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Quedas em idosos:
principais causas e conseqüências
Esse estudo teve por objetivo caracterizar as causas e conseqüências das quedas entre idosos, associando-as com perﬁl sóciodemográﬁco e de saúde. Foram entrevistados em domicílio 73
idosos, com diagnóstico de traumatismo (CID-10). A maioria das
quedas ocorreu entre as mulheres (67,1%) com idade média de
76,2 anos. Houve predominância de trauma em membros inferiores (73,9%), tratamento cirúrgico (91,8%) e internação média
de 14,2 dias. 41,1% referiram uma única queda em casa, 35,6%
enquanto deambulavam e 80,8% da própria altura; 60,6% referiam
o fator ambiental como causador do evento. As principais conseqüências citadas foram: medo de cair novamente (75,3%), perda
da independência (50,7%) e modiﬁcação de hábitos (45,2%).
Descritores: Quedas, Idosos, Causas.
The aims of this study were to characterize the causes and consequences of the falls between aged and the association with
social-demographic proﬁle and health. It had been interviewed in
domicile 73 elderly people with trauma diagnosis (IDC-10). The
majority of the falls occurred between women (67.1%) with average age of 76, 2 years. There was predominance of trauma in
lower members (73.9%), surgical treatment (91.8%) and average
inpatient of 14,2 days. 41.1% had reported only one fall at home,
35.6% while they rambled and 80.8% of the proper height; 60.6%
reported the environment as causing of the event. The main consequences cited were: fear to fall again (75.3%), loss of independence (50.7%) and habits’ change (45.2%).
Descriptors: Falls, Elderly people, Causes.
Los objetivos de este estudio fueron caracterizar las causas y las
consecuencias de las caídas entre adultos mayores y la asociación
con perﬁl social y demográﬁco y de la salud. Fueron entrevistados en su propio domicilio 73 adultos mayores, con diagnosis
de trauma (CID-10). La mayoría de las caídas ocurrió entre las
mujeres (67.1%) con edad media de 76.2 años. Tenía predominio
del trauma en los miembros inferiores (73.9%), el tratamiento quirúrgico (91.8%) y el hospitalizado medio de 14.2 días. 41.1% habían relacionado una única caída en la casa, 35.6% mientras que
pasearon y 80.8% de la propia altura; 60.6% relacionaron el ambiente como causa del acontecimiento. Las consecuencias principales citadas fueron: temer caer otra vez (75.3%), pérdida de la
independencia (50.7%) y modiﬁcación de los hábitos (45.2%).
Descriptores: Caídas, Adultos mayores, Causas.
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Outro dano relevante é o medo de
INTRODUÇÃO
cair6,8,9. No estudo de Carvalhaes et al5,
o Brasil, cerca de 30% dos idosos caem
houve uma incidência de 44% das conao menos uma vez ao ano1. Segundo daseqüências citadas pelos idosos. O medo
dos do Sistema de Informação Médica do
subseqüente a quedas pode levar 25% dos
Ministério da Saúde referente aos anos de
acidentados a reduzirem suas atividades6.
1979 a 1995, cerca de 54.730 pessoas morSegundo Piton4, quanto maior o número de
reram devido às quedas, sendo 52% do total
quedas, maior o medo de cair novamente,
representado por idosos2. Gawryszweski e
associado à perda de confiança ou diminuicol3 dizem que no Brasil, em 2000, ocorreção na percepção de auto-eficácia.
ram 87.177 internações por causas externas
Aliada às fraturas, o idoso passa a ter
em indivíduos com 60 anos ou mais. Dendificuldades para realizar as atividades de
tre essas internações, 48.940 eram causadas
vida cotidiana, por exemplo, deitar/ levanpor quedas, ou seja, 56,1% do total.
tar-se da cama, caminhar em superfície
A incidência de quedas aumenta com
tomar banho, caminhar fora de casa,
o avançar da idade, variando de 34% en“NESSE ESTUDO, A DEFINIÇÃO DO plana,
cuidar de finanças, cortar as unhas dos pés,
tre idosos com 65 e 80 anos, 45% entre 80
TERMO QUEDA SERÁ A DE QUAL- realizar compras, usar transporte coletivo e
a 89 anos e 50% acima dos 90 anos1,4. É
subir escadas2. Com a restrição de atividamais prevalente entre as mulheres até os 75
QUER EVENTO QUE RESULTE NA
des, pode ocorrer uma diminuição da força
anos (42%), chegando a um risco duas veMUDANÇA DE UM CORPO A UM muscular e o enfraquecimento dos memzes maior do que entre os homens5-7. Isto
NÍVEL INFERIOR A SUA POSIÇÃO bros inferiores, levando o idoso à condição
