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RESUMO 
 

O envelhecimento é um fato natural e mundial, relacionado à diminuição das taxas 
de mortalidade e fecundidade. No Brasil, este fenômeno foi observado a partir de 
1940 com a queda da mortalidade e intensificado com a diminuição da taxa de 
fecundidade em 1960, consolidando, assim, o processo de transição demográfica. A 
mudança da estrutura etária da população tem levado as autoridades sanitárias dos 
países a reorganizarem os sistemas de saúde e a formularem políticas sociais em 
consequência do surgimento de condições crônicas. O envelhecimento deixa as 
pessoas mais vulneráveis a determinadas situações, sendo a queda uma delas. 
Sabendo-se que a Estratégia Saúde da Família tem como atribuição identificar e 
acompanhar idosos frágeis ou em processo de fragilização e prestar atenção 
contínua às suas necessidades de saúde, este trabalho pretende analisar as ações 
desenvolvidas pelas equipes Saúde da Família da Unidade Dr. Felippe Cardoso em 
relação aos fatores de risco de queda na população idosa sob sua responsabilidade. 
Para este estudo optou-se por uma abordagem qualitativa, tipo estudo de caso, com 
finalidade descritiva e por roteiros semiestruturados de entrevistas para coleta de 
dados, que serão aplicados a 13 médicos, 13 enfermeiras, 13 auxiliares de 
enfermagem e 39 agentes comunitários de saúde. Para análise dos dados serão 
utilizadas ferramentas estatísticas simples e a análise de conteúdo de Bardin (2004). 
O primeiro ponto de observação que este trabalho apresentou foi a falta de 
treinamento dos profissionais que gerariam capacidade limitada de resolução nas 
ações preventivas. O segundo ponto observado foi a necessidade do fortalecimento 
do vínculo empregatício, para que seja diminuída a rotatividade dos profissionais, e 
assim elevar o compromisso destes mesmos profissionais com a população 
aumentando o vínculo com a população. Assim sendo, um processo de educação 
permanente entre os profissionais envolvidos a fim de que possam desenvolver e 
implantar programas realmente resolutivos, tanto no campo da prevenção de quedas 
em idosos como em outras possibilidades de ação. 
 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Fatores de risco de queda de idosos. 
Controle e Prevenção de Quedas. Envelhecimento populacional. 



 

ABSTRACT 
 
Aging is a natural world and, related to lower rates of mortality and fertility. In Brazil, 
this phenomenon was observed from 1940 with the fall in mortality and increased 
with the decrease in fertility rate in 1960, consolidating so the process of 
demographic transition. The change of age structure of the population. The 
demographic transition has led health authorities in countries to reorganize health 
systems and to formulate social policies as a result of the emergence of chronic 
conditions. Aging makes people more vulnerable to certain situations, the fall being 
one of them. Knowing that the Family Health Strategy has the task to identify and 
monitor frail elderly or frail, and in the process of continuous attention to their health 
needs, this paper intends to analyze the actions undertaken by the Family Health 
Teams Unit Dr. Felippe Cardoso in relation to risk factors of falls in the elderly under 
their responsibility. For this study we chose a qualitative approach, case study, with 
descriptive purpose and roadmaps of semi-structured interviews to collect data that 
will be applied to 13 physicians, 13 nurses, 13 auxiliary nurses and 39 community 
workers health. Data analysis used statistical tools are simple and content analysis of 
Bardin (2004). The first point to note that this work presented was the lack of trained 
professionals that generate limited capacity in preventive resolution. The second 
point noted was the need to strengthen the employment relationship, which is 
reduced to the rotation of personnel, and so raise the commitment of these 
professionals with the population increasing the bond with the people. Therefore, a 
process of continuing education among professionals involved so that they can 
develop and implement programs actually resolving, both in the prevention of falls in 
the elderly as in other action possibilities. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Risk Factors of Falls in the Elderly. Control and 
Prevention of Falls. An ageing population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera idoso o indivíduo a partir 

dos 65 anos em países desenvolvidos e 60 anos, nos países em desenvolvimento, 

sendo que no Brasil, a Política Nacional do Idoso entende como idoso a pessoa 

maior de 60 anos de idade.  

O aumento da expectativa de vida e o consequente crescimento da população 

idosa, considerado como um fenômeno mundial, tem modificado tanto o panorama 

demográfico, com efeitos na estrutura etária dessa população, que ‘envelhece’, 

como o epidemiológico, com a ocorrência de doenças crônicas e degenerativas. 

Com o aumento da idade observa-se também uma série de alterações fisiológicas 

características da terceira idade, deixando as pessoas nesta faixa etária mais 

vulneráveis a determinadas situações, podendo levá-las a perder sua autonomia e 

independência, sendo a queda uma destas situações (PASCHOAL, 1996; 

CUMMINGS, 2002 apud MIRANDA et al., 2010). 

Para Barbosa e Nascimento (2011), nos dias atuais, o número de quedas em 

idosos e suas complicações são encarados pelas autoridades nacionais como uma 

epidemia e estas se devem a fatores extrínsecos - ou ambientais e intrínsecos - ou 

alterações orgânicas que prejudicam o controle postural.  

Diante do aumento desses eventos na crescente população idosa e da sua  

importância em relação aos seus desdobramentos, em 2012, a OMS publicou o 

Relatório Global Sobre Prevenção de Quedas na Velhice. 

O debate internacional em desenvolvimento no âmbito dos organismos 

internacionais especializados em saúde sobre a mudança do perfil etário das 

populações e seus desdobramentos e, entre elas, a queda, tem colocado o Brasil, 

cada vez mais, em consonância com o resto do mundo. 

A preocupação com o envelhecimento populacional e com as doenças e 

agravos dele decorrentes, transmissíveis ou não, características da faixa da 

população que ultrapassou os 60 anos de idade, tem exigido das nossas 

autoridades e vêm, ao longo dos anos, elaborando  ações e programas, articulados, 

cada vez mais, com a prevenção, e baseados em dispositivos jurídicos, como o 

Estatuto do Idoso, a Politica Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e Conselho 

Nacional do Idoso, dentre outros. 



 

A responsabilidade em garantir saúde e qualidade de vida para os idosos leva 

em consideração o fato de que o número de pessoas na terceira idade em 2025 

sofrerá um aumento de 16 vezes contra 05 da população total, colocando o Brasil 

com sexta maior população de idosos do planeta, atingindo cerca de 32 milhões de 

idosos (BRASIL, 2002).  

Em relação, especificamente, à queda, Fabrício et al. (2002 apud MIRANDA 

et al., 2010, p. 454) a define como “uma ação não intencional que resulta na 

mudança de posição do indivíduo para um nível abaixo da sua posição inicial” e 

Machado et al. (2010), afirmam que as lesões causadas por acidentes são a quinta 

causa de mortes dos idosos, enquanto as relacionadas às quedas constituem dois 

terços desses acidentes, sendo, assim, os principais previsores de mortalidade e 

morbidade nesta faixa de idade, podendo, entretanto, em sua maioria, ser evitada.  

Segundo Lopes e cols (2007) as quedas são hoje consideradas pelo 

Ministério da Saúde (MS) como um dos “Gigantes da Geriatria” e também como um 

grande problema de saúde pública. 

Diante de tal dimensão, o MS, editou a Portaria nº 4.016, em 17 de dezembro 

de 2010, definindo a composição do Comitê Assessor de Políticas de Prevenção e 

Promoção dos Cuidados da Osteoporose e de Quedas na População Idosa. 

Dados da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES-SP, 2010) 

mostram que cerca de 50% das internações das pessoas com 65 anos ou mais por 

acidentes têm como fator causal as quedas, e este tempo de internação, mesmo 

podendo variar, é maior quando comparado a outros ferimentos, e que as quedas 

respondem por até 40% das mortes causadas por acidentes. 

Costa e Ciosak (2010) mostraram que em 2006, após a implantação da 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, definindo a Atenção Primária como 

porta de entrada para que os cuidados da pessoa com mais de 60 anos ocorressem, 

esta se tornou responsável pelas ações de nível individual e coletivo, devendo 

desenvolver ações de promoção, prevenção, reabilitação e manutenção, diagnóstico 

e tratamento. 

Assim, conforme os autores acima citados, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) tem por objetivo “contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir 

da Atenção Primária em conformidade com os princípios do Sistema Único de 

Saúde” (MS, 1998, p. 10). A ESF é operacionalizada por uma equipe 

multiprofissional, responsável por um número definido de famílias residentes no 



 

território sob sua responsabilidade, e tem como atribuição precípua desenvolver, 

baseado nas necessidades de saúde dessa população, ações de promoção, 

prevenção, recuperação da saúde e reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, visando à manutenção da saúde dos indivíduos, das famílias e da 

comunidade sob sua responsabilidade.  

A Portaria MS/GM nº 2.488 de outubro de 2011 aprovou a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB) que ratifica e complementa esses objetivos da ESF, 

definindo entre as características do processo de trabalho das equipes de Atenção 

Primária a programação e implementação das atividades de atenção à saúde, de 

acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de 

intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de 

frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência.  

A PNAB preconiza, também, o desenvolvimento de ações priorizando grupos 

de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, 

com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos 

evitáveis. 

Em relação aos profissionais da equipe deste nível de atenção, a Política 

Nacional de Atenção Básica define como suas atribuições específicas a 

identificação, no território de abrangência, de grupos, famílias e indivíduos expostos 

a riscos e vulnerabilidades; a realização do cuidado da saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio; 

o planejamento de ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da 

população local e sua garantia através da busca da integralidade por meio da 

realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de 

agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das 

ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde. 

Dessa maneira, considerando-se as atribuições das equipes da Atenção 

Primária de Saúde em relação às intervenções prioritárias sobre grupos e fatores de 

risco, este estudo se propôs investigar se as equipes da Estratégia Saúde da 

Família da Unidade Dr. Felippe Cardoso (CFFC) da Área Programática (AP) 3.1, 

situada no bairro da Penha, estão desenvolvendo ações de promoção, prevenção e 

recuperação de agravos em relação aos fatores de risco de quedas de idosos 

cadastrados no seu território de abrangência.  



 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA  

 

As equipes da Estratégia Saúde da Família da Unidade Dr. Felippe Cardoso, 

na AP 3.1 desenvolvem, como parte de suas competências, ações de promoção, 

prevenção e recuperação de agravos relacionados a fatores de risco de quedas de 

idosos?  

 

 

1.2 PRESSUPOSTOS  

 

 A população idosa com risco de queda residente no território coberto 

pelas equipes Saúde da Família (SF) é estatisticamente significativa; 

 As equipes SF estão capacitadas a desenvolver ações específicas de 

promoção e prevenção de saúde dos idosos em relação aos fatores de risco de 

queda; 

 Os ACS cumprem sua atribuição de preencher e entregar a caderneta 

do idoso, no ato da visita domiciliar; 

 A unidade CFFC está vinculada à rede de serviços no sentido de 

prestar e garantir a atenção integral à população adscrita, assegurando a referência 

e a contrarreferência para outros níveis de complexidade; 

 As equipes SF realizam visitas domiciliares agendadas, e os ACS as 

fazem mensalmente de forma sistemática. 

