
ESTRUTURA DO PORTFÓLIO 

ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - UNA-SUS/UFCSPA 

 

No Curso de Especialização em Saúde da Família da UNA-

SUS/UFCSPA, o trabalho de conclusão de curso (TCC) corresponde ao 

portfólio construído durante o desenvolvimento do Eixo Temático II - Núcleo 

Profissional. Neste eixo são desenvolvidas tarefas orientadas, vinculando os 

conteúdos com a realidade profissional. O portfólio é uma metodologia de 

ensino que reúne os trabalhos desenvolvidos pelo estudante durante um 

período de sua vida acadêmica, refletindo o acompanhamento da construção 

do seu conhecimento durante o processo de aprendizagem ensino e não 

apenas ao final deste. O TCC corresponde, portanto, ao relato das 

intervenções realizadas na Unidade de Saúde da Família contendo as 

reflexões do aluno a respeito das práticas adotadas.  

A construção deste trabalho tem por objetivos: 

I - oportunizar ao aluno a elaboração de um texto cujos temas sejam de 

conteúdo pertinente ao curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual, 

grau de profundidade compatível com o nível de pós-graduação com respectivo 

referencial bibliográfico atualizado.  

II – propiciar o estímulo à ressignificação e qualificação de suas práticas 

em Unidades de Atenção Primária em Saúde, a partir da problematização de 

ações cotidianas.  

O portfólio é organizado em quatro capítulos e um anexo, sendo 

constituído por: uma parte introdutória, onde são apresentadas características 

do local de atuação para contextualizar as atividades que serão apresentadas 

ao longo do trabalho; uma atividade de estudo de caso clínico, onde deve ser 

desenvolvido um estudo dirigido de usuários atendidos com patologias e 

situações semelhantes aos apresentados no curso, demonstrando ampliação 

do conhecimento clínico; uma atividade de Promoção da Saúde e Prevenção 

de Doenças; uma reflexão conclusiva e o Projeto de Intervenção, onde o aluno 

é provocado a identificar um problema complexo existente no seu território e 

propor uma intervenção com plano de ação para esta demanda. 

 O acompanhamento e orientação deste trabalho são realizados pelo 

Tutor do Núcleo Profissional e apresentado para uma banca avaliadora no 

último encontro presencial do curso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Chamo-me Pedro Murilo Moreira Pantoja, tenho 31 anos, graduado em medicina pela 

Universidade do Estado do Pará-UEPA, em dezembro de 2012 e pós-graduado em medicina do 

tráfego pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, em agosto de 2016. Atualmente 

atuo no PROVAB, como médico de família e comunidade na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) Una, localizada no município de Belém-PA e curso a especialização em Saúde de Família 

e Comunidade pela Universidade Aberta do SUS-UNASUS/Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre-UFCSPA. 

A ESF Una está situada no bairro Una, em Belém-PA. Este bairro é conhecido pela 

violência e o tráfico de drogas, a maioria das ruas não possuem pavimentação asfáltica e tão 

pouco saneamento básico. As casas são em grande parte de madeira com poucos cômodos. A 

maior parte da população é autônoma e trabalha no comércio, nas feiras, além dos aposentados. 

São pessoas relativamente carentes, que vivem em média com um salário mínimo.  

Abrange uma população de cerca de 4900 pessoas, com apenas uma equipe de saúde 

composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 9 agentes comunitários 

de saúde. A Equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) está presente uma vez por 

semana. Não possuímos atendimento odontológico e quando necessário encaminhamos os 

pacientes à Unidade Municipal de Saúde (UMS) mais próxima. Na abrangência da unidade 

temos escolas de ensino fundamental e médio, creches, clube recreativo, igrejas, centro 

comunitário, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, dentre outras 

estruturas que servem como rede de apoio para ampliar o funcionamento da unidade de saúde. 

Temos algumas microáreas descobertas pelo número insuficiente de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), diminuindo a abrangência da população assistida pela equipe. 

Dentre as doenças mais prevalentes estão as cardiocirculatórias como hipertensão arterial 

sistêmica, diabetes mellitus 2, dislipidemia e síndrome metabólica; além de doenças 

respiratórias, como as Infecção das Vias Aéreas Superiores (IVAS) e patologias infecto-

parasitárias, especialmente nas crianças. 

No decorrer dos atendimentos me chamou a atenção o fato de haver uma grande 

quantidade de idosos, que apresentam muitas comorbidades, como dificuldade para deambular. 

Realizando as visitas domiciliares, pode-se visualizar os locais de moradia, onde rapidamente 

foram identificados alguns pontos de dificuldade para locomoção desses idosos e que poderiam 

ocasionar quedas, o que prejudicaria ainda mais sua sáude física e mental. Dessa forma, 

observa-se a necessidade de buscar os motivos que podem desencadear às quedas nessa 



5 
 

população para implementar medidas profiláticas, visando a melhoria da qualidade de vida e a 

longevidade com saúde e independência. Sendo esse o tema de abrangência do Projeto de 

Intervenção a ser implantado da ESF Una, cujo será devidamente anexado no portifólio final 

(vide anexo 1). 
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 2 ESTUDO DE CASO CLÍNICO 

 

Dona Josilene, 61 anos, aposentada, trabalhou por muitos anos como faxineira em uma 

escola pública de Belém. É casada com seu José, 63 anos, com quem teve 3 filhos, sendo 2 

homens e 1 mulher. Residem em uma casa de cinco cômodos no bairro do Una em Belém. Um 

filho de dona Rita faleceu há 2 anos, devido problemas com entorpecentes, sendo assassinado. 

O outro filho mora em outro Estado e há 3 anos dona Rita não o vê. A única filha que mora 

próximo é Rosilene de 38 anos, técnica de enfermagem. 

José é comerciante e até o momento não apresenta comorbidades como diabetes ou 

hipertensão, porém, tem apresentado problemas com o álcool. Por isso Rosilene quem mais 

convive vive em conflito com ele e sempre comenta que de vez em quando vai à casa da mãe 

aplicar “uma insulina” pois ela não estava conseguindo controlar o diabetes. Como ela trabalha 

em serviço de saúde diz que possui algumas ampolas de insulina e aplica na mãe por conta 

própria. 