pode estar relacionado à maior longevidade dependência, isolamento social e possíde, tornando-as mais frágeis e vulneráveis a
INICIAL, CONSIDERANDO-SE
vel institucionalização.
tais acontecimentos4.
QUALQUER ALTURA”
As fraturas, o medo de cair e a perda
Existem muitas definições para o evento
de independência do indivíduo favorecem
queda. Carvalhaes et al.5 consideram queda
a depressão, bem como a modificação de
como um evento não-intencional, que tem
hábitos, conseqüências indiretas das quedas2.
como resultado a mudança de posição do indivíduo para um
Neste sentido, observa-se que uma queda pode causar uma
nível mais baixo em relação à sua posição inicial. Pereira et al.1
fratura, que leva à restrição do idoso ao leito, ocasionando uma
dizem que queda é o deslocamento não-intencional do corpo
rápida deterioração do seu estado geral. A imobilização prolonpara um nível inferior à sua posição inicial, com a incapacidade
gada no leito, por sua vez, é um fator de risco para o desenvolde correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias
vimento de outras afecções, como respiratórias e vasculares, e
multifatoriais que comprometem a estabilidade postural.
diversas complicações que podem inclusive levar a óbito (efeito
Nesse estudo, a definição do termo queda será a de qualquer
cascata).
evento que resulte na mudança de um corpo a um nível inferior
A queda é um evento multifatorial com fatores intrínsecos e
a sua posição inicial, considerando-se qualquer altura.
extrínsecos relacionados6. Como fatores intrínsecos, destacamO evento queda pode ocorrer em qualquer idade, porém entre
se as alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, bem
idosos, tem grande importância tendo em vista as conseqüências
como afecções comuns nessa idade - diminuição da acuidade
biopsicossociais que acarretam.
visual com embaralhamento da visão periférica; diminuição do
Nos EUA, as quedas causam, direta ou indiretamente, 12%
tempo de resposta visual e da adaptação às alterações de lumide todas as mortes entre os idosos6. Carvalhaes et al5 afirmam
nosidade; diminuição da acuidade auditiva com a conseqüente
que os índices de mortalidade devem ser maiores devido à não
diminuição de pistas (sinais audíveis) sobre o meio ambiente;
relação de causa e efeito quando a queda já ocorreu há algum
distúrbios vestibulares que levam a diminuição da estabilidade
tempo. Pereira e col1 afirmam que o risco de morte no ano sepostural; distúrbios proprioceptivos com alteração da percepguinte à hospitalização em decorrência de uma queda pode vação da posição do corpo estática e dinâmica; aumento do tempo
riar de 15% a 50%.
de reação à situações de perigo; diminuição da sensibilidade
As quedas podem ter efeitos diretos e/ou indiretos na saúde baroreceptores a estímulos hipo e hipertensivos, acarretam
de das pessoas. Isto porque elas acarretam danos que podem
a diminuição do reﬂexo do aumento da freqüência cardíaca,
piorar ou desencadear estados mórbidos5,6,8,9. O dano mais
da regulação da pressão arterial e do ﬂuxo arterial; diminuição
comum resultante das quedas é a fratura, com incidência de
da força muscular, das fibras de contração rápida, atuantes no
64%. O trauma do fêmur ocorre com maior freqüência (62%),
controle postural; e degenerações articulares que limitam a amseguido pelo trauma de rádio (12,5%) e de clavícula (6,25%)2.
plitude de movimentos5,6,11.
As fraturas podem provocar dor aos mínimos movimentos,
A depressão pode ocasionar alteração do nível de atenção
e levam à incapacidade funcional, assim, o idoso que sofre
do idoso, diminuição do comprimento do passo, perda de eneralgum trauma dessa natureza reduz sua mobilidade e pode
gia, diminuição da autoconfiança, indiferença ao meio ampermanecer acamado, imóvel no leito, o que pode acarretar
biente, reclusão e inatividade, perda de apetite e, conseqüente,
complicações como úlceras por pressão, problemas respiratóemagrecimento. A ansiedade, por outro lado, pode acarretar em
rios e urinários. As fraturas do fêmur proximal são consideradas
diminuição da atenção, aumento da insegurança e pode até leas mais importantes em termos de morbidade, mortalidade e
var a tonturas, arritmias e dispnéia. As demências e os estados
custos, esses relacionados ao maior tempo de internação e às
confusionais agudos (delirium) causam agitação, alteração da
maiores demandas de cuidados10.