 



 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar ações desenvolvidas pelas equipes da Saúde da Família (SF) em 

relação aos fatores de risco de queda na população idosa, cadastrada no território 

de abrangência da Unidade de Saúde da Família Dr. Felippe Cardoso, AP 3.1.  

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o perfil sócio econômico da população estudada;  

 Descrever os fatores de risco de queda identificados na população 

idosa cadastrada pelas equipes da SF; 

 Descrever e analisar os procedimentos adotados pela Estratégia Saúde 

da Família para os idosos com episódios de queda;  

 Identificar as referências, as formas de encaminhamento dos idosos e 

as ações adotadas pela equipe em caso de quedas com gravidade. 



 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

3.1 A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E O ENVELHECIMENTO 

 

Neste capítulo abordaremos a mudança na demografia brasileira, seguida 

pela alteração do perfil epidemiológico, relacionado com o aumento das condições 

crônicas, que vêm aumentando gradualmente, mas de forma acelerada e mais 

acentuada nos países desenvolvidos, onde a expectativa de vida é maior.  

O envelhecimento é hoje um proeminente fenômeno mundial, envolvendo 

uma parcela importante da população em todos os países (REBOUÇAS et al., 

2008). No Brasil, o envelhecimento se deve, em parte, à mudança de alguns 

indicadores de saúde, como a diminuição da taxa de mortalidade nos anos 40 

seguida pela queda da taxa de fecundidade, iniciada na década de 60 (MS, 2006).  

Camarano e Kanso (2009) relatam que o envelhecimento populacional deve-

se também ao fato de que a população de idosos permaneceu por longo período em 

crescimento maior que a população jovem. Para estas autoras, o envelhecimento é 

gerado, sobretudo, pela queda da fecundidade, que ocasiona a redução da 

população jovem e consequentemente eleva a proporção da população mais idosa, 

criando um processo denominado envelhecimento de base.  

Este fato, de acordo com Nasri (2008), em relação à saúde dessa população, 

tornou-se a grande preocupação das autoridades de todo o mundo, e no Brasil, 

segundo este autor, em 2050 as pessoas acima dos 65 anos responderão por 19% 

da população, com predominância do sexo feminino, estimando-se uma proporção 

de 76 idosas para cada 100 idosos no grupo da faixa de 65 anos, e na faixa acima 

de 80 anos, duas idosas para cada idoso. 

Segundo o Censo de 2010, o Brasil conta hoje com uma população em torno 

de 196.695.014 habitantes e o Município do Rio de Janeiro com, aproximadamente, 

6.320.446 habitantes, sendo a população idosa de 20.590.597 e 940.851 pessoas, 

respectivamente (IBGE, 2010). 

Ainda para Nasri (2008) o fenômeno conhecido como envelhecimento 

populacional está levando as autoridades a reorganizarem os sistemas de saúde e 

sinaliza, nesse sentido, para outro fator que vem contribuindo para esta mudança na 

demografia brasileira: a grande urbanização que ocorreu no país, pois na década de 



 

40 havia apenas 20% da população nos centros urbanos, e após quarenta anos este 

dado se inverteu, visto que em 1980, 80% viviam nas cidades. Esta migração para 

as cidades tem acarretado importantes consequências sociais e econômicas para a 

população como um todo e, em especial, para a população idosa, demandado uma 

gama de políticas sociais direcionadas para a promoção, prevenção e assistência a 

esta parcela populacional. 

O processo de mudança do panorama demográfico acarreta também 

alterações no perfil epidemiológico e, consequentemente, nas necessidades de 

saúde, pois os estados crônico-degenerativos são capazes de gerar dependência 

funcional, disfunção e quedas que, muitas vezes, não podem ser revertidos, 

existindo, nesse sentido, a necessidade de uma nova visão médica pautada na 

promoção e prevenção, o que acarretaria melhoria da qualidade de vida da 

população de idosos, tornando-os mais ativos, independentes e com autonomia, 

gerando, assim, menos ônus para a sociedade e para as famílias (NASRI, 2008). 

Dados do relatório World Health Report, da OMS, já mostravam que as 

condições crônicas eram responsáveis por 60% dos gastos com doenças no mundo, 

e segundo projeções para o ano 2020, estes gastos chegariam a 80% em países em 

desenvolvimento (OMS, 2002).  

A preocupação das autoridades mundiais sobre as questões que norteiam o 

envelhecimento tiveram como grande marco a Primeira Assembleia Mundial das 

Nações Unidas sobre o Envelhecimento, ocorrida em Viena, 1982, e após vinte anos 

houve a segunda edição deste encontro em Madri, Espanha, em 2002, que culminou 

com a formulação do documento “Envelhecimento Saudável - Uma política de 

Saúde”, elaborado pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da 

Organização das Nações Unidas, que define o envelhecimento ativo como sendo a 

promoção das oportunidades de saúde na sua plenitude, gerando nos idosos a 

capacidade de interagir ativamente no meio em que vivem, fazendo com que 

consigam alcançar uma melhor qualidade de vida (NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

Assim, o aumento da expectativa de vida deve vir acompanhado de melhoria 

da saúde, que se reflete não apenas na ausência de doença, mas no bem-estar 

físico, mental e social, e por isso, manter e estender as relações sociais na terceira 

idade é o desafio para este novo desenho da demografia mundial. 



 

3.2 PREVALÊNCIA DE QUEDAS EM IDOSOS  

 

O número de quedas em idosos, sejam elas em países ricos ou não, vêm 

deixando as autoridades pelo mundo em estado de alerta, não apenas pela elevação 

das taxas de prevalência, mas também pelas suas graves consequências que, além 

de exigirem a reorganização dos sistemas de saúde podem levar o idoso a óbito. 

Esta será a tônica deste capítulo.  

As quedas são hoje consideradas uma epidemia, devido, em parte, ao grande 

percentual de pessoas que são acometidas por este evento e por ser um dos 

principais fatores causais de perda de independência e autonomia.  

Em relação às conclusões do estudo de Riera et al. (2003), os fatores de risco 

ambientais ou extrínsecos colaboram para cerca de 50% das quedas não sincopais 

(que são aquelas em que não ocorre vertigem e/ou tonteira) e são prevalentes nos 

lares dos idosos, ocorrendo, frequentemente, nos locais mais utilizados, como: 

21,4% no quarto; 19,1% na cozinha e 27,4% na sala. 

As quedas na Nova Zelândia, conforme estudo de Kool et al. (2010) com 352 

pessoas na faixa de idade de 25 a 60 anos, são responsáveis por 43% das 

hospitalizações por lesões não intencionais e por 21% das mortes causadas por 

estas lesões. Segundo eles, programas de prevenção multiprofissional são 

responsáveis pela diminuição do risco de quedas em idosos em até 46%.  

O Relatório Global da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010) sobre 

Prevenção de Quedas na Velhice mostrou que pessoas acima dos 65 anos sofrem 

de 28% a 35% com quedas em todo o globo, podendo subir este número para 32% 

e 42% nos indivíduos com mais de 70 anos. Este relatório também se refere ao 

estudo realizado nas Américas (Latina e região do Caribe) em que a proporção de 

pessoas mais velhas que caem varia de 21,6% em Barbados e 34% no Chile. 

No Brasil, entre os vários estudos de prevalência de quedas em idosos, no 

nível nacional, está o realizado pelos pesquisadores Siqueira et al. (2011) com 6.616 

idosos, que apresentaram números na ordem de 27,6% de quedas em pessoas 

acima dos 60 anos de idade. Estes mesmos autores, já em 2007, após analisarem 

os resultados de sua pesquisa, realizada em 41 municípios de sete estados do Brasil 

encontraram a prevalência de 34,8% entre os 4.003 idosos estudados.   

Outros trabalhos sobre prevalência de quedas entre idosos, realizados em 

várias cidades do Brasil, demostram a importância do tema, tanto em relação às 



 

suas consequências físicas quanto à necessidade que este evento impõe aos 

serviços de saúde, no que diz respeito à sua organização e à capacitação de 

profissionais para o acompanhamento e controle dessa população idosa, que 

aumenta a cada ano e que deve ser assistida, visando, principalmente, sua 

qualidade de vida. Para isto há necessidade das equipes multiprofissionais 

identificarem riscos, vulnerabilidades e resiliência desse grupo populacional, 

objetivando, nesse sentido, o planejamento e desenvolvimento de ações integrais de 

saúde. Assim, pode-se registrar: 

Em 2002, os pesquisadores Perracini e Ramos citados por Siqueira et al. 

(2011) encontraram em seu trabalho uma prevalência de 30% de quedas numa 

amostra de 1.667 idosos no último ano anterior à pesquisa, em São Paulo.  

Já Castro et al. (2006), em seu estudo sobre quedas realizado em São Paulo 

com 71 idosos, mostraram que entre as queixas mais comumente relatadas pelos 

idosos, juntamente com instabilidade postural, estão o desequilíbrio, desvio da 

marcha, náuseas, vertigem e outras espécies de tonturas.  

Com o mesmo objetivo, Lopes et al. (2007), baseados em seu estudo com 20 

idosas na cidade de Ângulo-PR, afirmam que os fatores ambientais são os maiores 

causadores de quedas, e quando associados às características físicas dos 

indivíduos tornam as situações ainda mais agravantes. Neste estudo o fator causal 

que mais predominou foi o piso molhado e as quedas ocorreram predominantemente 

no banheiro e na cozinha, portanto, em locais da casa onde há maior manipulação 

com água. 

Thumé et al. (2010), por sua vez, desenvolveram sua pesquisa em unidades 

básicas de saúde de Bagé-RS envolvendo 1.593 pessoas acima de 60 anos, 

encontraram uma prevalência de 28% de quedas em idosos, e concluíram ser 

oportuno e necessário que profissionais médicos e não-médicos traçassem 

estratégias e implementem ações, visando a redução deste indicador.  

Neste mesmo período, Mota et al. (2010 apud SIQUEIRA et al., 2011) 

detectaram na população idosa no Rio de Janeiro uma prevalência de 30,3% de 

quedas associadas ao sexo feminino, inatividade física, divórcio, idade avançada, 

vivendo sozinho, pouca condição de saúde e baixa capacidade funcional. 

Ainda em relação ao evento queda, Prata et al. (2011) relatam em seu 

trabalho com 78 idosas, realizado na cidade de Niterói-RJ, a ocorrência de um 

percentual de 34% em relação ao evento queda. 



 

De acordo com a pesquisa de Santos et al. (2011), envolvendo 188 idosos, 

estimaram que 30% deles, acima dos 60 anos caem e dentre estes 15% a 50% irão 

a óbito no ano seguinte ou sofrerão internação hospitalar em decorrência destas 

quedas. 

Pelos resultados dos estudos acima citados pode-se observar que o 

percentual de quedas no Brasil, nos diferentes estados e municípios pesquisados, é 

similar aos dados obtidos e divulgados pelo mundo, em torno de 30%, como nos 

mostra o documento Relatório Global da Organização Mundial de Saúde sobre 

Prevenção de Quedas na Velhice (OMS, 2010). 
 

 

3.3 FATORES DE RISCO INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS RELACIONADOS ÀS 

QUEDAS 
 

Entre os diversos fatores responsáveis pelas quedas, muitos deles podem ser 

modificados, evitando, de forma preventiva, a ocorrência desses eventos, enquanto 

outros, já não permitem mudanças. Este item pretende descrever, de forma objetiva, 

baseado em documentos oficiais os fatores potenciais que podem levar o idoso ao 

solo inadvertidamente, podendo causar-lhe lesões. 

