/10/1996 a pesquisa só terá início nesta 

instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos. 

              Eu, JEFERSON MANHÃES DE AZEVEDO responsável pela direção do Instituto 

Federal Fluminense- IFF Campus Centro declaro ter sido informado dos objetivos da pesquisa 

acima e autorizo a coleta de dados do referido projeto no Instituto Federal Fluminense 

Campus Campos-Centro. 

             ( ) Podendo citar o nome da Instituição 

             ( ) Sem citar o nome da Instituição 

             ( ) Não concordo que seja feito na Instituição 

                       

                                 Campos dos Goytacazes,___ de_____________  2014 

 

_________________________________ 

Jefferson Manhães de Azevedo 
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APÊNDICE V 

CARTILHA/FOLDER 
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APÊNDICE VI 

 

 

 

O caso Malafalda 

 

Malafalda é uma dona de casa, viúva, aposentada com 84 anos e mãe de 3 filhos. Mora num 

bairro da periferia há 70 anos. Sua residência é uma casa simples de 2 andares feita de 

alvenaria, possui 3 quartos na parte de cima, banheiro, sala e cozinha. O acesso aos quartos é 

feito por uma escada com piso cimentado, pouca iluminação e sem corrimão. Em seu interior 

o piso é cimentado e desnivelado, possui diversos objetos espalhados e alguns tapetes pelo 

chão também. Os 2 banheiros  não apresentam  barras de segurança e nem piso adequado. 

Na parte externa da casa há um grande quintal, formado por um terreno bastante irregular com 

muitas árvores e raízes expostas, o que dificulta o deslocamento. Além de 3 cachorros ela 

também possui 5 gatos que convivem com ela há muitos anos. 

Malafalda vive em profunda tristeza, chora fácil, apresenta ideias de suicídio e grande 

desinteresse em continuar a viver. Esse quadro se instalou logo após a morte repentina do 

marido e 2 filhos. O marido morreu em um acidente de caminhão e os dois filhos foram 

assassinatos por envolvimento com venda de substâncias ilícitas. Hoje sua vida se resume a 

cuidar da casa, cuidar dos animais e conviver com seu único filho vivo. 

No seu dia a dia ela reclama de muitas dores pelo corpo, apresenta queixa de insônia, falta de 

apetite, desânimo, dores lombares, sofre de osteoporose, hipertensão e labirintite. Por conta da 

morte do marido e dos filhos, perdeu 15 kg em 2 meses, e demonstra uma total falta de 

interesse nas atividades cotidianas. 

Por diversas vezes buscou assistência médica nos postos de saúde para resolver o problema 

das dores pelo corpo e essa falta de interesse em viver. No posto de saúde  perto de sua casa, 

Malafalda nem vai mais, pois acredita que os funcionários a vejam como uma pessoa que 

procura o atendimento sem necessidade já que pesquisaram seu problema e acham que ela  

não tem nada. 

Um fato comum dessas consultas é que a cada vez que ela era consultada, um novo médico a 

atendia e pedia novos exames e, depois de prontos, receitavam novos medicamentos mas 

nunca tinham tempo para conversar com calma para entender melhor seu caso. Exemplo de 

uma consulta que ela passou: 

Na consulta... 

_ O que a senhora tem? _ Pergunta o médico olhando o relógio. 
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_ Dor pelo corpo, doutor. Há meses não passa... (foi interrompida pelo médico) 

_ Tá com febre? 

_ Não, senhor. Eu tenho dor no corpo. 

_O corpo a gente fala depois, quero saber da cabeça? Tem tontura?  

_ Às vezes fico tonta, principalmente quando levanto rápido. 

O médico começa a anotar o pedido de exame quando Malafalda pergunta: 

_ Posso perguntar ao senhor? 

_Sim. 

O meu corpo todo está doendo e acho que minha pressão está alta. 

O médico examina a pressão e diz que ela está boa e pergunta: 

_ Mais alguma coisa? 

_Não senhor. 

Após 6 minutos de consulta, ela sai com o pedido de mais um exame, com a receita de um 

analgésico e o retorno marcado para 15 dias. O mesmo procedimento de outras consultas que 

se repetem na sua vida ao longo de 2 anos. 

Atualmente ela consome 7 medicamentos diariamente. Eles são indicados pelos diversos 

médicos que ela visitou para tratar a hipertensão, labirintite, osteoporose, falta de apetite e as 

dores.  

Preocupado com o quadro em que se encontrava a mãe, seu filho decidiu levá-la à assistência 

social da Prefeitura para que pudessem agendar uma consulta com uma psicóloga. A 

assistente social ficou de ligar para agendar uma entrevista. Após 3 dias, ela liga comunicando 

que  a consulta fora marcada para daqui a 3 meses. Finalmente, o encontro ocorreu e, após 12 

minutos de consulta, a psicóloga sugeriu uma atividade física como a hidroginástica. 

Informou também que a Prefeitura tinha um projeto de graça e isso poderia ajudar no seu 

tratamento. Ela explicou que clinicamente dona Malafalda não tinha nada mais sério e que a 

convivência em grupo poderia ajudar na sua melhora.  

E assim foi dona Malafalda com seu filho se matriculou na aula de hidroginástica perto de sua 

casa onde a Prefeitura oferecia aulas de graça para a população carente. Lá, no momento da 

matrícula, a secretária limitou – se a preencher só seus dados pessoais. Nenhuma pergunta foi 

feita sobre seu estado de saúde, exame médico, doença pré existente ou algo que a impedisse 

de realizar exercícios físicos. Após o preenchimento dos dados, ela escolheu o horário das 7 

horas, às segundas, quartas e quintas. 

Na segunda feira, pontualmente as 5 h da manhã, como todos os dias, ela levantou para se 

preparar e ir a aula de hidro. Ao se dirigir do quarto para cozinha, onde iria tomar seu café, ela 



 91 

 

escorregou na escada. Com a queda bateu com a cabeça e desmaiou. Por morar sozinha, ficou 

sem socorro por algum tempo já que seu filho iria apanhá-la às 6h45min para levá-la à aula de 

hidro. Como consequência da queda, ela teve uma fratura de fêmur e alguns hematomas pelo 

corpo. Após ser socorrida pelo filho, começou uma peregrinação para conseguir ser atendida, 

já que a maioria dos prontos socorros estava sofrendo com a falta de médico especialista em 

trauma-ortopedia.  

Finalmente, após conseguir ser atendida e medicada, retornou para casa com um gesso na 

perna, alguns hematomas pelo corpo e orientação do médico para ficar de repouso e retornar 

com 30 dias para retirada do gesso. Dona Malafalda estava com um nó na garganta. No final 

do atendimento queria ter perguntado alguma coisa ao médico, mas foi interrompida pela 

secretária que veio avisar sobre uma emergência no posto e que sua presença era urgente. 

Dona Malafalda saiu do posto de saúde com seu filho e durante a ida para casa, com o olhar 

perdido e a mente longe, pensa: “Esse é o meu destino, meu Deus?”.    
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ANEXO I 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO II 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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