N
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consciência, ilusões e alucinações, o que pode propiciar as quedas. Além disso, a própria negação das limitações físicas leva
os idosos a ultrapassarem seus limites e se exporem a maiores
riscos1,5,6,11,12.
Os fatores extrínsecos incluem as características do ambiente: iluminação inadequada, superfície escorregadia, os tapetes
soltos ou com dobras, os degraus altos ou estreitos, os objetos
no caminho, a ausência de corrimãos em corredores e banheiro, as prateleiras excessivamente baixas ou elevadas, as roupas
e calçados inadequados, os maus tratos e a via pública mal
conservada1,5,6,11,12.
Fatores intrínsecos geralmente estão mais relacionados aos
idosos residentes em instituições de longa permanência, devido
a sua maior fragilidade fisiológica. Já os fatores extrínsecos e
fatores comportamentais, estão mais associados aos idosos residentes na comunidade, devido ao maior número de atividades
que desenvolvem5.
O uso de certos medicamentos também pode favorecer a
ocorrência de quedas, principalmente por causa de alguns efeitos indesejáveis que podem provocar. Quanto maior o número
de medicamentos utilizados maior o risco5,6. Os benzodiazepínicos elevam o risco de quedas devido à sua atividade sedativa e bloqueadora alfa-adrenérgica, o que resulta em alterações
psicomotoras e hipotensão postural, respectivamente. Como os
agentes hipnóticos – sedativos podem causar sedação residual
durante o dia, é comum os usuários dessa droga apresentarem
episódios de tontura e ataxia da marcha e confusão4.
Diuréticos podem causar depleção de volume e hipocalemia,
causando hipotensão ortostática e arritmias; e os antipsicóticos
aumentam quase em cinco vezes o risco de quedas. Outras
drogas, como o álcool, também podem resultar na instabilidade postural e equilíbrio e por conseqüência, à queda6.
Anjos et al10 estimam que foram gastos
10 bilhões de dólares em 1994 nos EUA
em decorrência das quedas, prevendo-se
um gasto de 30 milhões de dólares para os
anos seguintes.
Neste contexto, o presente estudo tem
o objetivo de caracterizar os idosos com
história de quedas internados em um Hospital Universitário na cidade de Campinas
(SP) quanto ao perfil sócio-demográfico e
de saúde, e às causas e conseqüências das
quedas nesses idosos.
CASUÍSTICA E MÉTODO
O estudo foi desenvolvido nas enfermarias
de Traumatologia, Ortopedia e Cirurgia do
Trauma de um hospital universitário do município de Campinas (SP).
Participaram do estudo 73 idosos com
idade mínima de 60 anos, residentes em
Campinas, em condições físicas e mentais
de estabelecer e manter comunicação, internados no período de 2004 e 2005, com
diagnósticos de traumatismos devido à queda, segundo o capítulo XIX da CID – 10.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética da instituição, e todos os participantes