Nesse sentido, Perracini e Ramos (2002, p. 715) consideram que “as ações 

voltadas para diminuir o risco de quedas necessitam de uma abordagem 

multidimensional, o que só é possível por meio da ação integrada e especializada de 

uma equipe”. Por serem consideradas como um problema de saúde pública vêm 

recebendo enorme atenção das autoridades nacionais de saúde.  

De acordo com o Caderno nº 19 publicado em 2006 pelo Ministério da Saúde, 

as quedas são divididas em dois grandes grupos, considerando suas caraterísticas 

multifatoriais:  

 Fatores intrínsecos, relacionados com o biológico, ou seja, alterações 

fisiológicas que aparecem com o aumento da idade, chegada de estados patológicos 

e reações de determinadas medicações. Entre esses fatores estão: histórico de 

quedas; imobilidade; sexo feminino; perda de força em pernas e braços; marcha; 

polifarmácia, que de acordo com Secoli (2010) é a utilização de cinco ou mais 

substâncias medicamentosas, aumentando o risco de reações adversas e podendo 

imitar síndromes geriátricas, precipitando assim quadros de incontinência, confusão 



 

e quedas; mal de Parkinson; uso de determinadas drogas (hipnóticos, sedativos, 

ansiolíticos); equilíbrio diminuído com marchas lentas e passos curtos; alterações 

cognitivas; idade avançada - acima de 80 anos (MS, 2006). 

Para Fried et al. (2000 apud MIRANDA et al., 2010) as mulheres estão mais 

suscetíveis pelo fato de possuírem menos força e menor massa magra, ou seja, 

músculos, e também pelo fato de estarem mais expostas devido à realização das 

atividades domésticas. 

 Fatores extrínsecos relacionados ao comportamento do idoso, dizem 

respeito às ações humanas, emoções, escolhas diárias, e ao ambiente físico, e são 

potencialmente modificáveis. Entre eles destacamos: ambientes inseguros (tapetes 

soltos, pisos escorregadios, etc.), mal iluminados, mal planejados e mal construídos, 

que implicam em verdadeiras barreiras arquitetônicas que levam sérios riscos à 

saúde dos idosos, e estes se associam ao estado funcional e à mobilidade do idoso 

no risco a quedas. Existem ainda elementos que podem agravar um evento de 

queda, como a desnutrição, diminuição ou perda de reflexos de proteção e a 

quantidade diminuída de massa óssea (desmineralização) (MS, 2006). 

O Relatório Global da OMS divulgado em 2010 sobre Prevenção de Quedas 

na velhice propõe que os fatores de risco sejam divididos em quatro pequenos 

grupos, a saber: comportamentais; biológicos (abrangem características dos 

indivíduos que são relacionadas ao corpo humano); ambientais (incluem as 

condições físicas dos indivíduos com o ambiente que os cerca) e socioeconômicos, 

que sofrem influência da condição social e econômica dos indivíduos (OMS, 2010). 

 

 

3.4 A PROTEÇÃO DA LEGISLAÇÃO À POPULAÇÃO IDOSA 

 

O crescimento acelerado da expectativa de vida da população brasileira, 

observado nas primeiras décadas do século passado, vem sendo objeto de 

preocupação das autoridades sanitárias, tendo em vista o surgimento de novas 

necessidades de saúde desse contingente populacional, que desafiam tanto os 

profissionais da área da saúde como a capacidade de resolução dos serviços de 

saúde, visto ser a saúde um direito de cidadania de todos os brasileiros. 

Em relação à população idosa, o direito à saúde, a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CF) de 1988, passou a ser objeto de 



 

desdobramentos normativos, voltados para a promoção, prevenção e o cuidado, 

visando a preservação da saúde e, essencialmente, a qualidade de vida dessa 

população.  

Dessa maneira, este item pretende recuperar alguns pontos fundamentais da 

legislação pertinentes à população idosa, suscintamente, abaixo descritos: 

A CF/88, promulgada para instituir um Estado Democrático e de Direito, 

assegura aos cidadãos brasileiros no seu artigo 196 que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, que deve provê-la através de políticas econômicas e 

sociais, objetivando reduzir o risco de doenças e outros agravos, por meio da 

promoção, prevenção e recuperação da saúde e determina para que esta finalidade 

seja alcançada que o acesso deve ser universal e igualitário às ações e serviços de 

saúde.  

A Lei nº 8080, editada em 19 de setembro de 1990, regulamentando as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento 

dos serviços correspondentes, previstos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, ratifica que a saúde é um direito da condição humana, direito de 

cidadania, registrando no parágrafo 1º, do art. 2º, do Título I que:  
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

 
Deve-se assinalar que no Capítulo II, art. 7º, item II da Lei nº 8080 está 

definido o princípio da integralidade, que neste trabalho é entendido como 

continuidade do cuidado, isto é, a articulação necessária e fundamental para que os 

serviços de saúde se constituam numa rede de serviços de saúde, com diferentes 

níveis de complexidade, capaz de garantir a solução das necessidades de saúde de 

cada cidadão. Assim, conforme a lei: 
A integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

  



 

Em 04 de janeiro de 1994, a Lei nº 8.842 criou o Conselho Nacional do Idoso, 

determinando no seu Capítulo II, Seção II, art. 4º, item III, que o atendimento ao 

idoso deve ser prioritário e no Capítulo IV, Item II, nas secções b e g registra as 

ações que devem ser desenvolvidas para cumprir esta finalidade: 
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante 
programas e medidas profiláticas; 
g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas 
doenças do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação. 

  
Ainda na seção b deste mesmo capítulo, em relação à área de habitação e 

urbanismo, esta lei se propõe “incluir nos programas de assistência ao idoso, formas 

de melhoria de condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando 

seu estado físico e sua independência de locomoção”. 

Por isso, baseado na legislação vigente, a promoção e a prevenção da saúde 

do idoso extrapolam a prescrição de exercícios físicos, permeando os caminhos que 

levam à revisão da medicação, avaliação da polifarmácia, rastreio e detecção de 

comorbidades e à modificação do espaço físico domiciliar do idoso. 

Em 1º de outubro de 2003, o Presidente da República sancionou a Lei nº 

10.741, instituindo o Estatuto do Idoso. Esta lei ratifica nos itens I e II, parágrafo 

único, art. 3º, Capítulo I, que o atendimento ao idoso deve ser preferencial e 

imediato, e prioriza a formulação e execução de políticas sociais públicas; determina 

no item VI deste mesmo artigo, que os recursos humanos devam ser capacitados e 

reciclados para o atendimento aos idosos e ratifica no Capítulo IV, art. 15 a 

prioridade da continuidade do cuidado da população idosa, expressada da seguinte 

maneira:  
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

 
O Pacto pela Saúde em vigor desde a publicação da Portaria nº 399 em 22 de 

fevereiro de 2006 contemplou o Pacto estabelecido pelos gestores do SUS em suas 

três dimensões: Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do 

SUS, enfatizando as necessidades da saúde da população. 

O Pacto pela Vida prioriza a Saúde do Idoso e com a implantação da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), busca a saúde integral com vistas à 

promoção do envelhecimento ativo e saudável e a provisão de recursos que 

permitam assegurar a qualidade da atenção à saúde do idoso, a educação 



 

permanente dos profissionais da área de saúde da pessoa idosa e reforçar a 

necessidade da implantação dos serviços de atenção domiciliar, atenção 

diferenciada na internação, que vem a ser uma avaliação global no paciente 

geriátrico realizada por uma equipe multidisciplinar.  

Um dos pontos prioritários do Pacto pela Vida é a promoção da saúde. Para 

isto o Pacto determinou a elaboração e implementação da Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), criada em 30 de março de 2006, com a finalidade de 

gerar uma responsabilidade compartilhada na população, na adoção de hábitos 

saudáveis. 

A Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, aprovou a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa com base no avanço rápido e intenso do envelhecimento da 

população, já que este é um fenômeno mundial. O objetivo desta portaria é 

assegurar a recuperação, manutenção e promoção da autonomia e independência 

da pessoa com mais de 60 anos, direcionando medidas de saúde, com a 

incorporação de meios técnicos e de pessoal capacitado para a prática de cuidados 

com a pessoa idosa, com uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, seja no 

âmbito domiciliar ou ambulatorial, dando ênfase às intervenções precoces, que são 

sempre preferíveis àquelas curativas tardias. 

O Caderno de Atenção Básica nº 19, que trata do Envelhecimento e Saúde da 

Pessoa Idosa foi elaborado em 2006, tendo como base o Pacto pela Vida, a 

Humanização do SUS, e as Políticas Nacionais de Atenção Básica, de Atenção à 

Pessoa Idosa e de Promoção da Saúde. 

O envelhecimento deve ser acompanhado de uma forma mais ativa, portanto, 

mais participativa no que diz respeito à sociabilidade, ganhando, assim, qualidade 

de vida e, consequentemente, saúde. Hoje, muitos idosos são portadores das 

chamadas doenças e agravos não transmissíveis (DANT), que são estados crônicos 

e, muitas vezes, não têm cura devido a sua natureza, necessitando, por isso, de 

cuidados constantes, sendo comum que as DANT venham acompanhadas de 

comorbidades já instaladas, que podem gerar incapacidades, e, por sua vez, 

impactar a independência, a autonomia e as atividades de vida diária.  

Dessa maneira, o propósito deste Caderno é apresentar subsídios técnicos às 

equipes de saúde na Atenção Primária para desenvolverem ações de prevenção e 

promoção da saúde da pessoa na velhice, criando programas que estimulem a 



 

participação social e a independência das pessoas acima dos 60 anos, dando-lhes a 

oportunidade de terem uma vida mais saudável e ativa. 

Editada em 17 de dezembro de 2010, a Portaria nº 4.016 definiu a 

composição do Comitê Assessor de Políticas de Prevenção e Promoção dos 

Cuidados da Osteoporose e de Quedas da População Idosa, e veio para legitimar a 

constituição técnica do referido comitê, que foi instituído pela Portaria nº 3.213, de 

20 de dezembro de 2007. 

Esta Portaria foi estabelecida a partir da observação de dados 

epidemiológicos que mostravam a transição demográfica e populacional mundial, 

especialmente em países em desenvolvimento, com vistas ao aumento que está 

ocorrendo e que ocorrerá mais rapidamente na parcela da população acima dos 60 

anos de idade, e também pela nova visão do nosso Sistema Único de Saúde, que 

tem um olhar voltado para a prevenção e promoção da saúde da coletividade, em 

detrimento do modelo hospitalocêntrico das últimas décadas.  

A Portaria nº 4.016 criou competências na área geriátrica e da gerontologia na 

prevenção da osteoporose e das quedas, a saber: levantar a situação da população 

idosa portadora de osteoporose; prover meios de divulgação dos dados locais e 

nacional; desenvolver meios de enfrentar as situações observadas; e capacitar 

tecnicamente o pessoal dos recursos humanos disponíveis, a partir da composição 

da câmara técnica deste comitê.  

