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RESUMO 

Diante do crescimento da população, principalmente idosa, a necessidade de um cuidado 

individualizado para este grupo vem crescendo, assim, uma grande necessidade de cuidado 

concentrado na prevenção de quedas que podem contribuir diretamente com morbidades e 

até mesmo levar o idoso ao óbito. Assim, esta proposta de intervenção tem como objetivo 

prevenir as quedas da população idosa no município de Barro Duro, onde o foco está voltado 

tanto a população de risco, como para a população idosa em geral, baseado em premissas 

individualizadas de cuidado, com avaliação individual de cada realidade, e condutas 

educativas de maneira geral com público idoso. A realização da proposta inicia-se ainda no 

mês de julho, com sua execução até o mês de dezembro, onde será realizada uma avaliação 

da cobertura das ações. Outra forma de avaliação é uma nova visita domiciliar para verificar 

se, de fato, ocorreram as modificações necessárias, caso as modificações não tenham 

acontecido, faz-se necessário realizar uma nova sensibilização do idoso e de sua família. 

Fica evidenciado a necessidade de prevenção para este agravo, devido principalmente as 

morbimortalidades associadas, bem como, o grande contingente de gastos públicos voltados 

às cirurgias e assistência a pessoas idosas que sofreram quedas. 
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ABSTRACT: 

In view of the growth of the population, especially the elderly, the need for individualized 

care for this group has been growing, thus, a great need for care for this group is focused on 

the prevention of falls that can directly contribute to morbidities and even lead the elderly to 

death. Thus, this intervention proposal aims to prevent falls in the elderly population in the 

municipality of Barro Duro, where the focus is on both the risk population and the elderly 

population in general, based on individualized care premises, with individual assessment 

each reality, and educational conduct in general with an elderly audience. The realization of 



 

the proposal starts in July, with its execution until December, where an evaluation of the 

coverage of the actions will be carried out. Another form of evaluation is a new home visit 

to check if, in fact, the necessary changes have occurred, if the changes have not occurred, it 

is necessary to carry out a new awareness of the elderly and their family. The need for 

prevention for this condition is evidenced, mainly due to the associated morbidity and 

mortality, as well as the large contingent of public spending on surgeries and assistance to 

elderly people who have suffered falls. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O envelhecimento da população brasileira é uma consequência já esperada devido 

a melhores condições de vida e acesso a serviços de saúde no campo curativista, 

preventivista, saneamento básico e maior poder aquisitivo de bens e serviços de saúde. 

Segundo o MS (2018), o IBGE estima que cerca de 29.374 milhões de idosos estejam 

vivendo no Brasil, número este que só aumenta a cada dia, e que correspondendo a 

aproximadamente 14,3% de toda a população do país, todo esse contingente, incentiva à 

criação de novas políticas públicas, que busquem a melhoria da qualidade de vida com 

diminuições de comorbidades associados ao envelhecimento e prevenção de agravos. 

Segundo SMITH et al. (2017), um dos problemas que mais atinge a população 

idosa é o problema de quedas, grande parte dos idosos esta propensa a sofrerem quedas 

devido o ambiente em que vivem, sendo que grande parte destas poderiam ser evitadas 

através de medidas simples. De modo geral, uma queda sofrida por um idoso é 

completamente diferente quando esta é sofrida por uma pessoa jovem, fazendo-se necessário 

que inicie políticas públicas que se voltem diretamente o cuidado para esse público tão 

importante. 

Diante do grande contingente número de quedas sofridas por idosos a Sociedade 

Brasileira de Geriatria e o Ministério da Saúde laçaram companhas de prevenção de 

acidentes. Segundo ALVES et al. (2017) o grande problema das quedas que podem 



 

acometer os idosos, vem do alto risco de levar a uma fatalidade que leve a óbito ou mesmo 

causar morbidades que levem esses idosos a perca de todas suas atividades diárias e 

comprometimento da marcha com o possível quadro de restrição ao leito e outras vezes mais 

grave ainda ficar completamente acamado.   