150

148a153 - Epidemiologia e Idoso - OK.indd 150

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme lei nº 062/2004.
Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados:
• Questionário de coleta de dados para informações sobre os
dados sócio-demográficos e clínicos, as causas dos traumatismos, o contexto e características da última queda e a auto-avaliação acerca da mesma;
• Escala de Depressão Geriátrica (GDS): é uma avaliação psicocognitiva com o ponto de corte utilizado (maior que cinco);13
• Índice de Katz para avaliação funcional de desempenho em
atividades básicas de vida diária: banhar-se, vestir-se, utilização
do banheiro, movimentação, controle dos esfíncteres e alimentação. Foi utilizada a versão de Freitas e cols14. O total de seis
pontos significa independência para ABVDs; quatro pontos, dependência parcial; dois pontos, dependência importante;
• Índice de Lawton e Brody: para avaliação funcional de desempenho em atividades instrumentais de vida diária: capacidade de preparar uma refeição, realizar limpeza doméstica,
tomar remédios, subir escadas, caminhar, controlar finanças,
fazer compras e utilizar transportes coletivos, sendo que as variáveis: preparar refeições e realizar limpeza doméstica podem
ser substituídas por subir escadas ou cuidar do jardim, dependendo do sexo do entrevistado. Foi utilizada a versão de Freitas
e cols14 de acordo com a seguinte pontuação: três pontos se
não necessitar de auxílio, dois pontos, se precisar de auxílio
parcial, e um ponto, se não conseguir realizar a atividade. A
pontuação máxima, 27 pontos, refere-se aos idosos com boa
capacidade funcional e a pontuação mínima, nove pontos, o
idoso mais dependente na realização destas atividades.
Para descrever o perfil da amostra, segundo as diversas variáveis em estudo, foram feitas tabelas de freqüência das variáveis
categóricas (sexo, estado civil, entre outras)
e estatísticas descritivas das variáveis numéricas (idade, escore do GDS, Índices de
Katz e Lawton e Brody, entre outras).
Para comparar as variáveis categóricas
de capacidade funcional foi utilizado o Teste
Exato de Fisher para valores esperados menores que cinco. Para comparar as variáveis
numéricas (perda da independência referida
e Índices de Katz e Lawton e Brody) foi utilizado o Teste não Paramétrico de Mann-Whitney. O nível de significância adotado para os
testes estatísticos foi de 5% (p<0.05).

“O EVENTO QUEDA PODE OCORRER
EM QUALQUER IDADE, PORÉM
ENTRE IDOSOS TEM GRANDE
IMPORTÂNCIA TENDO EM VISTA AS
CONSEQÜÊNCIAS BIOPSICOSSOCIAIS
QUE ACARRETAM”

RESULTADOS
As ocorrências de quedas, encontradas no
presente estudo, seguiram as características
encontradas na literatura sobre quedas em
idosos. A Tabela 1 apresenta o perfil sóciodemográfico dos idosos entrevistados.
Dentre os idosos entrevistados, 67,1%
pertenciam ao sexo feminino, e 32,9% ao
masculino. A faixa etária na qual ocorreu
a maior incidência de quedas foi igual
e superior a 80 anos (45,2%), resultados
esses semelhantes aos encontrados por
Fabrício e col 2. Quanto à escolaridade,
prevaleceram os analfabetos (36,9%);
primário incompleto (41,1%), e 89% re-
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Tabela 1. Idosos com histórico de quedas segundo variáveis
sócio-demográficas. Campinas, 2006.
Variáveis

n

%

Sexo
Masculino
Feminino
Cor

24
49

32,8
67,1

58
15

79,5
20,6

23
17
33

31,5
23,3
45,2

27
30
11
5

36,9
41,1
15,1
6,9

Branco
Negro
Faixa etária
61 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais
Escolaridade
Analfabeto
Primário incompleto
Primário completo
Médio completo
Ocupação laboral
Aposentado
Ativo
Companhia em residência
Casa de repouso
Cônjuge
Filhos
Sozinho
Outros