A Portaria nº 2488/GM de outubro de 2011 aprovou a Política Nacional da 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão das normas e diretrizes destinadas à 

organização deste nível de atenção, para o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

No que diz respeito ao processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, 

item 4.2 das disposições gerais da Política Nacional de Atenção Básica, 

destacamos, por estar intrinsecamente ligada ao objeto deste estudo, no inciso III, 

que define as estratégias a serem desenvolvidas visando atingir grupos e situações 

de risco, sejam eles de natureza clínico-comportamentais, alimentares ou 

ambientais, para que ocorra a prevenção dos eventos ou os agravos por eles 

gerados e que seriam evitáveis.  

Da mesma forma, neste mesmo item, o inciso VII, preconiza que ações 

educativas devem ser desenvolvidas para que a qualidade de vida dos usuários seja 

alcançada e no inciso XIII do item 4.3, que trata das atribuições pertinentes a todos 



 

os membros da equipe, individualmente e comuns a todos, a Portaria determina que 

o trabalho deva ser interdisciplinar, integrando o saber de diferentes áreas da saúde. 

Nesse sentido, o item 4.7 das disposições gerais explicita que o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) servirá como suporte e auxílio aos profissionais 

da ESF, devendo seguir o processo de referência e contrarreferência no sentido de 

contribuir e garantir a integralidade do cuidado. 

 

 

3.5 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 
 

A experiência exitosa que ocorreu a partir de práticas em saúde, 

experimentadas pelos agentes comunitários supervisionados por enfermeiros no 

Ceará tornou-se referência para a proposta de reorganização da atenção básica, 

institucionalizada, posteriormente, através da criação do Programa Saúde da Família 

em 1994 (ROSA; LABATE, 2005).  

Em 1991 o Programa de Agentes Comunitários (PACS) foi regulamentado e 

sua implantação deu-se inicialmente nas regiões norte e nordeste, estendendo-se 

em áreas pobres e desvalidas, tendo como objetivos centrais a redução da 

mortalidade infantil e mortalidade materna. 

O PACS possuía algumas características como a de ir até o usuário e a visão 

de integração com a população, contribur  para a redução de enfermidades, além de 

focar a família como unidade de ação programática e não apenas o indivíduo. 

O Programa Saúde da Família foi criado com o propósito de reorganizar a 

Atenção Primária de assistência à saúde da população brasileira, através da 

mudança de suas práticas tradicionais de atenção à saúde.  

O novo modelo preconizava que a equipe de saúde da família deveria ter 

caráter multiprofissional, com sua equipe mínima constituída por um médico 

generalista, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde, trabalhando num território de abrangência definido, com sua 

população residente cadastrada e acompanhada (ESCOREL et al., 2007). 

A implantação do Programa seria, inicialmente, de acordo com Viana e Dal 

Poz (2005), em áreas de risco, utilizando como referência o Mapa da Fome do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 



 

O Programa Saúde da Família, considerado como Estratégia para alcançar 

seus objetivos, é hoje uma forte realidade no Brasil. As equipes desenvovem ações 

de saúde com ênfase no caráter preventivo e coletivo sem, entretanto, se descurar 

da assistência, que é oferecida de acordo com as necessidades da população sob 

sua responsabilidade, mostrando, dessa maneira, a nova face da saúde pública 

nacional. 

Este modelo de atenção propicia um contato médico-usuário mais 

humanizado, visto que o indivíduo é acompanhado e seus problemas de saúde 

controlados no âmbito familiar, sendo que, pela dinâmica do processo referência-

contrarreferência, o médico generalista da ESF torna-se o “gestor” da saúde deste 

usuário e responsável pela continuidade do seu cuidado. 

A ESF incorporou os princípios do SUS (universalidade; atenção integral; 

descentralização; participação da comunidade) e como diretrizes operacionais a 

hierarquização; territorialização; descentralização; integralidade; abordagem 

multiprofissional; ação intersetorial; controle e participação social; educação 

permanente; acompanhamento e avaliação; e caracterização das Unidades de 

Saúde da Família (BRASIL, 2012).  

A partir de 1996, a ESF passou, oficialmente, a ser considerada como um 

instrumento de restruturação e reorganização do SUS, com o objetivo de se tornar o 

modelo para o novo tipo de assistência, voltado para a coletividade e prevenção, 

diferente do modelo vigente, centrado na atenção individual e na cura. Assim, como 

assinalam Viana e Dal Poz (2005) neste mesmo ano existiam dois modelos distintos 

de assistência do SUS – o tradicional e o da família. 

A ESF deve ser a porta de entrada para o sistema de saúde, ou seja, o 

primeiro contato e o primeiro nível de atenção, havendo necessidade de integração 

entre a atenção básica, exercida pelas equipes da estratégia e os diferentes níveis 

para a continuidade do tratamento. A equipe deve conhecer as famílias de sua área 

ou território, identificar os problemas dessa comunidade, elaborar um programa para 

enfrentar as causas das doenças, fazer ações educativas e prestar assistência 

integral às famílias.  

O Caderno de Saúde nº 19, publicado pelo MS em 2006 sobre o 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa, considera como atribuição comum a todos 

os membros da equipe Saúde da Família o desenvolvimento de ações em relação à 

esta população, entre elas: identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em 



 

processo de fragilização; prestar atenção contínua às necessidades de saúde da 

pessoa idosa articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado 

longitudinal – ao longo do tempo; desenvolver ações educativas relativas à saúde da 

pessoa idosa, de acordo com o planejamento da equipe. 

Especificamente em relação aos Agentes Comunitários de Saúde, Loures e 

Silva (2010) consideram que cabe a este profissional informar à população o “modo 

de fazer” e fornecer aos profissionais da ESF os elementos para que conheçam os 

problemas de saúde da comunidade e suas necessidades. Segundo estes autores, o 

ACS tem por objetivo manter ou melhorar a saúde da família sob sua 

responsabilidade, tendo, para isto, de buscar soluções para os problemas 

encontrados. Afirmam ainda que o ACS deve estar capacitado para levantar dados 

sobre a saúde da comunidade, sejam individuais ou coletivos, propor medidas de 

prevenção e facilitar o acesso aos serviços de saúde. 

Lino (2011, p. 24), em relação a este nível de atenção, considera que “o setor 

primário propicia uma abordagem holística da saúde, tornando a prevenção tão 

importante quanto a cura, numa continuidade do cuidado que se estende ao longo 

da vida”. Este entendimento ratifica a importância das atribuições da equipe SF em 

relação à promoção da saúde e prevenção dos agravos, podendo-se incluir, os 

cuidados relacionados aos idosos.  

A portaria nº 2488/GM/MS de 2011 caracteriza no inciso III (p. 41) da seção 

4.2 das disposições gerais, como processo de trabalho das equipes de atenção 

básica “desenvolver estratégias que priorizem grupos de risco e os fatores de risco 

clínico-comportamentais, alimentares e ambientais, com a finalidade de prevenir o 

aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis”. 

Acredita-se que a ESF possa atender integralmente as necessidades de 

saúde dos idosos, mas torna-se necessário que a equipe de profissionais de saúde 

seja resolutiva ao encarar os problemas de saúde desta população (COSTA; 

CIOSAK, 2010). 

Nesse sentido, esta Portaria preconiza que no processo de trabalho das 

equipes de Atenção Básica seja introduzida concomitantemente ao início das 

atividades a capacitação e educação permanente dos profissionais, através do 

Curso Introdutório para toda a equipe. 



 

Dessa forma, em relação à identificação dos fatores de risco de queda dos 

idosos, os profissionais da estratégia estariam mais preparados tanto na 

identificação desses fatores como na formulação de ações preventivas. 

Em relação a este processo, Farah (2006, p. 65) afirma que: 
“A educação permanente é centrada no processo de trabalho e tem como 
propósito melhorar a qualidade de vida humana em todas as dimensões 
pessoais e sociais, auxiliando na formação integral do indivíduo e na 
transformação do meio para uma futura sociedade e das práticas de saúde 
(técnicas e sociais) nos serviços de saúde”. 

 

A educação permanente, que é da responsabilidade conjunta das Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) e das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), 

processar-se-á nos serviços de saúde e deverá priorizar como conteúdo mínimo a 

ser desenvolvido as necessidades extraídas do processo de trabalho e da população 

assistida. A educação permanente deve ser convergente para as reais necessidades 

da população no que concerne a prática social e a técnica. 

Farah (2006 apud HADDAD, 1994) diz que os passos para a implementação 

da educação permanente são: análise do contexto; identificação dos problemas e 

necessidades de intervenção; o desenho do processo educativo nos serviços de 

saúde; monitoramento e avaliação. A educação permanente, entendida como um 

processo que não se limita à execução isolada do ato educativo, deverá ser 

permanentemente avaliada, pois se retroalimenta durante todo o processo, sendo 

compartilhada coletivamente entre as partes intimamente envolvidas, como os 

trabalhadores de saúde, usuários do sistema e instituições de ensino para a busca 

de soluções dos problemas reais locais. 

A Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, considera que a 

Educação Permanente em Saúde realiza a agregação entre aprendizado, reflexão 

crítica sobre o trabalho e resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva. 

A Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007, no seu parágrafo único, 

determina que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve 

considerar as especificidades regionais, a superação das suas desigualdades, as 

necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a 

capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. 



 

Celedônio et al. (2012, p. 1102) afirmam que: 

“na construção do Sistema Único de Saúde, a formação em saúde exerce 
papel decisivo. Neste âmbito, a educação para profissionais atuantes no 
SUS tem sido considerada como instrumento para mudanças e 
transformações em uma sociedade. As transformações sociais e 
educacionais têm repercussões nos modos de produzir, nos diferentes 
campos do saber e de produção de bens e serviços”. 

 

Apesar do assunto em questão soar aos nossos ouvidos como uma novidade, 

a educação permanente teve seu início na década de 80 do século passado, 

assumida como uma prioridade junto à Organização Panamericana de Saúde e a 

Organização Mundial da Saúde (FERRAZ et al., 2012).  

O conceito de Educação Permanente em Saúde, inscrito na Política Nacional 

de Educação Permanente a considera como a articulação das necessidades dos 

serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a 

capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas 

públicas de saúde. Assim, o processo de educação permanente permitirá a 

elaboração de ações de prevenção de agravos, de doenças e promoção, a partir do 

diagnóstico realizado num território de abrangência em conjunto com a população 

adscrita, tornando a ESF resolutiva. 

Até dezembro de 2012, segundo o Ministério da Saúde, foram implantadas no 

Brasil 33.404 equipes Saúde da Família, cobrindo uma população de 105. 504.291 

brasileiros (BRASIL, 2013). 

 

 

3.6 FATORES DE PROTEÇÃO PARA QUEDAS  

 

Neste capítulo abordaremos os aspectos profiláticos da queda, e este 

enfoque é multifacetado, uma vez que o olhar multifatorial aumenta as chances de 

evitar e/ou prevenir um evento de queda. 

Tão importante quanto identificar os fatores de risco potenciais que poderiam 

levar o idoso a cair é o desenvolvimento de mecanismos de proteção e de 

prevenção destes fatores. 



 

A OMS, em 2002 propôs o “Towards Age-friendly Primary Health Care”, cuja 

finalidade foi adequar os serviços da Atenção Primária ao atendimento da pessoa 

idosa, incluindo 03 áreas de atuação, a saber: 

1) informação, educação, treinamento e comunicação dos profissionais de 

saúde;  

2) organização do sistema de gestão da assistência à saúde; 

3) adequação do ambiente físico.  