Outro risco oriundo de quedas vez muitas vezes da intervenção cirúrgica oriundas 

de fraturas que além de debilitar o idoso, que muitas vezes possui uma saúde debilitada, 

ainda aumenta o risco de infecção. Assim, faz-se necessário uma intervenção que vise uma 

redução do número de quedas envolvendo pessoas idosas e assim evitando 

consequentemente as morbimortalidades associadas, fazendo com que a expectativa de vida 

do idoso diminua ou mesmo venha a diminuir a qualidade de vida que este poderia ter 

(ALVES, et al. 2017).  

O risco de fraturas associados a queda é uma das maiores preocupações quando se 

trabalha queda em idosos, uma de suas mais graves consequências é a fratura de bacia 

(pelve) e a fratura de fêmur, essas podem acabar levando o idoso a uma vida acamado 

encima de uma cama ou mesmo provoque uma diminuição da capacidade de locomoção, 

fazendo com que este idoso tenha uma qualidade de vida altamente comprometida, o que 

consequentemente modificada o estilo de vida, bem como, sua saúde física e mental  

(SOARES, et al. 2015). Este artigo está voltado a população do município de Barro 

Duro – PI, busca identificar possíveis situações que aumentem o risco de queda na 

população acima dos 60 anos e assim reduzir a quantidade de quedas em idosos. Segundo 

IBGE (2019), a população de Barro Duro no ano de 2018 é de um total de 7.038, sendo que 

a cada ano a população aumenta, bem como, seguindo estimativa nacional a população de 

idosos também aumenta, justificando assim a necessidade da criação de estratégias para 

controle de morbimortalidade em idosos. Assim, objeto principal da pesquisa é a queda de 

idosos, onde este será estudo e modificado diante do cenário encontrado no município em 

questão. O objetivo desse projeto é modificar cenários que possivelmente possam vir a 

contribuir com quedas sofridas por idosos, diminuindo assim complicações associadas. A 

relevância desse projeto de intervenção vem de seu grande impacto na vida dessa população, 

promovendo assim, uma melhor qualidade de vida sem comorbidades que iriam se instalar 

devido à queda da própria altura. O presente artigo tem como objetivo geral implementar 

plano de cuidados individualizado com enfoque na prevenção de quedas em idosos; já os 

objetivos específicos têm como finalidade: Conhecer os fatores que favorecem as quedas em 

idosos; identificar as causas modificáveis e não modificáveis de quedas em idosos; pactuar 



 

ações de autocuidado ao idoso na perspectiva de redução dos riscos de queda em idosos; 

incentivar mudanças de hábitos diários que favoreçam as quedas de idosos; 

 

2. DESENVOLVIMETO 

Diante de todo o contexto de complicações e gastos com saúde relacionado as 

quedas em idosos, seja pública ou individual, a melhor maneira de trabalhar o problema das 

quedas na população idosa é através da prevenção e promoção da saúde, já que, estas são 

medidas que podem evitar este tipo de agravo e suas complicações para a saúde da 

população idosa. Uma vez que, seja iniciada uma política prática de prevenção de quedas em 

idosos, é possível diminuir expressivamente o número de internações hospitalares e seus 

custos, bem como, reduzir as comorbidades e complicações associadas ou mesmo 

desenvolvidas devido a este agravo, melhorando assim, a qualidade de vida do idoso 

(BRASIL, 2006). 

A prevenção e promoção da saúde trazem consigo prerrogativas de modificações no 

conhecimento, costumes, hábitos e estilo de vida de uma população ou grupo, tendo a 

finalidade de evitar o surgimento de determinado tipo de agravo ou mesmo diminuir sua 

capacidade de morbimortalidade associado. 

 

Entretanto não é apenas modificar tudo que 

está ao redor, mas sim, modificar o 

pensamento e filosofias individuais ou 

coletivas da população, para que de fato as 

mudanças aconteçam de forma significativa. 

Dessa forma, ao modificar o cotidiano, 

pensamentos e atitudes de determinado grupo 

para prevenir agravos, no caso dos idosos, 

estamos de fato realizando a promoção da 

saúde, que por sua vez aumenta a qualidade e 

expectativa de vida da população (MENDES; 

FERNANDEZ; SARCADO, 2016). 

