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Introdução 

O envelhecimento humano constitui-se em um processo universal, 

dinâmico e gradual, resultante da combinação de múltiplos fatores: genéticos, 

biológicos, sociais, ambientais, psicológicos e culturais. O aumento da 

proporção de idosos aponta para o debate acerca de possíveis eventos que 

podem resultar em incapacidades com destaque os acidentes domésticos 

como quedas.(1)  

Certamente que a prevenção de acidentes no lar é importante, pois é 

onde nossa família está a maior parte do tempo e correndo riscos muitas vezes 

desnecessários. 

Os acidentes entre pessoas idosas são eventos preocupantes em razão 

da maior vulnerabilidade desta parcela da população, resultando em 

comprometimento de gravidade variável.  

O Brasil vem experimentando nas últimas décadas modificações na 

estrutura etária da sua população, das quais uma das mais importantes é o 

aumento de pessoas com mais de sessenta anos de idade. Por isso, o 

envelhecimento populacional em curso sugere que os acidentes entre pessoas 

idosas poderão aumentar(12) e ocupará, em 2025, o sexto lugar em número de 

idosos, totalizando cerca de 32 milhões de idosos, representando um aumento 

de 15 vezes dessa população, enquanto a população geral crescera apenas 

cinco vezes nesse mesmo período. 

O século XXI vem sendo marcado por transformações significativas nas 

condições socioeconômicas e de saúde da população mundial e, 

consequentemente, na sua estrutura demográfica e a população vive um 

processo de transição e essa situação traz repercussões tanto para a 

sociedade, quanto para o sistema de saúde, principalmente nos países em 

desenvolvimento, que muitas vezes não estão preparados para o atendimento 

frente a esse envelhecimento.(13) 

Vários fatores são reconhecidamente provocadores de acidentes: de um 

lado, destacam-se aqueles relacionados com as condições físicas e 



psicológicas dos próprios idosos; de outro, aqueles ligados às condições 

presentes no meio físico, social e cultural em que eles vivem. Destacam-se 

entre esses fatores o decréscimo da força física; a falta de atenção e de 

concentração; alterações na visão e na audição; movimentos mais vagarosos e 

reações mais lentas, marcando o início de uma vida dependente de terceiros e 

propensa a quedas e outros acidentes. Nesse contexto, Bennett (apud FINCH; 

SCHNEIDER, 2001) refere que, com o aumento da expectativa média de vida, 

os acidentes domésticos na velhice são eventos comuns. Ainda que nessa 

faixa etária geralmente não sejam mortais, podem ocasionar danos graves, 

comprometendo a qualidade de vida. 

Alguns autores descrevem a queda como uma síndrome geriátrica por 

ser considerada um evento multifatorial e heterogêneo (CARVALHAES, 1998; 

MARTINS, 1999; STUDENSKI, 1997). Por sua vez, Cunha e Guimarães (1989) 

afirmam que as quedas se dão em decorrência da perda total do equilíbrio 

postural, que pode estar relacionada à insuficiência súbita dos mecanismos 

neurais e osteoarticulares envolvidos na manutenção da postura ou ao uso de 

determinados medicamentos. 

Do mesmo modo, Brito et al. (2001) relatam que diuréticos, 

psicotrópicos, anti-hipertensivos e antiparkinsonianos podem ser considerados 

medicamentos que favorecem episódios de quedas, porque as drogas podem 

alterar as funções motoras, causando debilidade muscular, fadiga, vertigem ou 

hipotensão postural. Associados aos fatores de ordem biológica aparecem os 

de ordem cultural, que podem produzir no idoso um quadro de depressão, 

quase sempre acompanhado de sentimento de insegurança, perda da 

autoestima e da autoconfiança. 

De acordo com o Núcleo de Estudos de Direitos Humanos e Saúde 

(2004), a principal causa de fratura de quadril em idosos é a queda. Desses, 

30% morrem no primeiro ano pós-fratura e os demais ficam incapazes de 

executar as atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida e 

aumentando sobremaneira os cuidados que a família lhes deve dispensar. 

Apesar da redução de mortes causadas por quedas em razão da melhora da 

assistência e prevenção de complicações, ainda ocorre um número 

considerável de óbitos evitáveis.(1) 



Os acidentes domésticos (queimaduras, asfixias, envenenamento e 

queda) são a sexta causa de morte em idosos, e as quedas são o tipo de 

acidente mais relatado, resultando em 90% das fraturas de quadril, que 

ocorrem em pessoas acima dos sessenta anos de idade. 