As quedas representam grande perigo para a população idosa, e como o 

ambiente residencial pode potencializar o risco de eventos, a avaliação deste deve 

ser parte do programa de avaliação da pessoa idosa. 

O relatório mundial que trata dos cuidados das condições crônicas (OMS, 

2003) aponta oito elementos que poderiam melhorar os sistemas de saúde para as 

condições crônicas, são eles: 1) apoiar uma mudança de paradigma; 2) gerenciar o 

ambiente político; 3) desenvolver um sistema de saúde integrado; 4) alinhar políticas 

setoriais para a saúde; 5) aproveitar melhor os recursos humanos do setor saúde; 6) 

centralizar o tratamento no paciente e na família; 7) apoiar os pacientes em suas 

comunidades; 8) enfatizar a prevenção. 

Outro documento, o Relatório Global da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2010) sobre Prevenção de Quedas na Velhice mostra que há a necessidade 

de intervenções multifatoriais, entre elas: modificações do ambiente doméstico, 

mudanças de comportamento e de estilo de vida para um mais ativo e menos 

sedentário, com o objetivo de aumentar a força muscular e equilíbrio, e atenção 

médica voltada a minimizar e até mesmo eliminar fatores de risco específicos, como 

a revisão das medicações e a polifarmácia. 

Para Turner et al. (2009), no estudo realizado na Inglaterra, há uma pequena 

evidência de que a modificação do ambiente físico poderia diminuir o risco de 

quedas dentro de casa. No entanto, a autora diz que por ser de origem multifatorial, 

os riscos de quedas devem ser prevenidos de forma que a abordagem envolva 

todos os fatores. 

Deve-se registrar que, de acordo com Gillespie et al. (2009), as intervenções 

em fatores de risco múltiplos são mais efetivos como a diminuição de drogas 

psicotrópicas, de fatores ambientais potenciais para quedas e com a realização de 

exercícios físicos. Existe um consenso entre os autores Gillespie e Turner, acima 



 

citados, de que como as quedas são de origem multifatorial a prevenção delas 

também deve ser. 

Em relação às estratégias desenvolvidas para a prevenção e manejo das 

quedas, Diogo et al. (2000) relataram a experiência de implantação do Grupo de 

Atenção à Saúde do Idoso (GRASI), em 1997, junto ao ambulatório de clínica 

médica do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Trata-se de um programa educativo para os idosos e seus familiares, 

que inclui temas de interesse como aqueles voltados para os processos do 

envelhecimento (senilidade e senescência), fatores de risco e prevenção de quedas, 

entre outros. 

O processo de ensino e aprendizagem do GRASI é composto por quatro 

fases: avaliação inicial, planejamento, implementação e avaliação posterior. Na 

reunião que abordava o assunto sobre quedas da velhice foram primeiramente 

expostos os motivos e os objetivos da reunião, como identificar os fatores de risco 

presentes no ambiente e os meios de prevenir as quedas e as alterações 

decorrentes da velhice. 

Quanto à parte do conteúdo foram apresentados dados sobre quedas, fatores 

de risco e de proteção, incidência, prevalência e consequências das quedas nos 

idosos. E, por último, foram apresentadas estratégias de como prevenir as quedas a 

partir de experiências vividas por algumas das pessoas que ali estavam e que 

passaram por episódios de quedas, sendo utilizados recortes de revistas para a 

ilustração de como um ambiente pode ser seguro ou pode ser hostil para as pessoas 

que estão na terceira idade (DIOGO et al., 2000). 

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde em 2006 preconiza que o idoso 

deve ser submetido a uma avaliação de quedas, a Avaliação Multidimensional 

Rápida da Pessoa Idosa, que envolve os seguintes itens: contexto e mecanismo das 

quedas, medicação utilizada pelo idoso, seja ela automedicada ou prescrita, 

condições clínicas, identificação das causas, tratamento e reconhecimento dos 

fatores de risco.  

A Avaliação Multiprofissional Rápida inclui ações de prevenção para que 

episódios futuros não venham a ocorrer, e adota a Caderneta da Pessoa Idosa como 

o instrumento de rastreamento e acompanhamento da saúde dos idosos, devendo 

ser preenchida por ocasião de a visita domiciliar pelo ACS, e sendo identificado o 

evento de queda, encaminhar o idoso à unidade de saúde (MS, 2006). 



 

Este mesmo documento afirma que além das modificações ambientais, 

medidas práticas devem ser adotadas para que os eventos de quedas sejam 

minimizados, e cita a utilização de mecanismos que auxiliam a marcha (como 

bengalas, muletas e cadeiras de rodas), a educação para o autocuidado e 

prescrição criteriosa de medicações, principalmente as que podem levar a episódios 

de hipotensão postural. 

Partindo desse raciocínio, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(2008) considera que as formas de prevenção das quedas são multifatoriais, 

indicando, entre outras, a revisão medicamentosa, atividade física (Tai Chi Chuan, 

por exemplo), correção visual e a correção de fatores ambientais. 

Na esfera municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro (SMSDC-RJ), lançou em 2011 a Carteira de Serviços, que é um rol de 

serviços prestados na Atenção Primária. Com relação à atenção centrada na saúde 

do adulto e do idoso prevê: 1) avaliação global do paciente idoso; 2) prevenção de 

quedas e fraturas; 3) promoção do envelhecimento ativo e saudável; 4) prevenção, 

identificação e acompanhamento do idoso em estado de fragilização; 5) prevenção, 

identificação e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis em todas as 

unidades. 

Segundo a Carteira de Serviços, os profissionais da ESF devem lançar mão 

da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa como forma de rastrear os acidentes, 

tendo a queda como fator causal, e utilizar a Avaliação Multidimensional Rápida da 

Pessoa Idosa como instrumento para identificar o que ocasionou a queda e 

implantar as ações de prevenção, promoção e controle. 

A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou em 2010 o documento 

Vigilância e Prevenção de Quedas em Idosos para alertar sobre o risco das quedas 

e demonstrar maneiras de preveni-las. Segundo este documento, considerando as 

atribuições da Atenção Primária, esta poderia utilizar as seguintes estratégias para a 

identificação dos fatores de quedas, sua prevenção e tratamento: 

 Treinamento dos agentes comunitários de saúde (ACS) e da equipe da 

ESF para a identificação dos fatores de risco, meios de prevenção, consequências 

das quedas, independência e autonomia; 

 Monitoramento e rastreio dos eventos de quedas em ambulatório; 



 

 Registro dos episódios das quedas realizadas pelos próprios usuários e 

acompanhamento e investigação deles pelos ACS e devendo ser registrados em 

impresso para este fim; 

 Identificação dos fatores de risco intrínsecos que possam ser mudados; 

 Promoção de ações educativas e oficinas de prevenção de quedas 

com idosos, com cuidadores, ACS e profissionais da(s) equipe(s), alertando para a 

identificação dos fatores de risco e sobre as consequências das quedas com a 

distribuição de folders explicativos e informativos com linguagem e maneiras simples 

de execução da prevenção, uso de atividades físicas e de integração (Tai Chi 

Chuan, caminhadas, alongamentos), a fim de eliminar o sedentarismo, e fazer das 

visitas domiciliares pelos ACS e demais membros da equipe um modo de identificar 

tais fatores de risco e realizar as modificações ambientais pertinentes, sempre em 

conformidade com a realidade do idoso, e fazer com que todos os moradores se 

engajem e monitorem se as mudanças físicas e comportamentais, como o estilo de 

vida estão ocorrendo. 

Ainda em relação a fatores de risco, Cumming e col. (1999 apud 

SECRETARIA DE SAÚDE/SP, 2010) propuseram em seu estudo a presença de um 

profissional de saúde, no caso uma terapeuta ocupacional, que visitaria domicílios 

de pessoas com mais de 65 anos de idade, identificando fatores de risco extrínsecos 

e comportamentais, e acompanharia, via ligações telefônicas, a adesão dos idosos 

às modificações propostas. Com isto observaram uma redução de um terço no 

número médio de quedas, mas estas só foram eficazes nos idosos que caíram pelo 

menos uma vez no ano do estudo. Sendo assim, tais medidas poderiam ser 

realizadas pelos ACS e demais membros da equipe, desde que devidamente 

capacitados e treinados. 

Desta forma, a atuação multiprofissional para a prevenção de quedas 

colabora para que aqueles que se encontram na terceira idade mantenham sua 

independência e autonomia (MIRANDA et al., 2010). 

Assim, a reorientação do processo de assistência deve ser feita levando-se 

em conta a realidade de saúde local, sendo que as DANT possuem suas 

especificidades, que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas e, por isso, 

torna-se importante a implantação de estratégias e ações com vistas à promoção e 

prevenção e a adesão da população aos tratamentos sejam eles medicamentosos 

ou não (MALTA; MEHRY, 2010). 



 

Loures e Silva (2010) afirmam que apesar do profissional de fisioterapia não 

fazer parte da equipe da ESF, com as mudanças no perfil demográfico e 

epidemiológico do Brasil, o fisioterapeuta vem ganhando cada vez mais lugar na 

Atenção Primária, agindo de maneira preventiva nas doenças e agravos que estas 

poderiam gerar, na promoção da saúde, recuperação, reabilitação e manutenção da 

saúde, melhorando a qualidade de vida dos usuários. 

De acordo com Haas (2003 apud LOURES; SILVA, 2010) o profissional de 

fisioterapia pode atuar na cura, prevenção, reabilitação e recuperação de agravos e 

na promoção de saúde da comunidade, destacando a atuação do fisioterapeuta no 

atendimento domiciliar e na intervenção em grupo. Citou ainda que ao adentrar na 

casa do usuário, o fisioterapeuta tem uma visão mais abrangente da situação do 

paciente, onde consegue obter dados mais exatos e promover as mudanças 

necessárias. 

Ferraz e Aerts (2005 apud LOURES; SILVA, 2010) destacaram que entre as 

atividades desempenhadas pelo ACS estão a visita domiciliar e a educação em 

saúde, além de desempenhar o papel de elo entre a equipe da ESF e a comunidade. 

O vínculo que o ACS estabelece com a comunidade deixa o trabalho do 

fisioterapeuta mais fácil, possibilitando a eleição daqueles que realmente precisam 

de avaliação e tratamento, seja ele individual ou em grupo, preventivo ou curativo, 

fazendo deste modo a manutenção da saúde da população cadastrada (LOURES; 

SILVA, 2010).  

Segundo afirma Barros et al. (2011) em seu estudo, os serviços ofertados 

pela equipe da ESF de Caririaçu-CE estão muito aquém daqueles preconizados pelo 

MS em seus Cadernos de Atenção Básica. Em 2009, Machado et al. já propunham 

que os profissionais deveriam orientar os idosos a adotarem hábitos que levam a 

uma vida mais saudável e livre de quedas, como: a prática contínua de exercícios 

físicos, idas regulares ao médico para avaliação periódica do uso de medicações e a 

eliminação dos fatores ambientais potenciais para quedas.  