Dona Josilene é diabética e hipertensa de longa data, nega tabagismo, etilismo e é 

sedentária. O histórico familiar da referida paciente é importante, com parentes de primeiro 

grau que apresentavam hipertensão (pai-falecido em decorrência de IAM aos 74 anos) e mãe 

diabética (também falecida por complicações do diabetes, que não soube informar). Não adere 

corretamente ao tratamento e às recomendações de mudança do estilo de vida, instituídos 

anteriormente por outros profissionais, segundo sua ACS. Nas consultas do Hiperdia, vem 

queixando-se de cansaço, indisposição, mal estar geral, tonturas e relata que tem ido à UPA 

mais próxima com freqüência. Lá sempre dizem que a glicose está cerca de 400mg/dl. Refere 

também que a pressão tem ficado muito baixa chegando a “9 por 5”. Faz uso de glibenclamida 

5 mg 3 vezes ao dia antes das refeições, metformina 850mg 3 vezes ao dia após as refeições e 

captopril 25 mg de 12 em 12 horas. Ao exame físico está em bom estado geral, acianótica, 

anictérica, afebril, consciente e orientada no tempo e espaço, eupnéica, hipocorada 3+/4+, sem 

edemas, boa perfusão periférica, pulsos pediosos e tibiais posteriores presentes. Na ausculta 

cardíaca ritmo cardíaco regular em 2 tempos com bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros 

ou desdobramentos, com frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto. Na ausculta 

pulmonar, murmúrio vesicular presente e normal, audível bilateralmente sem ruídos 

adventícios. Abdome plano, flácido, indolor à palpação, ausência de visceromegalias e 

tumorações, timpâncio á percussão e murmúrios vesiculares presentes. Apresenta IMC=23,2 

kg/m² e PA =100x60 mmHg. Foi enfatizado sobre a boa adesão e aderência ao tratamento, os 
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riscos da doença, mudança do estilo de vida, solicitado exames de rotina e retorno com consulta 

agendada. 

Compareceu com o resultado dos exames solicitados anteriormente, referindo as 

mesmas queixas. Relata que vem tomando as medicações corretamente, mas não vem 

praticando atividade física. As idas à UPA são quase semanais e a pressão continua ficando 

muito baixa (“9 por 6”). Nos exames chamam atenção: glicemia de jejum de 271 mg/dl, Hb 

glicada de 12%, anemia microcítica e hipocrômica com Hb de 9,8 g/dl, uréia = 57 mg/dl, 

creatinina = 1,2 mg/dl, LDL = 140 mg/dl, HDL = 30 mg/dl, triglicerídeos = 161, colesterol total 

= 202 mg/dl. Urina 1 sem alterações, PPF sem alterações, TGO e TGP normais, ionograma 

normal, hormônios tireoidianos dentro dos padrões de normalidade. 

PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO: 

• Orientar a paciente e familiares quanto à mudança dos hábitos de vida e seu impacto sobre a 

doença, bem como enfatizar os benefícios da atividade física rotineira (por exemplo: caminhada 

pelo menos três vezes na semana cerca de 40 minutos por dia), a diminuição da ingestão de 

álcool ou até evitar o mesmo; alimentação saudável evitando açúcar, gorduras e frituras e 

valorizar frutas, legumes, verduras e cereais. 

• Sulfato Ferroso 300 mg 3 vezes ao dia de preferência 2 horas antes das refeições com suco de 

laranja, pois a vitamina C contribui para melhor absorção do ferro. Orientar caso venha 

apresentar efeitos adversos como dor abdominal, náuseas e vômitos tomar o sulfato ferroso 

juntamente com as refeições. 

• Manter o inibidor da ECA devido seu efeito nefroprotetor, mas reduzindo para 25mg por dia 

devido a queixa da paciente sobre PA que está se apresentando baixa frequentemente. 

• Reduzir a glibenclamida 5mg para dois comprimidos por dia devido sua capacidade de provocar 

hipoglicemia ser considerável principalmente em idosos. 

• Entrar com insulina NPH 10 UI via subcutânea uma vez ao dia à noite antes de dormir.  

• Orientar sobre o uso da insulina: verificar a glicemia capilar durante 3 dias seguidos e aumentar 

2 UI até que se atinja uma glicemia em torno de 70 a 130 mg/dl. Caso haja hipoglicemia reduzir 

a insulina em 4 UI. 

• Entrar com sinvastatina 20 mg por dia à noite devido paciente ser diabética e possuir fator de 

risco cardiovascular como história familiar e hipertensão arterial. 

• Entrar com AAS 100 mg por dia como prevenção primária devido a paciente apresentar risco 

cardiovascular maior que 10% (Escore de Framingham = 16,7%). 

• Solicitar proteinúria de 24 horas. 
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• Retornar com consultas agendadas em intervalos menores pelo menos após esse início de 

conduta, a fim de estar ajustando melhor os antidiabéticos orais e a insulina e investigar se há 

microalbuminúria. 

• Realizar uma visita domiciliar para contato com Seu José e conversar com o mesmo em relação 

ao álcool, para ajudá-lo. 

Segundo a 7º diretriz brasileira sobre hipertensão arterial, da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, a abordagem terapêutica da pressão arterial elevada inclui medidas não 

medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-

alvo, prevenir desfechos cardiovasculares e renais. Medidas não medicamentosas têm se 

mostrado eficazes na redução da PA, apesar de limitadas pela perda de adesão a médio e longo 

prazo.  

Devido os valores glicêmicos da paciente, foi decidido entrar com dosagens baixas de 

insulina NPH com ajuste das dosagens, verificando-se como se mantém a glicemia com essa 

introdução, corroborada de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.  