 

 

A realização de trabalho de educação em saúde, inicialmente necessita da criação e 

fortalecimento dos vínculos entre os idosos e os profissionais de saúde, tendo em vista, a 

necessidade de vínculos de confiança para que o idoso se sinta seguro ao utilizar tais 

métodos preventivos. A locomoção do idoso deve ser outro ponto a ser avaliado para 

realização de uma ação educativa, pois, é necessário observar que os idosos com maior 

chance de sofrerem quedas são aqueles com mobilidade física reduzida, sendo que estes não 



 

podem ir, na maioria das vezes, até a unidade básica de saúde para receber orientações 

quanto a prevenção de quedas. Assim, o trabalho de educação em saúde que vise a redução 

de quedas em idosos, deve visualizar como público alvo, os idosos com locomoção normal 

que se deslocam até a unidade básica de saúde e os idosos com locomoção prejudicada que 

vivem restritos ao ambiente domiciliar (JACOBI et al., 2018).  

O nível socioeconômico do idoso e seus familiares é outro fator altamente 

condicionante e limitante das práticas educativas, devido à restrição financeira que muitos 

idosos e familiares passam, algumas mudanças ou aquisições de materiais e produtos podem 

acabar sendo necessário, porém impraticável por não terem condições financeiras 

suficientes. Assim, o profissional ao realizar as práticas educativas, deve levar em 

consideração as condições financeiras do público que está trabalhando, focando 

principalmente nas modificações de hábitos, costumes e rotinas que possam de fato evitar 

situações que levem ao idoso a cair, até mesmo da própria altura (JACOBI et al., 2018). 

 Inicialmente é necessário conhecer a realidade de cada idoso, a fim de identificar os 

fatores inerentes na situação especifica, desse modo, apenas através da identificação dos 

idosos com mobilidade física reduzida, é que será capaz de iniciar a implementação de um 

plano de cuidado individualizado. 

A identificação dos pontos de vulnerabilidade 

para quedas é uma das principais estratégias de 

prevenção, pois identifica os principais pontos 

que podem levar o idoso a sofrer uma queda, 

desse modo, deve ser feita com total atenção 

aos fatores influenciadores e modificáveis para 

este agravo. Neste momento, o enfermeiro 

deve estar atento a condição de saúde do 

idoso, rotina, uso de medicamentos 

principalmente os diuréticos, mobiliário da 

residência, condições de moradia, financeira e 

sociais. Bem como, identificar os reais 

cuidadores daquele idoso, para que estes 

façam parte de todo o processo de mudanças 

(OLIVEIRA et al. 2018). 

 

Dentre os principais fatores encontrados que favorecem a queda do idoso estão: 1 - 

O mobiliário, uma vez que, uma casa cheia de mobília pode facilitar o idoso a tropeçar em 

qualquer mobília, assim, é recomendado que seja feito a redução do mobiliário, 

principalmente nas áreas em que o idoso tenha um maior trafego; 2 - Uso de tapetes, 

também pode favorecer a queda devido este estar com alguma ponta elevada que possa 

prender o pé do idoso; 3 -  Presença de cerâmica lisa, pois esta, pode fazer com que o idoso 



 

deslize sobre ela e venha a cair; 4 – presença de animais no quarto, é um agravante sério, 

pois durante a noite, o idoso pode levantar-se e acabar por tropeçar ou pisar em cima do 

animal provocando assim a queda; 5 – ausência de fixação nas paredes do quarto e do 

banheiro, principalmente devido ao chão estar liso, o que leva a outro fator como a ausência 

de cerâmica antiderrapante que poderia evitar um acidente principalmente quando instalada 

no banheiro, no quarto e em áreas externas que recebam a água da chuva e criem lodo; 6 – 

presença de iluminação inadequada – sendo está um dos fatores que lavam o idoso a 

tropeçar em um objeto ou mesmo em animais, devido à baixa capacidade visual do 

ambiente. 7 -  cama com altura muito elevada pode favorecer a queda; 8 – uso de diuréticos 

a noite, o que pode favorecer a queda devido o idoso levantar-se com sono e não prestar 

atenção no ambiente (OLIVEIRA et al. 2018). 