Em relação às formas de prevenção de quedas para idosos, o Programa 

Saúde em Casa da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, em 2006, registrava as 

mais utilizadas e respectivas atitudes para evitá-las:  

 Áreas de locomoção: desimpedidas; barras de apoio; revestimentos 

uniformes ou tapetes bem fixos; 



 

 Iluminação: Intensidade aumentada de 2 a 3 vezes, especialmente no 

banheiro e escadas; usar luz fluorescente suficiente para clarear toda a superfície de 

marcha no interior de cada cômodo, incluindo degraus; utilizar luzes noturnas e 

luminárias com base segura; distribuir os interruptores por lugares fáceis de notar 

Sentinela: iluminando o quarto, o corredor e o banheiro; embutir fios dos aparelhos 

ou fixá-los; Iluminação exterior: suficiente para iluminar toda a entrada exterior; cama 

com luz indireta; 

 Quarto de dormir: Guarda-roupa: cabides facilmente acessíveis; 

cadeira permitindo assentar para se vestir; controle de luz e telefone ao lado da 

cama; cama de altura adequada (45 cm); colchão firme; 

 Banheiro: Área do chuveiro: antiderrapante, cadeira de banho; 

Lavabo: facilmente acessível e bem fixo; aumento da altura do vaso sanitário; barras 

de apoio lateral e paralelo ao vaso; Box: abertura fácil; cortina bem firme; 

 Cozinha: Armários baixos, sem necessidade de uso de escadas; pia 

sem vazamento e que permita a entrada de cadeira de roda se necessário; 

 Escada: Com revestimento antiderrapante, marcação do primeiro e 

último degrau com faixa amarela; interruptores no início e final da escada; 

identificação das bordas dos degraus com faixa; corrimão bilateral e sólido, observar 

a distância da parede, o contraste de cor e o diâmetro; corrimão que se prolonga 

além do primeiro e do último degrau; espelho do degrau fechado, com lixas 

antiderrapantes; uniformidade dos degraus; altura dos espelhos e profundidade dos 

degraus constantes; 

 Sala: Disposição dos móveis para facilitar a circulação, sofás e 

cadeiras firmes e com braços. 

A afirmação de Veras (2012, p. 237) “como envelhecer é uma conquista e não 

queremos evitá-la, a estratégia a ser empregada deve se concentrar na postergação 

do evento através de práticas preventivas”, reforça as preocupações dos autores 

anteriormente citados.  

 



 

4 DESENHO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Para contemplar os objetivos da pesquisa optou-se por uma abordagem 

qualitativa, sendo a pesquisa do tipo descritivo, realizada sob a forma de estudo de 

caso. 

Víctora et al. (2000, p. 37) afirmam que “os métodos qualitativos são úteis 

para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre. Assim sendo, 

eles permitem a observação de vários elementos simultaneamente em um pequeno 

grupo”. Minayo (2000) considera que a abordagem qualitativa permite investigar 

tanto os aspectos objetivos quanto os particulares e subjetivos. 

Entende-se por estudo de caso como um tipo de pesquisa usada nas ciências 

sociais e médicas, sendo um estudo aprofundado de um ou poucos objetos, e que 

proporciona um conhecimento detalhado, sendo quase impossível de se realizar a 

partir de outros delineamentos de estudo (GIL, 2002). Além disso, permite “a 

exploração de situações da vida real que não estão claramente definidos” (p. 54).  

O estudo de caso, como é aplicado a poucas unidades de análise, sua 

riqueza não está na extensão, mas em permitir o aprofundamento e detalhamento 

dos perfis das unidades de análise identificadas na pesquisa (TOBAR; YALOUR, 

2001). Esta característica do estudo de caso exigirá a elaboração de uma lista 

significativa de variáveis que permita a descrição detalhada dessas unidades de 

análise. 

Gil (2009, p. 6) define estudo de caso como “um delineamento em que são 

utilizados diversos métodos ou técnicas de coleta de dados, como, por exemplo, a 

observação, a entrevista e a análise de documentos”. Assim, segundo este autor, o 

estudo de caso, por ser flexível, permite a utilização de procedimentos de forma 

concomitante para a coleta de dados, deixando, dessa forma, o pesquisador mais 

livre para escolher os mais adequados para a coleta de dados.  

Para Costa & Costa (2011, p. 36) estudo de caso “é um estudo limitado a uma 

ou poucas unidades, que podem ser uma pessoa, uma família, um produto, uma 

instituição, uma comunidade, ou mesmo um país. É uma pesquisa detalhada e 

profunda”. 



 

Quanto ao tipo de pesquisa descritiva, Rudio (1998 apud COSTA; COSTA, 

2011) a considera como a mais tradicional: descreve e interpreta as características 

de uma determinada população ou determinado fenômeno, entretanto, não tem 

como objetivo interferir ou modificar a realidade estudada. 

Gil (2002) considera que a característica central da pesquisa descritiva é a 

descrição de um fenômeno ou população previamente escolhida, e a relação das 

variáveis estabelecidas.  

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 
 

 Coleta de dados 

Para obtenção dos dados primários foram utilizadas técnicas de entrevistas, 

com roteiros semiestruturados e aplicados nos locais de trabalho dos profissionais 

contatados e posteriormente selecionados das 13 equipes da Unidade ESF Dr. 

Felippe Cardoso. Este instrumento é normalmente aplicado, como no caso desta 

pesquisa, quando se pretende atingir um número limitado de pessoas.  

Os roteiros, elaborados com questões fechadas e abertas, foram previamente 

testados em outra unidade Saúde da Família e aplicados a poucos profissionais, 

visando sua validação e possíveis correções. O número de variáveis utilizadas foi 

suficiente para a obtenção de dados, que permitiram o aprofundamento do 

conhecimento relacionado com os propósitos de investigação da pesquisa. Dessa 

forma, as questões do roteiro visaram contemplar seus objetivos, relacionados 

intrinsecamente com o referencial teórico que sustentou o objeto dessa investigação. 
Os dados relativos à população idosa cadastrada foram obtidos através dos 

dados do SIAB e dos registros das fichas destinadas ao acompanhamento dos 

idosos cadastrados. 

A significância da entrevista, como instrumento de coleta de dados, é 

descobrir o que se faz importante para os entrevistados. Tobar e Yalour (2001) 

afirmam que as entrevistas semiestruturadas possuem uma série de questões a 

serem abordadas e que a ordem delas pode variar para cada entrevistado, sendo 

um dos pontos fortes a flexibilidade que permite ao pesquisador e ao pesquisado 

encontrar ou seguir outras pistas. 



 

4.2.1 Questões éticas  

 

Todos os entrevistados que se dispuseram a participar da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após tomaram 

conhecimento do seu conteúdo. O TCLE foi submetido e aprovado juntamente com 

todo o projeto pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Secretaria Municipal e Defesa 

Civil do Município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). O projeto de pesquisa também foi 

inscrito na Plataforma Brasil. 
 

 

4.3 CENÁRIO 

 

A escolha desta unidade levou em conta os seguintes fatores: é a maior 

Clínica de Família do município; possui um Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF); é polo de residência médica em Medicina em Família e Comunidade e do 

Observatório das Tecnologias de Informação e Comunicação em Sistemas e 

Serviços de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro (OTICS); possui na sua estrutura 

física o Centro de Convivência e Lazer para Idosos Carmen Miranda, que oferece 

atividades físicas (Tai Chi Chuan; Pilates; Ioga) e intelectuais, o Centro de 

Referência de Obesidade e o Centro de Reabilitação (SMSDC/RJ, 2012).  

A unidade oferece também exames laboratoriais (urina; fezes; sangue) e de 

imagem (Raios X); vacinação; pré-natal e planejamento de famílias; vigilância em 

saúde; teste do pezinho; tratamento e acompanhamento de portadores de 

hipertensão, diabetes e outras doenças (SMSDC/RJ, 2012). 

O cenário deste estudo envolverá as equipes da unidade da ESF Dr. Felippe 

Cardoso, AP 3.1, no bairro da Penha, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Esta 

unidade possui 13 equipes de SF e 05 de saúde bucal, e possui cobertura de 100% 

da SF das famílias do Complexo de Favelas do Alemão (SMSDC/RJ, 2012). 
A população da Clínica da Família Dr. Felippe Cardoso está estimada em 

52.000 pessoas. A população cadastrada é da ordem de 45.754 pessoas, 

correspondendo a 87% de cobertura e a 14.111 famílias. O motivo de não ter sido 

fornecido os dados referentes ao perfil populacional da unidade em questão, de 

acordo com a informação prestada pela gerência Unidade, deve-se ao fato da 

Clínica estar procedendo o recadastramento dos usuários e a redistribuição das 



 

microáreas e, por isto, ter considerado que o dados solicitados não seriam 

fidedignos. 

A Área de Planejamento 03 (AP 3.1; AP 3.2; AP 3.3), possui 80 bairros 

distribuídos em 13 Regiões Administrativas (RA), sendo que a AP 3.1, como mostra 

a figura 1, ainda é divida em três subsistemas com seus respectivos bairros: 

Lepoldina Norte (RA Penha: Brás de Pina, Penha, Penha circular – RA Vigário 

Geral: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cordovil, Jardim América); Leopoldina Sul 

(RA Alemão: Complexo do Alemão – RA Maré: Maré – RA Ramos: Ramos, 

Manguinhos, Bonsucesso, Olaria) e Ilha do Governador (RA Ilha: Bancários, Cacuia, 

Cidade Universitária, Cocotá, Freguesia, Galeão, Moneró, Jardim Carioca, Jardim 

Guanabara, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá, Zumbi).  

A Área Programática 3.1 (AP 3.1) teve como vetor indutor do crescimento o 

eixo da Estrada de Ferro da Leopoldina sendo composta de seis RA (Ramos, 

Penha, Vigário Geral, Ilha do Governador, Complexo do Alemão e Complexo da 

Maré) (COORDENAÇÃO AP 3.1, 2012). 

A AP 3.1 em 2011 possuía uma população de 886.551 (FIGURA 1), 28 

unidades da Estratégia Saúde da Família com137 equipes SF.  

Fazem parte também da rede de referências da AP 3.1 as seguintes unidades 

municipais de saúde: 04 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 10 Clínicas da 

Família (CF); 18 Centros Municipais de Saúde (CMS); 02 Policlínicas; 02 Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA 24hs) e 02 hospitais, além de 02 hospitais federais, 

Hospital Geral de Bonsucesso e Hospital Universitário Clementino Fraga e 01 

estadual, o Hospital Getúlio Vargas. 

A Região Administrativa XI Penha (FIGURA 1), situada na AP 3.1 na 

Leopoldina Norte, engloba 03 bairros (Penha, Penha Circular, Brás de Pina) com 

uma população de 185.716 pessoas, e dentre estas 27.921 estão na faixa etária 

acima dos 60 anos de idade.  

O bairro da Penha pertence à AP 3.1, possui um contingente populacional de 

78.678 habitantes e destes 10.708 são idosos (INSTITUTO PEREIRA PASSOS, 

2012). 



 

FIGURA 1: POPULAÇÃO DA AP 3.1 

 
Fonte: CAP AP 3.1, 2011. 
 