Desse modo, a principal medida implementada e primordial foi a mudança dos hábitos 

de vida pela paciente. É sabido que toda mudança é difícil e requer ajuda de diversas partes, por 

isso, foi encaminhada para a nutricionista que há num posto adjunto da Unidade, há a Equipe 

do NASF, com educador físico que pôde avalia-la e ajudar nos exercícios apropriados para a 

sua idade e condição e as rodas de conversa sobre o risco e como controlar essas patologias. No 

seguimento do caso, foi solicitado posteriormente exames laboratoriais, mas notou-se no seu 

retorno a perda de peso, normalização dos níveis pressóricos, melhora global dos sintomas 

referidos anteriormente e níveis glicêmicos com redução, mas que poderiam melhorar, com 

uma glicemia em jejum de 120 mg/dl, Hb glicada de 7,5% e glicemia pós-prandial de 145mg/dl. 
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3 PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a assistência pré-natal é o primeiro passo para um parto 

e nascimento saudável, realizando a promoção e a manutenção do conforto físico e emocional 

ao longo do processo da gestação, parto e nascimento, além de trazer informação e orientação 

sobre a evolução da gestação e do trabalho de parto à parturiente (BRASIL,2000). 

Realizando um controle periódico na Unidade de Saúde, a gestante terá aumentada a 

possibilidade de ter uma gestação mais saudável e tranquila. Um dos principais objetivos do 

pré-natal é acolher a mulher desde o início de sua gravidez, quando ela passa por um período 

de grandes mudanças físicas e emocionais, além de dar assistência em todas as suas 

necessidades (DIAS,2004). 

As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou durante visitas 

domiciliares. O calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser programado em função 

dos períodos gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal. O calendário deve 

ser iniciado precocemente (no primeiro trimestre) e deve ser regular, garantindo-se que todas 

as avaliações propostas sejam realizadas e que tanto o Cartão da Gestante quanto a Ficha de 

Pré-Natal sejam preenchidos (BRASIL,2012). 

O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), com acompanhamento 

intercalado entre médico e enfermeiro. Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas 

conforme o seguinte cronograma: até 28ª semana – mensalmente; da 28ª até a 36ª semana – 

quinzenalmente; da 36ª até a 41ª semana – semanalmente (BRASIL,2012). 

Quando as consultas não acontecem no início da gestação e não tem a sequência 

necessária para a avaliação do binômio feto - mãe, o acompanhamento do desenvolvimento do 

feto pode ficar prejudicado, além de não poder detectar precocemente algumas doenças, como 

a diabetes gestacional e ainda a pré-eclâmpsia, trazendo graves problemas para as gestantes, 

que poderiam ser controlados e verificados através do pré-natal durante toda a gravidez 

(ANDREUCCI; CECATI, 2011).  

  Toda a assistência oferecida à gestante possui o fito de diminuir as taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal, alargarem o acesso ao pré-natal, constituir critérios para 

melhorar as consultas e gerar vínculo entre a assistência ambulatorial e o parto (DIAS,2014). 

Quanto à ficha de pré-natal, ela deve ser a mais completa possível, pois será a fonte de 

consulta sempre que houver dúvida a respeito de alguma informação sobre a saúde da gestante. 

As informações a seguir deverão estar presentes na ficha de pré-natal: Identificação: idade, 

naturalidade, endereço, tipo de união conjugal, profissão, religião; Dados socio-econômicos: 
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escolaridade, condições de moradia, migração recente, ocupação do cônjuge; Antecedentes 

pessoais e familiares: malformações congênitas, diabetes, hipertensão arterial, tuberculose e 

hanseníase, câncer de mama, transfusões sangüíneas, cirurgias anteriores e reações a 

medicamentos, vacinação (rubéola, hepatite, antitetânica); Antecedentes ginecológicos: idade 

da menarca, ciclos menstruais, uso de métodos anticoncepcionais, esterilidade, doenças 

sexualmente transmissíveis, número de parceiros sexuais, patologias mamárias e cirurgias 

ginecológicas; Antecedentes obstétricos: número de gestações, partos, cesarianas, nascidos 

vivos e mortos, mortalidade perinatal, intervalo interpartal, peso dos outros filhos, presença de 

prematuros ou pequenos para a idade gestacional, abortos, gravidez ectópica, puerpério, 

aleitamento, data da última menstruação, data provável do parto; Condições e hábitos de vida: 

uso de medicamentos, hábitos alimentares, tabagismo, alcoolismo e drogas (FEBRASGO, 

2008). 

Ao realizar o exame físico geral, deve-se atentar para os dados vitais como peso, 

temperatura e pressão devem estar sempre registrados, além da altura, estatura e condições de 

nutrição. Avaliação das mucosas, pele e tireóide, ausculta cardiopulmonar, exame do abdome 

e membros inferiores. Quanto ao exame ginecológico e obstétrico, examinar as mamas, altura 

uterina, ausculta dos batimentos cardiofetais, situação e apresentação fetal por meio das 

manobras de Leopold (FEBRASGO, 2008). 

A atenção pré-natal é tida como etapa crucial que tem por fim monitorar e acompanhar 

a gestação para identificar e intervir nas situações de risco à saúde materna e fetal. Partindo 

dessa premissa, tem-se a importância do início precoce do acompanhamento pré-natal, motivo 

maior para a escolha do tema deste trabalho. 

Em um estudo realizado na Estratégia de Saúde da Família Una, verificou-se que há 

4.986 pacientes cadastrados, dos quais 1.973 são mulheres em idade fértil, ou seja, de 10 a 49 

anos. Dessas, 28 fizeram acompanhamento pré-natal no ano de 2015. Desse número, 16 deram 

início às consultas após a décima segunda semana de gestação (PIES, 2015). 

Diante dessa informação e atuando há um ano na ESF Una, através de todos os 

aprendizados de promoção da saúde e prevenção de doenças nos casos estudados, e vendo a 

importância que é o exame pré-natal, como etapa crucial que tem por fim monitorar e 

acompanhar a gestação para identificar e intervir nas situações de risco à saúde materna e fetal, 

deu-se andamento no projeto, com capacitação dos agentes comunitários de saúde, com o fito 

de conseguirem fornecer mais informações pela comunidade e realizando busca ativa das 

gestantes para iniciar o quanto esse acompanhamento tão importante. 
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Todas as quartas-feiras, as consultas pré-natais são realizadas, assim como palestras a 

respeito de sua importância e das consequências caso esse não seja realizado em conjunto com 

a equipe do NASF. 