66
7

90,4
9,6

1
24
41
3
4

1,4
32,9
56,2
4,1
5,5

Tabela 2. Idosos segundo condições de saúde. Campinas, 2006.
Variáveis

n
antes depois
Doenças (antes e após a queda)
39
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 40
21
23
Diabetes Mellitus (DM)
17
20
Doença Cardíaca
10
7
Dislipidemia
4
6
Neuropatia
3
10
Doença ósteo-articular
8
8
Outras doenças
19
18
Nenhuma doença
Número de medicamentos utilizados
Nenhum
Um
Dois
Três
Quatro ou mais
Tipo de medicação
Cardíaca
Hipoglicemiante
Outros
Acuidade referida
- Visual
Prejudicada
Regular
Boa
- Auditiva
Prejudicada
Regular
Boa

antes
54,8
28,8
23,3
13,7
5,5
4,1
10,9
26,0

%
depois
53,4
31,5
27,4
9,6
8,2
13,7
10,9
24,7

22
25
13
9
4

30,1
34,3
17,8
12,3
5,5

44
17
4

60,3
23,3
5,5

18
31

24,7
42,5

24

32,9

11
24
38

15,1
32,9
52,1

sidiam acompanhados, dados muito semelhantes aos encontrados por Coutinho e Silva 15.
A tabela 2 refere-se às condições de saúde referidas pelos enestenose aórtica, prolapso da válvula mitral, hipovolemia, insuficiêntrevistados.
cia vertebrobasilar, acidente vascular cerebral, ataque isquêmico
Estudo de Ganança et al16 mostrou que 78,1% dos idosos
transitório, embolia pulmonar e outras6.
que haviam sofrido queda apresentavam (no período pós-queVerifica-se que 42,5% dos entrevistados
da) doenças cárdio-circulatórias, e 67,2%
referiu regular acuidade visual, e 52,1% boa
doenças osteomusculares e do tecido conacuidade auditiva.
juntivo. Dentre as afecções em que houve
Na Tabela 3, observa-se a caracterizaaumento no pós-queda, destacam-se as
ção da última queda e suas principais conafecções cardíacas (de 23,3 para 27,4%) e
seqüências.
as osteoarticulares (de 4,1 para 13,7%).
Diferentemente dos estudos de Perracini e
Com relação à utilização de medicamenRamos7 e Ganança et al.16, que relatam 56,6
tos por ocasião da queda, 34,3% referiram
e 53,1% respectivamente de queda anterior,
fazer uso de apenas um fármaco, sendo
a maioria dos idosos entrevistados teve ape60,3% relacionados às doenças cardíacas.
nas uma única queda (76,7%).
Moura et al6 afirmam que dentre as medicaQuanto ao local da queda, 41,1% reções que favorecem a ocorrência de quedas
feriu ao ambiente domiciliar interno,
estão os anti-depressivos, anti-inﬂamatórios
30,2% o ambiente domiciliar externo e
não-hormonais, os sedativos e hipnóticos, os
“QUANTO AO LOCAL DA QUEDA,
19,2% a rua/calçada. 80,8% referiram
vasodilatadores e os diuréticos. As medicações para doenças cardíacas, por exemplo, 41,1% REFERIU O AMBIENTE DOMI- queda da própria altura. Fabrício, Couos diuréticos, podem levar à hipotensão or- CILIAR INTERNO, 30,2% O AMBIEN- tinho et al15 evidenciaram que 66% das
tostática e arritmia. As doenças cardíacas TE DOMICILIAR EXTERNO E 19,2% A quedas em idosos ocorrem no próprio lar
e 22% na rua. Carvalhaes et al.5 afirmam
podem ter algumas condições patológicas
RUA/CALÇADA.
80,8%
REFERIRAM
que a maioria das quedas acidentais ocorque predispõe o idoso às quedas, tais como:
rem dentro de casa ou em seus arredores.
hipotensão pós-prandial e reﬂexa, síndrome
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA”
Além disso, geralmente, ocorre em ativido seio carotídeo, insuficiência coronariana,
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Tabela 3. Caracterização da queda e de suas conseqüências.
Campinas, 2006.
Variável				