 

4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos selecionados para este estudo foram os profissionais das 13 

equipes SF da Unidade Felippe Cardoso, no bairro da Penha, composta por 13 

médicos, 13 enfermeiros, 13 técnicos de enfermagem e 78 ACS. No que tange às 

entrevistas com os ACS, optou-se por realizá-la em 50% deles, ou seja, 39 agentes 

comunitários de saúde, considerando-se que este número seria suficiente para fazer 

parte da amostragem, definida de forma não probabilística, por conveniência do 

pesquisador e considerada suficiente para o aprofundamento e compreensão do 

objeto do estudo.  

Desta maneira, todos (100%) os profissionais médicos, enfermeiros e técnicos 

de enfermagem das 13 equipes da Unidade e 50% dos ACS, inicialmente, fariam 

parte da amostragem, segundo critérios de inclusão, que consideraram a 

disponibilidade de tempo para o levantamento dos dados e, principalmente, o 

agendamento prévio, que possibilitaria o acesso facilitado aos sujeitos da pesquisa.  

A escolha destas categorias profissionais levou em conta tanto as 

competências individuais como a participação de cada uma delas no processo de 

trabalho das equipes, relacionadas diretamente com a promoção, prevenção e 



 

assistência no que se refere aos fatores de risco de quedas em idosos, sendo, 

assim, capazes de gerar informações importantes para serem utilizadas pelo 

pesquisador.  

A amostragem, entendida como o processo para obtenção de uma amostra, 

que seria, assim, neste primeiro momento, constituída de composta por 13 médicos, 

13 enfermeiras 13 técnicos de enfermagem e 39 ACS.  

Durante o período de agendamento com os sujeitos da amostra então 

definida, antes, portanto, do início do trabalho de campo, foi explicitado a todos os 

sujeitos da pesquisa os objetivos da mesma e sua proposta de contribuir para o 

aprimoramento das ações desenvolvidas pela Estratégia Saúde da Família em 

relação às quedas, visando a saúde e a qualidade de vida da população idosa 

adscrita. 

Entretanto, um fato importante, relatado a seguir, não previsível, entendido 

como intercorrência, que acontece com alguma frequência em trabalhos dessa 

natureza, impediu a manutenção da amostra para o início do trabalho de campo.   

Assim, pode-se dizer que a alteração numérica dos sujeitos a serem 

entrevistados deve-se à demora, perto de dois meses, que o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 

(CEP/SMSDC-RJ) levou para avaliar o projeto e emitir a autorização formal para o 

início do trabalho de campo. 

Este fato não só atrasou o cronograma proposto como, fundamentalmente, 

inviabilizou o cumprimento do agendamento prévio realizado com os profissionais da 

unidade que, por força da intensa demanda pelos serviços ofertados, já não 

possuíam horários disponíveis para  as entrevistas e, por este motivo, muitos 

deixaram de participar da pesquisa. 

Conforme nos mostra a tabela 1, abaixo, do total de 78 profissionais 

contatados no agendamento prévio, foram mantidas 44 entrevistas (56% do total), 

sendo 07 médicos (54%), 03 enfermeiros (23%), 04 técnicos de enfermagem (31%), 

e 30 ACS (77%), que passaram a constituir a nova amostra. 

Contudo, a validade da amostra foi mantida, pois além de significativa, por ser 

esta pesquisa de abordagem qualitativa, propiciou resultados importantes que 

retrataram a realidade da Unidade pesquisada em relação ao tema, confirmando, 

assim, sua consistência para a obtenção dos dados necessários para contemplar os 

objetivos do trabalho. 



 

Nesse sentido, deve-se registrar que a validade da amostra qualitativa está 

fundamentalmente na sua capacidade de objetivar o objeto empiricamente em todos 

os aspectos investigados (MINAYO, 1996).  

O período de coleta de dados ocorreu entre 26 de outubro de 2012 e 20 de 

dezembro deste mesmo ano, perfazendo 09 semanas de intenso trabalho.  

TABELA 1: PROPORÇÃO DE PROFISSIONAIS SELECIONADOS DA CLÍNICA 
DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO 
AS AMOSTRAS CONSIDERADAS, RJ, 2012. 

Profissionais 
Sujeitos da pesquisa 

Amostra inicial Selecionados Amostra final 
N N % 

Médicos 13 7 54% 
Enfermeiros 13 3 23% 
Técnicos de enfermagem 13 4 31% 
ACS 39 30 77% 

Total da amostra 78 44 56% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em relação à análise dos dados primários, conforme desenho metodológico 

adotado neste trabalho, as questões fechadas do roteiro de entrevistas e os obtidos 

com a aplicação da listagem do MS foram tratados com ferramentas estatísticas 

simples (frequência absoluta e relativa) e para as questões abertas utilizou-se a 

técnica de Análise de Conteúdo de Laurance Bardin, sendo criados dois eixos 

temáticos relacionados diretamente aos objetivos da pesquisa e, a partir deles, pré-

categorias e subcategorias para análise dos resultados relativos a cada um, como 

mostra o quadro 3 abaixo. 

De acordo com esta técnica, primeiramente foram feitas leituras flutuantes 

das entrevistas, a fim de se conhecer o material coletado, identificar a realidade 

pesquisada ainda de forma superficial e iniciar a sistematização dos dados através 

da sua seleção e organização nas respectivas categorias e subcategorias. Nesta 

fase, os profissionais entrevistados foram codificados, mantendo-se, assim, o 

anonimato dos pesquisados. 

A categorização dos dados seguiu o modelo apriorístico, com a criação de 

categorias pré-definidas (QUADRO 1) relacionadas aos objetivos explicitados na 

pesquisa (CAMPOS, 2004).  



 

Especificamente em relação aos enfermeiros entrevistados, que 

correspondem apenas à 23% do total da Unidade, pelos motivos anteriormente 

expostos, optou-se por manter no trabalho a análise dos dados obtidos dessa 

categoria, tanto em relação à frequência como e, principalmente, ao conteúdo das 

falas mais significativas. Considerou-se, entretanto, apesar da pequena participação 

dos enfermeiros, que os resultados das variáveis utilizadas demonstram, que em 

três equipes (23%) estes profissionais que são responsáveis por, aproximadamente, 

10.558 habitantes cadastrados, não possuem capacitação para desenvolver 

plenamente diversas ações no território, incluindo, especificamente, o 

acompanhamento à população idosa e a capacitação dos ACS dessas equipes.  

Dessa forma, mesmo sabendo que num estudo de caso não se pode tirar 

conclusões generalizadas, esta situação é indicativa de omissão das autoridades 

quanto ao treinamento específico, contrariando, como veremos a seguir, as normas 

legais.  

QUADRO 1: EIXOS TEMÁTICOS, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS PARA 
ANÁLISE DOS RESULTADOS. 

Eixo 1: fatores de risco de 
queda 

Categoria 1: capacitação 

 Categoria 2: identificação dos riscos 

Categoria 3: procedimentos 

Eixo 2: Quedas 
Categoria 1: quedas com gravidade Subcategorias 1 e 2: 

Procedimentos Categoria 2: quedas sem gravidade 

Fonte: Elaboração própria. 

 



 

5 RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

Os dados obtidos através dos roteiros de entrevistas foram consolidados em 

gráficos e tabelas e analisados de acordo com o desenho metodológico 

anteriormente descrito. Dessa maneira, para as questões fechadas foram utilizadas 

ferramentas estatísticas simples (frequência absoluta e relativa) e para as questões 

abertas foram criadas categorias temáticas, relacionadas a dois eixos, que 

contemplam os objetivos da pesquisa (QUADRO 1).  

Para facilitar o entendimento das tabelas e preservar o anonimato dos 

profissionais, conforme instrução da ética em pesquisa, reiterada pelo Comitê de 

Ética da SMSDC/RJ, foram criadas as seguintes abreviações para as categorias dos 

profissionais selecionadas: Médico = M; Enfermeiro = E; Técnico de Enfermagem = 

TE; Agentes Comunitários de Saúde = ACS. As entrevistas foram agendadas 

previamente e executadas no local de trabalho. 

 

 

5.1 TEMPO DE SERVIÇO NA UNIDADE DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS 
 

Quanto ao tempo de trabalho na Unidade, em termos gerais, conforme mostra 

a tabela 2, 26 (60%) profissionais entrevistados trabalham na unidade entre 24 e 36 

meses; 09 (20%) entre 11 e 22 meses, e 09 (20,45%) entre 03 meses a 11 meses. 

Estes números nos mostram o pequeno de tempo de trabalho na unidade, o que 

sugere alta rotatividade de profissionais envolvidos. A unidade em questão (CFFC) é 

municipal, e gerida por uma organização social (OS), que realiza toda a gestão da 

unidade, sendo também responsável pela contratação de profissionais pelo regime 

previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).  

TABELA 2: PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS DA UNIDADE DA CLÍNICA DE 
FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO O 
TEMPO DE SERVIÇO NA ESF, RJ, 2012. 

Tempo na 
Unidade 

Profissionais da Unidade 
M E TE ACS Total 

N % N % N % N % N % 
03 a 11 meses 5 71% 0 0 0 0 4 13% 9 20% 
11 a 22 meses 1 14% 2 67% 1 25% 5 17% 9 20% 
24 a 36 meses 1 14% 1 33% 3 75% 21 70% 26 60% 

Total 7 100% 3 100% 4 100% 30 100% 44 100% 
Fonte: Elaboração própria. 



 

A Portaria nº 2.488 prevê que haja vinculação entre os profissionais da ESF e 

os usuários, gerando assim uma corresponsabilidade às necessidades de saúde da 

população, garantindo assim a continuidade das ações e a longitudinalidade do 

cuidado. A falta de estabilidade desses profissionais ocasionada pelo instável 

vínculo empregatício é um dos desafios a ser enfrentado pelo gestor público, uma 

vez que sinaliza para um rodízio de profissionais, o que dificulta a relação médico-

paciente, gerando insegurança no usuário e desconfiança em relação ao programa. 

 

 

5.2 CATEGORIA: CAPACITAÇÃO 

 

De acordo com a tabela 3, abaixo, 13 destes profissionais dos 44 

entrevistados na unidade (30%) receberam algum tipo de treinamento e 31 (70%) 

permanecem sem capacitação. 

TABELA 3: TOTAL DE PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS CAPACITADOS DA 
UNIDADE DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO 
DA PENHA, RJ, 2012. 

CAPACITAÇÃO TOTAL 
  N % 

SIM 13 30% 
NÃO 31 70% 

TOTAL 44 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Embora somente 13 profissionais entrevistados tenham recebido capacitação, 

entretanto, todos os entrevistados foram unânimes ao apontarem para a 

necessidade de alguma forma de educação permanente, uma 

capacitação/treinamento para prevenção de quedas em idosos, tendo em vista que o 

número de pessoas acima dos 60 anos de idade é muito significativo na área 

pesquisada. Mesmo que se considere as respostas dos profissionais como uma 

aceitação tácita e lógica em relação ao treinamento, pode-se inferir que se trata de 

uma demanda ainda não atendida pelas autoridades. 
Está previsto na Portaria nº 2.488 que as ações desenvolvidas pelas equipes 

devem ser resolutivas e que haja qualificação da força de trabalho através da 

educação permanente, contribuindo também para aumentar a capacidade de 



 

gestão. Sobre esta questão, pergunta-se: como ser resolutivo nas suas ações se 

não existe um treinamento que ampare os profissionais? 