As alterações estruturais e funcionais, assim como as coexistências de 

doenças crônicas, predispõem os idosos a diversos acidentes e estes se 

apresentam inicialmente de modo mais crítico, necessitando de internação 

hospitalar com maior frequência. 

Recomendam-se como práticas preventivas alimentação saudável, 

exercícios físicos, cama com altura adequada, interruptores de luz próximos da 

cama, pisos antiderrapantes e tapetes fixos no chão, barras de apoio no 

banheiro, degraus substituídos por rampas, escadas com corrimão e proteção 

antiderrapante, móveis de fácil alcance e cantos arredondados, fios presos ou 

embutidos; evitar que idosos subam em cadeiras; à noite, deixar sempre uma 

iluminação fraca no corredor; usar bengalas se necessário; evitar chinelos; não 

deixar objetos espalhados no chão; evitar andar de meias; adequar a 

iluminação ambiental; usar calçados antiderrapantes; levantar-se lentamente; 

manter orientação periódica do profissional de saúde e uso adequado de 

medicamentos.(11) 

Duarte e Diogo (2000, p. 440) ainda referem que “todo profissional de 

saúde que atua no domicílio deve investigar as condições do ambiente 

domiciliar e utilizar estratégias educativas [...]” como orientações de prevenção 

de acidentes, sugerindo as possíveis mudanças na área física. 

 

Justificativa: 

Diante do exposto, objetiva-se com este estudo conhecer os acidentes 

domésticos que ocorrem com os idosos residentes na área de abrangência da 

USF do bairro Maria Estela Fagá município São Carlos/SP, descrever quais 

foram os fatores que condicionaram que esses acidentes ocorrem 

considerando o tipo de acidente, as suas consequências e nível de assistência 

recebida para prevenir dos acidentes domésticos. 



. 

Objetivos: 

Geral: 

 Prevenir acidentes domésticos em idosos de USF Maria Estela Fagá, 

junho-dezembro 2014. 

Especifico: 

 Descrever quais foram os fatores que condicionaram que esses 

acidentes ocorrem considerando o tipo de acidente,  suas 

consequências e nível de assistência recebida.  

 

Metodologia 

Cenários da intervenção. 

O projeto de intervenção será desenvolvido na área de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família de Maria Estela Faga, no  município de São 

Carlos/SP. 

Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 

  A população adscrita da USF Maria Estela Faga, tem o total de 1758 

habitantes, 545 famílias e quatro micros áreas de trabalho. Os pacientes idosos 

são 287, deles 163 homens e 124 mulheres. A equipe é composta por médico, 

enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, psicóloga, 

assistente social e fisioterapeuta. 

 Estratégias e ações 

A equipe da unidade de saúde da família de Maria Estela Faga  por meio 

de pesquisas nas fichas familiares, visita domiciliar, entrevistas realizadas por 

agentes comunitárias de saúde, em horário definido conforme a disponibilidade 

dos idosos ou cuidadores. Serão incluídos no estudo pessoas com sessenta 

anos ou mais acidentados, de ambos os sexos, residentes na área de 

abrangência da USF Maria Estela Faga e que aceitarem participar e serão 



excluídos no estudo pessoas com incapacidade mental e que não residam na 

área de abrangência da USF do bairro Maria Estela Faga. 

  Os ACS receberão treinamento especial uma vez por semana na 

unidade com método teórico prático, realizado pela enfermeira e médico para 

que eles identifiquem nas visitas os riscos para a saúde dos idosos e priorizem 

os mais complexos. 

Avaliação e monitoramento 

  A aplicação do questionário possibilitará conhecer a classificação dos 

riscos de acidentes domésticos dos pacientes idosos e seu resultado será 

avaliado nas reuniões da equipe de forma semanal por um mês. 

  Nas reuniões da equipe  haverá capacitação dos agentes comunitários 

na identificação dos riscos de acidentes domésticos. 

Os pacientes serão estimulados a participar nas atividades planejadas 

por meio de encontros mensais com equipe de saúde e outros integrantes e 

trocarão experiências com outros idosos das cidades vizinhas. 

  As atividades serão avaliadas a cada 15 dias por parte da equipe de 

forma geral, para possíveis mudanças, se necessárias. 

 

Resultados Esperados 

A equipe de saúde será capaz de avaliar os riscos dos idosos de sofrerem e 

orientar os familiares para preveni-los. Além disso, porporá a realização de 

atividades como caminhadas para melhorar a qualidade de vida. 

vínculo entre os professionais de saúde e pacientes idosos. 
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