n

%

56

76,7
13,7

Quedas anteriores
Nenhuma
Uma
Duas
Três ou mais
Local de ocorrência
Ambiente domiciliar interno
Ambiente domiciliar externo
Rua/Calçada
Escadaria
Outros
Atividade que realizava
Deambulava
Sentava-se/ levantava-se
Limpeza
Empurrava algo
Subia/ descia escadas
Banhava-se
Altura da queda
Própria altura
Nível
Presença de alguém
Sim
Não
Período de ocorrência
Tarde
Manhã
Noite
Procura por assistência médica
Sim
Não
Causa referida
Ambiental
Problemas de saúde
Nenhuma causa específica
Conseqüências referidas
Medo
Perda da independência
Modificação de hábitos
Isolamento Social
Hospitalização
Imobilização
Depressão
Institucionalização
Outras

10
5
2

6,9
2,7

30
22
14
5
2

41,1
30,2

26
16
15

35,6
21,9
20,6
9,6

7
6

19,2
6,9
2,8

3

8,2
4,1

59
14

80,8
19,2

59
14

80,8

37

50,7
36,9

27
9
58
15

19,2

12,3
79,5
20,6

45
27
1

61,6
36,9

55
37

75,3
50,7
45,2
24,7
34,3

33
18
25
17
8
2
5

1,4

23,3
10,9
2,7
6,9

dades habituais das pessoas idosas, tais como caminhar ou
mudar de posição. As atividades mais citadas que estavam
sendo realizadas no momento em que ocorreu a queda foram: deambulação (35,6%), sentar-se/levantar-se (21,9%) e
limpeza (20,6%). Essas atividades podem ser consideradas
como fatores extrínsecos, e são mais prevalentes entre os
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idosos que vivem na comunidade, em geral, mais ativos que
os institucionalizados.
A referência do “ambiente” como causa principal da queda
(61,6%), pode indicar que os idosos não estavam atentos aos
riscos ambientais ou então, que não estão conscientes das limitações físicas que vêm com o decorrer da idade.
O medo de cair (75,3%) pode acarretar perda da independência (50,7%), transformando o idoso em uma pessoa ansiosa
e freqüentemente deprimida, levando-o, não raras vezes, a evitar andar, permanecendo a maior parte do tempo sentado ou
deitado, modificando também seus hábitos diários (45,2%).
A tabela 4 mostra a caracterização do agravo e as características do atendimento prestado.
A maior incidência de trauma ocorreu em membros inferiores (73,9%) e membros superiores (21,9%); 91,8% necessitaram
de tratamento cirúrgico e o tempo médio de internação foi de
14,2 dias com uma variação de um a 50 dias. A maioria (76,7%)
não apresentou nenhum tipo de intercorrência.
O tratamento cirúrgico (91,8%) e o tempo médio de internação de 14,2 dias podem acarretar em grande ônus financeiro para a instituição hospitalar. Carvalhaes et al5 dizem que o custo médio do cuidado durante a hospitalização
por fratura de fêmur é cerca de US$7.000 por paciente. Nos
primeiros quatro meses, somando-se os custos adicionais
aos iniciais, a média por paciente é de US$12.000. Para o
primeiro ano pós-fratura, os custos relatados giram em torno
de US$21.000.
Na Tabela 5 foram agrupados os escores para os testes de
Tabela 4. Caracterização do trauma referido e do atendimento
recebido. Campinas, 2006.
Variável				

n

Localização do trauma
Cabeça
Tronco
Membros Superiores (MMSS)
Membros Inferiores (MMII)