Os pré-natais são realizados em consultório médico ou em visitas domiciliares, sempre 

visando o acolhimento humanizado e integral da gestante, examinando, solicitando os exames 

pertinentes e retirando várias dúvidas, principalmente das primigestas, criando assim um 

vínculo com a paciente e com os familiares, o que propicia a adesão para as demais consultas 

pré-natais, sempre que possível, sendo acompanhadas pelos parceiros, para dar atenção à 

família. 

Atualmente, a grande maioria das consultas pré-natais são realizadas no primeiro 

trimestre, sendo bem acompanhadas pela ESF Una e os casos de gestação de alto risco são 

encaminhados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará. 
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4 VISITA DOMICILIAR 

 

A assistência prestada por meio da visita domiciliar (VD) constitui um instrumento de 

atenção à saúde que possibilita, a partir do conhecimento da realidade do indivíduo e sua família 

in loco, fortalecer os vínculos do paciente, da terapêutica e do profissional. Faz parte de um 

processo de atenção continuada e multidisciplinar, no qual se realizam práticas sanitárias, 

assistenciais e sociais, perpassadas pelo olhar da integralidade (CUNHA; GAMA, 2012). 

 Para a Estratégia Saúde da Família (ESF), a VD é um meio de interação no cuidado à 

saúde, sendo de vital importância quando adotada pela equipe de saúde no âmbito das condições 

de vida e saúde das famílias sob sua responsabilidade. Estabelece o rompimento do modelo 

hegemônico, centrado na patologia, no qual predomina uma postura profissional tecnocrática e 

de pouca interação com o usuário, voltando-se à nova proposta de atendimento integral e 

humanizado do indivíduo inserido em seu contexto familiar (ALBUQUERQUE; BOSI, 2009). 

Para a execução da VD, o primeiro passo é definir seu foco, que pode abranger um ou 

mais dos seguintes objetivos: Conhecer o domicílio e suas características ambientais, 

identificando socioeconômicas e culturais; Verificar a estrutura e a dinâmica familiares com 

elaboração do genograma ou familiograma ou ecomapa; Identificar fatores de risco individuais 

e familiares; Prestar assistência ao paciente no seu próprio domicílio, especialmente em caso 

de acamados; Auxiliar no controle e prevenção de doenças transmissíveis, agravos e doenças 

não transmissíveis, estimulando a adesão ao tratamento, medicamentoso ou não; Promover 

ações de promoção à saúde, incentivando a mudança de estilo de vida; Propiciar ao indivíduo 

e à família, a participação ativa no processo saúde-doença; Adequar o atendimento às 

necessidades e expectativas do indivíduo e de seus familiares; Intervir precocemente na 

evolução para complicações e internações hospitalares; Estimular a independência e a 

autonomia do indivíduo e de sua família, incentivando práticas para o autocuidado; Aperfeiçoar 

recursos disponíveis, no que tange a saúde pública, promoção social e participação comunitária 

(CUNHA; GAMA, 2012). 

Na ESF em que atuo, há o planejamento das visitas domiciliares em conjunto, com toda 

equipe, sendo todas quartas-feiras, onde evita-se marcar consultas médicas ou atendimentos de 

enfermagem para nossa atenção esteja totalmente centrada na visita domiciliar, embora 

eventualmente acabe ocorrendo uma consulta ou outra por demanda espontânea de usuários a 

unidade. 
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O cerne da VD é sempre a atenção à família e à comunidade, entendendo o meio 

que o usuário está inserido, de que maneiro o influencia no processo saúde-doença, para que 

dessa forma possam ser planejadas as ações de maneira integral e individualizada. 

No começo de cada mês, é realizada uma reunião com a equipe, onde é acertado 

quantas visitas serão realizadas cada semana, respeitando, na maioria das vezes critérios como 

situações ou problemas novos na família relacionados à saúde, problema crônico agudizado, 

situações de urgência, imobilidade e/ou incapacidade que impeçam o deslocamento até a 

unidade, problema de saúde agudo, doenças crônicas como hipertensos, diabéticos, portadores 

de tuberculose, entre outros. Os pacientes que receberão a visita, são previamente contatados 

pelos ACS´s através de busca ativa das pessoas que mais necessitem. 

Uma adversidade inerente ao município é não há transporte cedido para a realização 

das visitas domiciliares, sendo que as residências, em sua maioria são distantes, com ruas sem 

pavimentação asfáltica, muitas vezes com acesso precário. Visitamos em um dia um total de 4 

a 8 famílias, indo Médico, Enfermeira, Técnica de Enfermagem e agente comunitário de saúde, 

sempre no meu carro, o que já torna essa atividade por si só perigosa pois qualquer violência 

que a equipe sofra, ou meu patrimônio, não estaremos amparados. As visitas ainda não foram 

suspensas, pois é notória a importância que há em levar o mínimo de assistência à saúde dessa 

população que já sofre tanto com os percalços da vida, sendo que a próprio presença da equipe, 

já demonstra a importância do paciente e lhe traz algum conforto. 

Ao final das visitas, retornamos à unidade, onde cada um faz seu registro, afim de 

mante a longitudinalidade preservada e discutimos o que foi realizado nas visitas, como 

podemos intervir junto aquelas famílias e como podemos melhorar. 

Em algumas visitas domiciliares, deparei-me com duras realidades, mais de cunho 

social que acabavam por prejudicar a saúde das pessoas, como desnutrição por exemplo, por 

não ter o que comer, e isso passaria despercebido se não houvesse as visitas, assim como casos 

de doenças crônicas agudizadas que foi necessário solicitar a internação do paciente. Espero 

que, com o passar do tempo, haja mais apoio das secretarias de saúde, para que consigamos 

mudar um pouco mais essa realidade. Procuro fazer o que posso para sanar esse problema, pois 

levo para a vida médica a frase proferida por Hipócrates: “ curar quando possível, aliviar 

quando necessário, consolar sempre”. 
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5 REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

Ao iniciar no Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), 

deparei-me com várias dificuldades, pois a Unidade de Saúde em que fui alocado está situada 

na periferia da Cidade, onde o acesso é ruim, o saneamento básico e a coleta de lixo são 

precários, além de ser um local conhecido pelo tráfico de drogas. 