Desse modo, o trabalho da enfermagem consiste basicamente em modificar o 

ambiente em que o idoso vive e retirar os objetos que podem favorecer a queda, para isso, é 

necessário antes de tudo explicar para o idoso a importância de retirar os objetos e fornece 

um ambiente mais seguro, tendo o enfoque principal os prejuízos e as complicações que uma 

queda em idosos pode acarretar. Assim, existe a necessidade de acordar com o idoso acerca 

das mudanças possíveis de serem realizadas com a finalidade de prevenir as quedas, bem 

como, a concordância na adesão a mudança de hábitos que antes seriam nocivos a sua saúde. 

A intervenção que deveram ser postas em práticas devem seguir a seguinte ordem: 

 

AÇÃO DESENVOLVIDA PERÍODO PROFISSIONAIS 

Realizar um levantamento 

de todos os idosos que 

possuem mobilidade física 

reduzida 

 

Todo o Mês de Agosto 

 

Agente Comunitário de 

Saúde 

Realizar uma avaliação 

individual em cada 

residência, tendo a 

finalidade de identificar 

possíveis fatores que 

possam contribuir com a 

queda; 

 

 

Agosto de 2019 a setembro 

de 2019 

 

 

Agente Comunitário de 

Saúde; Médico e 

Enfermeiro. 

Orientar o idoso e sua 

família acerca dos riscos de 

uma queda, bem como, 

focar em suas 

consequências mais 

imediatas. 

 

Agosto de 2019 a setembro 

de 2019 

 

Agente Comunitário de 

Saúde; Médico e 

Enfermeiro. 

Propor a modificação no 

ambiente, levando em 

 

 

 

 



 

consideração as condições 

financeiras, pessoais e 

individuais do idoso e de 

sua família. 

Agosto de 2019 a dezembro 

de 2019 

Agente Comunitário de 

Saúde; Médico e 

Enfermeiro. 

Após um período de 1 mês, 

verificar se ocorreram as 

modificações mínimas para 

prevenir as quedas. Caso 

não ocorram, enfatizar 

novamente a importância de 

prevenir quedas 

 

 

Agosto de 2019 a dezembro 

de 2019 

 

 

Agente Comunitário de 

Saúde; Médico e 

Enfermeiro 

Com enfoque em toda a 

população idosa, deve-se 

realizar ações educativas em 

momentos oportuno como 

grupo de hipertensos e 

idosos, academia da terceira 

idade, focando a 

importância de prevenir 

quedas e nas modificações 

de maneira geral. 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2019 a dezembro 

de 2019 

 

 

 

 

 

Agente Comunitário de 

Saúde; Médico e 

Enfermeiro 

Avaliação das Atividade 

Desenvolvidas 

20 de dezembro Todos os Profissionais 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em suma, fica evidente a grande necessidade dos serviços de saúde atuarem na 

prevenção de quedas em idosos, devido as morbimortalidades associadas, bem como, o 

grande gasto financeiro do estado e do próprio idoso e familiares, que muitas vezes tem uma 

renda altamente comprometida. As ações preventivas devem considerar sempre a 

individualidade dos idosos, pois, as condições financeiras, familiares, ideologias e seus 

hábitos, são variáveis completamente distintas quando comparamos cada caso, assim, faz-se 

necessidade de realizar um atendimento individualizado em cada residência, para que se 

possa de fato intervir na realidade do idoso. 

 Vale ressaltar que nem toda intervenção necessita de investimento financeiro, a 

simples retirada de um tapete, excesso de objetos, uso correto dos diuréticos ou mesmo a 

retirada de animal do quarto doméstico, contribui diretamente com a prevenção das quedas, 

pois são uma das principais causas.  É muito importante conhecer a população, assim, o 

ACS entra como o profissional mais capacitado a prestar essas informações, sendo este o 

mais indicado a realizar o levantamento dos idosos considerados de risco. 



 

 A prevenção de quedas não deve acontecer apenas para os idosos com risco mais 

eminente, mas sim com toda a população que venha a sofrer com isso, dessa forma, a 

educação em saúde de grupos como hipertensos e diabéticos é uma estratégia muito valiosa, 

pois permite a formação de disseminadores de informação e já atua com um futuro grupo de 

idosos de risco, afinal, todos nós iremos envelhecer um dia. 
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