2
4
16

2,7
5,5
21,9

54

73,9

67
5
1

91,8
6,9
1,4

24
22
17
10

32,9
30,2
23,3
13,7

2
3
3
2

2,7
4,1
4,1
2,7

1
3
2
2
56

1,4
4,1
2,7
2,7
76,7

Tratamento recebido
Cirúrgico
Clínico (conservador)
Nenhum/Transferência
Tempo de Internação
1 a 7 dias
8 a 14 dias
15 a 21 dias
Mais de 22 dias
Intercorrências
Úlcera de pressão
Infecção de ferida operatória
Insuficiência renal aguda
Infecção de trato urinário (ITU)
Linfedema
Pneumonia
Transferência
Parada cardio-respiratória (PCR)
Nenhuma

%
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Tabela 5. Análise descritiva dos testes de capacidade funcional e da Escala de Depressão Geriátrica. Campinas, 2006.
Variável
GDS
Katz
Lawton e Brody

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo
3,70
4,63
17,86

3,04
1,33
5,25

0
0
9

14
6
27

capacidade funcional (Índices de Katz e Lawton e Brody) e Escala de Depressão Geriátrica.
O escore médio da Escala de Depressão Geriátrica (GDS)
foi de 3,70 pontos, resultado esse, que não evidenciou predisposição dos idosos à depressão, apesar de 10,9% deles referirem a presença da doença. Esse dado pode sugerir que o idoso

idoso cai, a sociedade e mesmo a família, passa a considerá-lo
um indivíduo fragilizado, às vezes utilizando comentários jocosos
e levando o idoso a negar a ocorrência do agravo sofrido.
Na Tabela 6, comparam-se os escores de capacidade funcional e a perda de independência referida ou não.
Os indivíduos que não referiram perda da independência
tiveram média de 4,69 pontos para Índice de Katz e 19,22 pontos para o Índice de Lawton e Brody, ou seja, pelo teste de
capacidade funcional, esses indivíduos tinham dependência
parcial para realizar as Atividades de Vida Diária (AVD) e não
conseguiam ou necessitavam de ajuda para realizar uma ou
mais Atividades Instrumentais de Vida Diária.
Já os indivíduos que realmente referiram perda de sua independência, obtiveram escores condizentes com os testes: a
média de escore para o índice de Katz foi de 4,57 e para o

Tabela 6. Comparação entre os resultados obtidos com as escalas de Katz, Lawton e Brody e a perda de independência referida.
Campinas, 2006.
Variável					

n		

Média

sem perda de independência referida
Índice de Katz
Índice de Lawton e Brody

36
36

4,69
19,22

1,53
5,46

19,50

37
37

4,57
16,54

1,12
4,74

5
17

com perda de independência referida
Índice de Katz
Índice de Lawton e Brody

sinta-se infeliz com sua qualidade de vida, sem significar que
tenha a depressão instalada.
O escore médio do Índice de Katz (4,63 pontos) e de Lawton
e Brody (17,86 pontos) mostram que os idosos entrevistados apresentavam capacidade funcional prejudicada, sendo considerados
parcialmente dependentes na realização das ABVDs, e necessitando de ajuda para realizar uma ou mais AIVDs. No estudo
de Fabrício e col.2, há relatos de familiares/cuidadores de que
os idosos passaram a ter aumento de dificuldade e dependência
para realização das AVDs. Carvalhaes et al5 afirmam que há uma
tendência do idoso em se tornar mais preocupado com sua estabilidade diante das atividades diárias. Por outro lado, quando o

Desvio Padrão

Mediana
5

índice de Lawton e Brody de 16,54, ou seja, dependência parcial para realizar as ABVDs e, incapacidade ou necessidade de
ajuda para realizar uma ou mais AIVDs.
CONCLUSÃO
O estudo demonstrou que o evento queda pode ocasionar
diminuição da capacidade do idoso em realizar as atividades
instrumentais da vida diária, diminuindo, conseqüentemente,
sua independência, autonomia e qualidade de vida. Reforça-se assim, a necessidade em prevenir a ocorrência desse
agravo, a fim de garantir ao idoso um processo de senilidade
digno e saudável. 				
n
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