A estrutura da Unidade deixa a desejar, faltando materiais básicos. Porém, com o passar 

do tempo, a equipe de trabalho foi obtendo maior entrosamento, comecei a conhecer a 

comunidade e a me apegar aos pacientes, o que me estimulou a estar ali e querer contribuir cada 

vez mais com a melhoria de vida e saúde daquelas pessoas. 

 Logo em seguida, iniciou-se o Curso de Especialização em Saúde da Família oferecido 

pelo UNASUS. O curso veio para somar, apresentando temáticas bastante interessantes, as 

quais contribuíram para o desenvolvimento do trabalho que estava sendo desenvolvido na 

Atenção Básica. 

 No eixo 1, foram abordados temas do cotidiano nas unidades de saúde, história do SUS, 

estudando os modelos de atenção à saúde pública, atenção primária, planejamento e gestão, 

sistemas de informação, dentre outros tópicos fundamentais para aprender ou relembrar. No 

eixo 2, iniciamos os casos complexos, que nada mais são que a rotina médica que abordamos 

no nosso trabalho, contudo pude ter outras visões de como abordar cada caso, relembrar 

condutas e diagnósticos, com ume excelente embasamento teórico em cada caso, juntamente 

com o desenvolvimento do portifólio que abrangia temas diversos e importantes no dia a dia do 

médico atuante em atenção básica.  

No decorrer do curso, aprendi mais sobre o trabalho em equipe, o acolhimento dos 

pacientes, a importância da educação em saúde, das reuniões de equipe, bem como atuar na 

comunidade, sabendo ouvir o paciente na sua individualidade, o que fez o trabalho na Unidade 

fluísse melhor. Sempre procurava pôr em prática o que via; além dos temas abordados nos casos 

complexos, os quais serviram como uma considerável revisão de assuntos importantes da 

Medicina, que vivemos no dia a dia, e que muito contribuiu com meu aprimoramento como 

médico, auxiliando, inclusive, na melhoria das minhas condutas, beneficiando dessa forma os 

pacientes.  

Numa perspectiva bem pessoal e fazendo um contraponto, penso ser muito bom se 

atualizar e saber quais as melhores evidências; porém, infelizmente, lido com uma população 

carente, a qual depende dos tratamentos ofertados pelo sistema público e isso leva, na grande 
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maioria das vezes, não conseguir fazer uso do que seria o ideal. Por outro lado, sempre tenho 

buscado ficar o mais próximo possível desse ideal. 

Portanto, posso assegurar que foi e está sendo uma experiência maravilhosa, 

enriquecedora e essencial para a minha carreira. Espero poder levar sempre comigo todo esse 

aprendizado adquirido, que me fez melhorar como profissional médico e como ser humano, 

buscando sempre exercer minha profissão com amor e respeito àqueles que precisarem de mim. 
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RESUMO 

 

A queda é um evento muito comum e pode se tornar devastador, principalmente entre os idosos. 

O envelhecimento da população vem sendo observado no Brasil e internacionalmente, sendo 

que esta realidade tem determinado uma modificação no perfil demográfico e de 

morbimortalidade. O projeto de intervenção será realizado na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) UNA, situada no município de Belém, com objetivo de identificar a prevalência de 

quedas em idosos, fatores de risco e as possíveis medidas que possam ser tomadas a fim de 

amenizar essa situação. A coleta de dados dar-se-á por meio de entrevista com pessoas de idade 

igual ou superior a 60 anos, às quais será aplicado um protocolo com questões sobre quedas, 

sua ocorrência e fatores de risco associados, caracterizando o estudo como transversal, 

prospectivo e de análise descritiva inferencial. Espera-se com os resultados encontrados 

posteriormente, que sejam implantadas ações preventivas e reabilitadoras com o fito de reduzir 

os fatores de riscos para as quedas, com a realização de palestras, rodas de conversas e 

capacitação dos agentes comunitários de saúde para identificação precoce desta ameaça à saúde 

e longevidade da população em estudo.  

Descritores: quedas, idosos, prevenção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência da queda é um acontecimento comum e pode gerar consequências graves 

para a população idosa em geral. Trata-se de "um evento não intencional que tem como 

resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua 

posição inicial". Embora não seja uma consequência inevitável do envelhecimento, pode ser 

um marcador de fragilidade ou indicar doença aguda (MOURA et al,1999). 

 Estima-se que há uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos e 

que, um em vinte daqueles que sofreram uma queda, sofrem uma fratura ou necessitam de 

internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% cai a cada ano. Dos que moram 

em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50% (INTO, Ministério da Saúde, 

2010). 

 Estatísticas norte-americanas indicam que 60% das quedas em idosos acontecem dentro 

de casa (INTO, Ministério da Saúde, 2010). As quedas ocupam o terceiro lugar na 

morbimortalidade por causas externas (os acidentes e violências) em pessoas com 60 anos ou 

mais no Brasil sendo que o aumento da ocorrência desse agravo deve ser objeto de grande 

preocupação (GAWRYSZEWSKI; JORGE; KOIZUMI, 2004). 

Cair, portanto, tem de ser reconhecido como um problema extremamente sério para os 

serviços de saúde, para a sociedade e, principalmente, para o bem-estar das pessoas que sofrem 

com esse infortúnio. Para o sucesso das estratégias preventivas de quedas em idosos, é 

necessário identificar populações com risco elevado, instituir intervenções padronizadas para 

múltiplos fatores de risco e moldar tais intervenções a cada indivíduo ou situação particular. As 

intervenções deverão ajudar os usuários idosos dos serviços de saúde e seus cuidadores a 

compreender a forma de reduzir a probabilidade de queda (INTO, Ministério da Saúde, 2010). 

Vigilância domiciliar periódica e sistemática para avaliar e, caso apropriado, modificar 

os riscos ambientais, pode ser efetiva em reduzir quedas. Identificar quaisquer consequências 

psicológicas de uma queda, como o medo de cair, que possam levar a uma auto-restrição de 

atividades e, secundariamente, a desuso, imobilidade, atrofia muscular e novas quedas (INTO, 

Ministério da Saúde, 2010). 

O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida demandam ações 

preventivas e reabilitadoras no sentido de diminuir os fatores de risco para quedas. Dessa forma, 

faz-se necessário um estudo para o levantamento preciso de dados sobre o número de quedas 

em idosos, com vistas a subsidiar políticas de prevenção. 

 



21 
 

2 PROBLEMA  

 

A falta de conhecimento dos fatores de risco para quedas em idosos promove um 

aumento da morbimortalidade nessa população, muitas vezes condicionando essas pessoas para 

uma situação muito vivenciada, atualmente, conhecida como longevidade paradoxal. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Na Estratégia de Saúde da Família UNA, há 4986 pacientes cadastrados, dos quais 1365 

são idosos. 

Diante disso, observa-se a necessidade de buscar os motivos que podem desencadear às 

quedas nessa população para implementar medidas profiláticas, visando a melhoria da 

qualidade de vida e a longevidade com saúde e independência. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver ações preventivas de quedas em idosos, a partir do diagnóstico de 

prevalência desses agravos, registrados na população cadastrada na Estratégia Saúde da Família 

UNA. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os idosos que já foram acometidos por esse evento, na ESF UMA em 2016; 

 Verificar as causas e consequências relacionadas com as quedas; 

 Apontar medidas de solução para essa problemática. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

    

No Brasil, a expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 

que a população com mais de 60 anos de idade seja aproximadamente 12% da população geral 

até o ano de 2020. Todas essas mudanças têm despertado grande interesse na área da saúde 

pública. Em função deste fato, o aumento da ocorrência de determinados agravos, entre os quais 

causas externas (os acidentes e violências), deve ser objeto de preocupação 

(GAWRYSZEWSKI; JORGE & KOIZUMI, 2004). 

 Com o aumento da população idosa, há também um aumento dos gastos pelo SUS com 

internações, pois a assistência hospitalar ao idoso, demanda mais recursos humanos, materiais, 

financeiros e tempo de atendimento, comparativamente às necessidades provocadas por outros 

grupos etários (MARTIN, CORDONI JUNIOR e BASTOS,2006). 

O aumento expressivo do número de idosos na população, a sua maior longevidade e o 

aumento da ocorrência de doenças crônico-degenerativas demandam ações preventivas e 

reabilitadoras no sentido de diminuir os fatores de risco para quedas até mesmo no sentido de 

minimizar os custos com a assistência ao idoso ou provocar adequação dos serviços de saúde, 

incluindo a formação e capacitação de profissionais para o atendimento desta nova demanda 

(ARAÚJO et al, 2014). 

      O risco de queda aumenta significativamente com o avançar da idade, o que coloca 

esta síndrome geriátrica como um problema extremamente sério para os serviços de saúde para 

a sociedade e, principalmente, para as pessoas que caem. A prevenção tem grande valor no 

sentido de minimizar problemas secundários decorrente de quedas (AMERICAN, 2010). 

Estudos têm mostrado que é possível diminuir a ocorrência de quedas com cuidados 

simples como: promoção da saúde e prevenção de quedas; revisão das medicações; 

modificações nos domicílios; promoção da segurança no domicílio; promoção da segurança 

fora do domicílio. Intervenções multidisciplinares podem auxiliar no processo de prevenção de 

quedas no âmbito populacional (FABRÍCIO, RODRIGUES & COSTA JUNIOR, 2004). 

 Para o sucesso das estratégias preventivas de quedas em idosos, é necessário fazê-la 

através da identificação precoce dos idosos com maior chance de sofrerem quedas assim como 

de sofrerem lesões em decorrência da mesma, instituir intervenções padronizadas para 

múltiplos fatores de risco e moldar tais intervenções a cada indivíduo ou situação particular. As 

intervenções deverão ajudar os usuários idosos dos serviços de saúde e seus cuidadores a 

compreender a forma de reduzir a probabilidade de queda (INTO, Ministério da Saúde, 2010). 
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 Evitar a ocorrência de queda é considerado hoje uma conduta de boa prática geriátrica, 

encontrada tanto em hospitais quanto em instituições de atenção ao idoso, sendo considerado 

um dos indicadores de qualidade de serviços para idosos, pois é comum que essas quedas levem 

o ancião à dependência funcional. Vigilância domiciliar periódica e sistemática para avaliar e, 

caso apropriado, modificar os riscos ambientais, pode ser efetiva em reduzir quedas. Identificar 

quaisquer consequências psicológicas de uma queda, como o medo de cair, que possa levar a 

uma auto-restrição de atividades e, secundariamente, a desuso, imobilidade, atrofia muscular e 

novas quedas (INTO, Ministério da Saúde, 2010). 

 No entanto, idosos tendem a sub-relatar quedas. Além disso, creditam à idade seus 

problemas de equilíbrio e marcha fazendo com que com que estas dificuldades de mobilidade 

não sejam detectadas (ARAÚJO et al, 2014).  

 A capacidade funcional é definida como a habilidade de manter as atividades físicas e 

mentais necessárias ao idoso, o que significa poder viver sem ajuda para as atividades básicas 

e instrumentais da vida diária. Esse comprometimento tem implicações importantes para o 

idoso, sua família, para a comunidade e o sistema de saúde, uma vez que a incapacidade 

ocasiona maior vulnerabilidade e dependência na velhice, contribuindo, assim, para a 

diminuição do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos. As quedas podem ocasionar a 

incapacidade funcional o indivíduo, podendo ocorrer como acidente doméstico inesperado não 

intencional, em que o corpo do indivíduo passa para um nível mais baixo em relação à sua 

posição original, com a incapacidade de correção em tempo hábil, condicionada a fatores 

intrínsecos (inerentes ao próprio idoso), e extrínsecos (relacionados ao meio ambiente). É a 

segunda causa de morte por lesões acidentais e não acidentais (FHON et al, 2012). 

 Apesar do interesse no assunto, nota-se uma certa divergência nas abordagens utilizadas 

para investigar os fatores de risco para as quedas. As publicações divergem, por exemplo, 

quanto aos critérios metodológicos utilizados, principalmente em relação à seleção da amostra: 

enquanto algumas se voltam para idosos vivendo em asilos, hospitais e casas de repouso 

(COUTINHO & SILVA, 2002), outras observam sujeitos vivendo na comunidade 

(PERRACINI & RAMOS, 2002). 

 Estudos indicam fatores predisponentes para a ocorrência das quedas em idosos e que 

devem ter uma maior atenção do profissional da área da saúde no fito de implantar a profilaxia 

adequada para o decréscimo desse agravo, tais como: dependência funcional e alteração da 

marcha e equilíbrio, muito comumente observado devido à perda da propriocepção; 

inadequação ambiental, como moradores de casas sem corrimão, tapetes espalhados pelo piso, 

animais domésticos, iluminação inadequada, entre tantos outros; uso de medicamentos, como a 
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polifarmácia ( uso de quatro ou mais medicamentos), uso de psicotrópicos; hipotensão postural, 

arritmias e síncopes, patologias comuns do avançar da idade; alteração na acuidade visual; 

deficiência de vitamina D; deformidade nos pés, joanetes e calçados inadequados e apropria 

educação do paciente e familiares sobre as quedas e suas consequências (ISHIMOTO, 2010). 

 Na população brasileira, ainda são raros os estudos sobre o tema. Perracini & Ramos 

(2002) realizaram estudo que buscava identificar os fatores de risco associados a quedas em um 

grupo de idosos residentes no município de São Paulo. Coutinho e Silva (2002) avaliaram o uso 

de certos medicamentos como fator de risco para fraturas graves decorrentes de quedas em 

indivíduos com 60 anos ou mais, internados em hospitais públicos da cidade no Rio de Janeiro.  
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6 MÉTODO 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo transversal (ou de prevalência), 

prospectivo, de análise descritiva inferencial, com uma variável quantitativa, sendo os dados 

numéricos e discretos, com uma proposta intervencional com o objetivo de minimizar a 

quantidade e as sequelas ocasionadas por queda em idosos. 

O estudo será realizado na área adstrita à Estratégia Saúde da Família (ESF) UNA, com 

intuito de analisar a prevalência de quedas em idosos. 

Todos os sujeitos da presente pesquisa serão entrevistados segundo preceitos da 

Declaração de Helsinki e do Código de Nuremberg, respeitando as normas de pesquisa 

envolvendo seres humanos (Res. CNS 196/96) do Conselho Nacional de Saúde, autorizado 

pelos idosos entrevistados, por meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE I). 

Entrevistas individuais serão realizadas, de acordo com o protocolo de pesquisa 

estabelecido (APÊNDICE II), adaptado do trabalho “Prevenção e Manejo de Quedas no Idoso” 

- Mônica Rodrigues Perracini, 2006 -, com casuística de 150 idosos cadastrados no ESF UNA 

escolhidos de forma aleatória, no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017. Serão incluídas 

nesta pesquisa todas as pessoas na faixa etária acima de 60 anos, segundo prevê o Estatuto do 

Idoso e independente de credo, raça, condição socioeconômica e sexo. Serão excluídos da 

pesquisa os idosos que optarem por não participar, desistirem ou não puderem fornecer 

conscientemente os dados necessários à pesquisa. 

 

6.1 PACTUAÇÃO DAS AÇÕES 

 

O projeto será apresentado para a equipe de saúde a fim de socializar os objetivos, 

metodologia e resultados esperados. Considerando a prevalência de queda em idosos na área de 

abrangência da unidade, julgam-se necessárias ações de intervenção, com provável aceitação 

do projeto pela equipe. Visto isso, serão apresentados o cronograma de atividades e os prazos, 

e pactuadas as funções de cada membro. 

 

6.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Inicialmente será realizada uma reunião de capacitação com os membros da equipe 

sobre o tema em questão, com enfoque em principais fatores predisponentes às quedas em 
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idosos e sugestões de maneiras de evitar/minimizar esse agravo. Neste momento também serão 

analisados os dados epidemiológicos fornecidos pela unidade. 

 

6.3 EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

 

A execução do projeto em si, diga-se o desenvolvimento do fluxograma, ocorrerá 

durante as consultas médicas e visitas domiciliares com a entrevista dos sujeitos da pesquisa, 

sendo primeiramente avaliados os critérios de inclusão dos participantes em potencial, e uma 

vez confirmados, serão convidados a fazer parte do projeto. Assim que aceito, imediatamente 

responderão o protocolo de pesquisa. 

À enfermeira e aos agentes comunitários de saúde caberá a função de, oportunamente, 

reforçar as orientações fornecidas pelo médico e motivar os pacientes, além de realizar busca 

ativa de faltosos às consultas e remanejar novos participantes. 

 

6.4 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O projeto será monitorado integralmente pelo médico e mensalmente em reunião com a 

equipe de saúde, sempre na última semana do mês, após serem concluídas todas as reavaliações 

do referido mês. Nesta oportunidade, serão observadas as evoluções dos pacientes quanto ao 

cumprimento das metas e identificados aqueles com risco potencial elevado. Enfim, serão 

discutidas propostas de intensificação das ações sobre estes pacientes. 

Ao final dos três meses de execução do projeto, os resultados serão apresentados em 

reunião semanal da equipe de saúde da ESF UNA para avaliação da intervenção. 
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7 CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES OUT NOV DEZ JAN FEV 

Apresentação do projeto para a equipe de saúde X     

Reunião de capacitação com a equipe  X     

Execução das ações: avaliação inicial dos pacientes X     

Execução das ações: reavaliação 1  X    

Execução das ações: reavaliação 2   X   

Execução das ações: reavaliação final    X  

Análise dos resultados     X 

Reunião com a equipe para apresentação dos resultados 

e avaliação do projeto 
    X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Equipe de saúde da família composta por 10 agentes comunitários de saúde, 1 técnica 

de enfermagem, 1 enfermeira e 1 médico. 

 

8.2 RECURSOS MATERIAIS 

 

 Computador 

 Impressora 

 Cartucho de tinta para impressora 

 Folha de papel A4 

 Cópias xerox 

 Prontuários dos pacientes 

 Caneta 

 Pasta para arquivamento das planilhas 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o desenvolvimento deste projeto de intervenção, espera-se evidenciar os principais 

fatores de riscos inerentes às quedas dos idosos e a partir desse ponto promover a prevenção 

desse agravo, mediante instrução dos sujeitos da pesquisa e de seus familiares. 

Espera-se também ampliar a responsabilidade de cada paciente com relação à sua saúde, 

para que alcancem a longevidade com qualidade de vida e independência para realizar suas 

tarefas cotidianas. 

Deve-se ainda estimular mudanças nas residências e nas redondezas, apresentando os 

resultados da pesquisa para que o poder público olhe com mais cuidado para a população da 

terceira idade, pois não adiantaria mudar a sua casa se os fatores de risco nas ruas permanecerem 

os mesmos. 

Finalmente, espera-se com o resultado estimular o trabalho em equipe e o 

compartilhamento de conhecimentos. 
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APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 Título: Prevalência de quedas em idosos cadastrados em uma ESF de Belém-Pará. 

Esclarecimentos da Pesquisa 

 A proposta em estudo consiste na aplicação de protocolo contendo perguntas de âmbito social para os idosos 

cadastrados no ESF UNA para se avaliar a prevalência de quedas deste grupo no último ano através de análise estatística. 

 Os benefícios consistirão no fornecimento de dados para administração da Unidade e para a Secretaria de Saúde e 

Meio Ambiente (SESMA), possibilitando ampliar e melhorar o atendimento aos anciãos e intensificar campanhas educativas 

sobre quedas na 3ª idade, suas consequências e prevenções.  

 Os riscos ou prejuízos morais para os idosos são mínimos, posto que as informações relatadas serão de uso 

exclusivamente científico, estando as identificações pessoais mantidas em sigilo a fim de não revelar sua identidade. Portanto, 

as informações coletadas através do protocolo serão armazenadas em um banco de dados para fim único e exclusivo de serem 

analisadas estatisticamente e utilizadas no Projeto de Intervenção. Contudo, qualquer desconforto emocional que possa 

ocasionar nos mesmos, o pesquisador encaminhará ao serviço de saúde mental, pois este aspecto consta nas regras da pesquisa 

do CNS 466.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, nem ônus pela sua participação. Estando 

este amparado pela lei e os pesquisadores responsáveis por quaisquer danos diretos ao sujeito decorrentes da pesquisa. 

O entrevistado tem o direito da informação sobre os resultados parciais do trabalho. Assim como, a liberdade de 

deixar de participar do estudo, sem qualquer coação ou represália ao mesmo. Nas ocasiões que forem necessárias, esse 

documento será devidamente explicado para o sujeito da pesquisa com limitação visual ou cognitiva. 

Os idosos têm o livre arbítrio de incluir-se ou excluir-se da pesquisa. Portanto, serão desconsideradas na estatística 

as pessoas que, mesmo cadastradas no PSF – Mangueirão, optarem por não participar da pesquisa, isto é, não concordarem 

com o protocolo e nem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Em qualquer momento do estudo o idoso e seus familiares terão acesso aos responsáveis pela pesquisa, para 

esclarecimento de dúvidas. 

 Esta pesquisa foi idealizada, conduzida e totalmente financiada por Pedro Murilo Moreira Pantoja (091-988746592). 

                                                                 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, que me sinto perfeitamente esclarecido sobre o conteúdo da 

mesma, assim como seus riscos e benefícios. Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa 

cooperando com as informações necessárias para o preenchimento do protocolo. 

 

Belém, ____/____/______    

 

__________________________________        

Assinatura da pessoa entrevistada    Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e esclarecido 

desta paciente ou representante legal para participação no presente estudo. 

 

___________________________________             Assinatura e carimbo do médico 
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APÊNDICE II - PROTOCOLO 

 

Projeto de pesquisa: Prevalência de quedas em idosos cadastrados em uma ESF de Belém-

Pará. 

 

Nome Completo: ______________________________________________ 

Idade: -64 -69 -74 -79   

Estado Civil:       

 

1) Quantas vezes o Sr. (a) caiu no último ano?  

 0  1  2  3  4 ou mais 

 

2) Houve alguma conseqüência? 

 Não    

 Sim: fratura  luxação trauma craniano escoriação 

  contusão  corte   

 

3) Além do Sr.(a), quantas pessoas moram em sua casa? 

 0  1  2  3  4 ou mais  

 

4) Na sua casa, há: 

 desníveis   escadas  tapetes  piso escorregadio  pouca iluminação 

 objetos e/ou fios pelo chão    cama ou rede muito alta ou muito baixa 

 animais  cadeiras impróprias 

Caso positivo, a queda esteve relacionada a estes fatores? 

 Sim   Não  

 

5) O Sr. (a) possui acompanhamento geriátrico? 

 Sim   Não  

 

6) O Sr.(a) procurou um médico ou serviço de emergência em um hospital, após o incidente?  

 Sim   Não 

 

7) O Sr. (a) restringiu suas atividades habituais por causa da queda? 
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 Sim   Não 

Se sim, o Sr. (a) o fez por: 

 dor   insegurança   medo  dificuldade para andar  outros 

 

8) A queda aconteceu de dia ou à noite? 

 Dia   Noite 

 

9) A queda ocorreu após a refeição? 

 Sim   Não 

 

10) Em qual lugar aconteceu a queda?  

 domicílio   fora de domicílio  

Caso tenha ocorrido em domicílio, onde foi? 

 banheiro  sala    quarto  pátio  cozinha  outros 

  

11) Houve perda da consciência? 

 Sim   Não 

 

12) Que movimentos o Sr.(a) estava fazendo no momento da queda?  andando  

levantando-se da cadeira    tomando banho  descendo do ônibus  

 outros:       

 

13) Como a queda ocorreu?  

 desequilibrou-se  os joelhos falsearam  sentiu-se fraco subitamente 

 sentiu-se tonto 

 

14) O Sr.(a) apresenta algum problema auditivo? 

 Sim   Não 

 

15) O Sr.(a) apresenta algum problema visual? 

 Sim   Não 

 

16) No último ano, o Sr.(a) esteve hospitalizado(a)? 

 Sim   Não 
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17) O Sr.(a) diria que após a sua queda tem tido maior dificuldade para realizar atividades 

básicas (caminhar, vestir-se, tomar banho, sentar-se, levantar-se, ...)? 

 Sim   Não 

 

 