A falta de capacitação para acompanhar uma população que envelhece dia 

após dia, se reflete com mais evidência quando os profissionais necessitam orientar 

sobre a prevenção de quedas futuras à população, e isto contraria a Portaria nº 

2.528 (19 de outubro de 2006), que aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, que assegura a incorporação de meios técnicos e de pessoal capacitado para 

a prática com os idosos. Muitos profissionais das equipes da ESF, por não terem um 

conhecimento mais aprofundado do tema, fazem as observações e orientações de 

forma empírica, sejam elas no âmbito ambulatorial ou domiciliar.  

A deficiência pela falta de treinamento, não segue uma importante resolução 

definida pelo Ministério da Saúde, que é a educação permanente. Ainda neste tema, 

a Portaria nº 2.488 GM/2011, define que, além da educação permanente, as ações 

devem ser elaboradas e implementadas para que grupos e situações de risco sejam 

atingidos, no intuito da prevenção de que eventos ou agravos gerados por eles 

poderiam ser evitados, e ainda diz que os serviços de saúde devem ser de 

qualidade e resolutivos.  

A Lei nº 8.842, de 1994, que criou a Política Nacional do Idoso, prevê a 

capacitação de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. A falta de 

pessoal treinado para acompanhar os idosos nas instituições públicas ou privadas 

de saúde pode ser entendida como descumprimento das normas elaboradas para a 

proteção da população idosa.  

A deficiência no campo da educação emperra a atenção básica que tem como 

um de seus pontos fortes o atendimento pautado na prevenção, na saúde, e o que 

se vê nos dias atuais são as UBS transfomando-se em verdadeiros ambulatórios, se 

preocupando mais no processo curativo, ou seja, na doença.  

 

 Enfermeiros 

Em relação aos enfermeiros entrevistados, conforme mostra a tabela 3 todos 

(100%) estes profissionais não receberam capacitação específica. Mesmo levando 

em consideração o número reduzido da participação desses profissionais, o 

resultado sinaliza, provavelmente, para uma omissão admistrativa local e dos 

gestores do nível central em relação ao cumprimento da Portaria nº 2488 de 2011. 

Deve-se considerar, como foi exposto no desenho metodológico, que este número 



 

de enfermeiros entrevistados (03) representam, entretanto, 23% do total desses 

profissionais da Unidade (13) que não receberam capacitação. Embora este 

resultado não permita inferências, torna-se significativo, dada a importância deles no 

desempenho de suas funções em relação aos idosos e `a capacitação dos ACS 

sobre o mesmo.  

TABELA 4: PROFISSIONAIS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS DA UNIDADE 
DR. FELIPPE CARDOSO, SEGUNDO CAPACITAÇÃO, AP 3.1, BAIRRO DA 
PENHA, RJ, 2012. 

CAPACITAÇÃO 

 N % 
SIM 0 0% 
NÃO 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As duas falas abaixo selecionadas deixam claro a possível descoordenação e 

falta de conhecimento das próprias competências no âmbito da ESF, normatizadas 

pela política Nacional de Atenção Básica de 2011. A enfermeira responsável pela 

primeira fala reconhece ser importante o treinamento para os ACS, mas demonstra 

desconhecer, ou, pelo menos, omite, que o enfermeiro é o responsável pelas 

atividades de educação permanente da equipe junto com os outros profissionais, 

além de participar do planejamento, gerenciamento e avaliação das ações 

desenvolvidas pelos ACS. 
E1: “Acho que um treinamento para os ACS seria muito bom. Eles fariam 
um trabalho melhor, nos ajudariam mais. Isto é saúde da família, é 
educação em saúde, é prevenção ... é necessário mudar a cabeça das 
pessoas (equipes e população). Focar na saúde e não na doença”. 
 

A fala abaixo demonstra tanto reconhecer ser o local perigoso para os 

usuários que lá residem e, em especial, os idosos, como ratifica a necessidade de 

capacitação específica voltada para a prevenção de quedas.  
E2: “A nossa área tem muito beco, logo, é um lugar muito perigoso, o que 
facilita a ocorrência das quedas. Então, uma capacitação para a prevenção 
de quedas seria muito importante”. 
  

Como proposto na Política Nacional de Atenção Básica, a responsabilidade 

pela educação permanente da equipe cabe também a este profissional, e esta não 

ocorrendo, dificulta os componentes das equipes de proporcionarem um serviço de 

qualidade, resolutivo em relação à prevenção de quedas.   

 



 

 Técnicos de Enfermagem 

A tabela 5 mostra que dos técnicos de enfermagem entrevistados, apenas 01 

(25%) recebeu capacitação e os demais 03 (75%) relataram não terem recebido 

qualquer capacitação específica em relação à população idosa. Da mesma forma 

que os enfermeiros selecionados, os técnicos de enfermagem representam 31% do 

total desses profissionais da Unidade, e a falta de capacitação implica supor-se que 

o desenvolvimento das ações relacionadas à prevenção de quedas dos idosos 

cadastrados sob a responsabilidade dessas quatro equipes (cobrem cerca de 14.000 

usuários), provavelmente, não se dá de forma plena e resolutiva. 
TABELA 5: PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ENTREVISTADOS 
DA UNIDADE DR. FELIPPE CARDOSO, SEGUNDO CAPACITAÇÃO, AP 3.1, 
BAIRRO DA PENHA, RJ, 2012. 

CAPACITAÇÃO 
  N % 

SIM 1 25% 
NÃO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As falas selecionadas demonstram que estes profissionais consideram o 

processo de capacitação importante para o desempenho das suas funções na 

equipe junto à população idosa. 
TE1: “Eu acho muito importante um treinamento com os técnicos de 
enfermagem e os ACS, os idosos com suas famílias, para que eles 
aceitassem melhor nossas orientações”. 
 
TE2: “Acho muito importante, porque se aprender mais a gente pode passar 
mais para os usuários”. 
 
TE3: “É importante, porque aprender nunca é demais, e têm muitos idosos 
na Penha”.  
 
TE4: “Acho importante, porque tem muito idoso, e há muito pouco 
treinamento e é muito necessário”. 
 

A afirmação dos técnicos de enfermagem ratifica a necessidade de ações 

específicas voltadas aos idosos com vistas à prevenção. Este profissional deveria, 

de acordo com a Portaria nº 2.488, participar, realizar e contribuir com as atividades 

de educação permanente, contudo, esta demanda por capacitação específica 

sinaliza não ter sido contemplada até o momento, expondo a fragilidade do sistema 

no que tange as ações de educação permanente, levando-nos a supor que as 



 

carências técnicas destes profissionais, nesse aspecto, ainda não foram 

preenchidas. 
 

 Médicos 

Em relação aos profissionais médicos a tabela 5, abaixo, mostra que dos 

entrevistados apenas 01 (14%) recebeu capacitação específica, enquanto os demais 

(86%) não tiveram qualquer forma de orientação. Deve-se ressaltar que estes 

profissionais entrevistados representam 54% do total de médicos da Unidade. 

TABELA 6: PROFISSIONAIS MÉDICOS ENTREVISTADOS DA UNIDADE DR. 
FELIPPE CARDOSO, SEGUNDO CAPACITAÇÃO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
RJ, 2012. 

CAPACITAÇÃO 
  N % 

SIM 1 14% 
NÃO 6 86% 

TOTAL 7 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto a questão relativa à capacitação, identificamos as falas abaixo como 

as mais representativas do pensamente desses profissionais: 
M1: “Acho que todo tipo de treinamento é bom desde que seja esclarecedor, 
não os que a gente tem aqui”. 
 
M2: “Acredito que toda e qualquer capacitação seja boa, desde que agregue 
valores reais para que seja resolutiva a ação”. 
 

Estas falas nos levam a refletir sobre o treinamento até então recebido por 

estes profissionais que não foi capaz de esclarecer os procedimentos e atitudes 

necessárias para o acompanhamento específico referente à população idosa, 

demonstrando, também, a falta de alinhamento com suas próprias atribuições e com 

os demais membros da equipe da ESF. 

As falas dos médicos (M1 e M2), embora, aparentemente óbvias, nos leva a 

pensar, também, que essas demandas, somadas às anteriormente explicitadas, não 

tenham sido consideradas até o momento da pesquisa, pelos gestores, 

caracterizando o descumprimento da Portaria nº 2.488, que atribui ao profissional 

médico a função de contribuir, realizar e participar das ações de educação 

permanente de todos os membros da ESF. Dessa maneira, pode-se supor que este 

profissional não tenha condições plenas de executar as ações prioritárias referentes 

aos grupos de risco e, neste caso específico, os idosos, em relação à prevenção do 



 

aparecimento de danos evitáveis, colocando, desta forma, a qualidade da atenção 

passível de ser questionada. 

Ainda relacionado aos treinamentos nas unidades de atenção básica, a 

Portaria nº 2.528 de 2006, prevê a formação e a educação permanente dos 

profissionais da área da saúde voltadas para a pessoa idosa, visando a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a realização de ações de prevenção de 

acidentes no domicílio e nas vias públicas, como as quedas. 

 

 Agentes Comunitários de Saúde 

Qanto aos ACS, a tabela 7 indica que desses profissionais entrevistados, 11 

(37%) receberam capacitação, sendo que 19 (63%) afirmaram não terem tido a 

oportunidade de participar de qualquer tipo de treinamento específico. 

TABELA 7: PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
ENTREVISTADOS DA UNIDADE DR. FELIPPE CARDOSO, SEGUNDO 
CAPACITAÇÃO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, RJ, 2012. 

CAPACITAÇÃO 

  N % 
SIM 11 37% 
NÃO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Ao ACS é atribuído, através da Portaria nº 2.488 a competência de atividades 

educativas a fim de promover a saúde e prevenir doenças e agravos na população 

adscrita. Como demonstram as falas abaixo selecionadas a carência e a 

necessidade de formação para a prevenção de quedas dos idosos estão presentes, 

o que nos permite afirmar que, uma vez que estes profissionais não possuem este 

tipo de capacitação, não terão condições suficientes para desenvolver junto à equipe 

ações preventivas na população vulnerável de sua área. 

De um modo geral, a falta de capacitação nos deixa uma dúvida: como um 

profissional pode articular uma ação preventiva sem antes ter passado por um 

treinamento específico sobre o assunto? Em relação às quedas, as ações de 

prevenção só devem ser elaboradas e implantadas por profissionais devidamente 

capacitados. 
ACS1: “Com certeza seria muito importante esse tipo de treinamento, 
porque faria um diferencial para o olhar do ACS, para melhorar os cuidados 
com os idosos”. 



 

ACS2: “Acho muito importante um curso de capacitação de prevenção de 
quedas, porque o velho cai muito”. 
 
ACS1: “Não tive treinamento. É mais instinto”. 
 
ACS2: “As nossas orientações são no olhômetro”. 

 
 

5.3 CATEGORIA: IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
  

Em relação aos riscos de quedas na população idosa identificados pelos 

profissionais nesta pesquisa, a tabela 8 mostra que há uma predominância na 
identificação dos para os fatores extrínsecos (55%) em relação aos fatores 

intrínsecos (45%). 

TABELA 8: TOTAL DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS DA UNIDADE DA 
CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
SEGUNDO A IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO, RJ, 2012. 

Identificação dos fatores de risco de quedas Total 
N % 

Farores intrínsecos  18 45% 
Fatores extrínsecos 22 55% 
Total 40 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto aos fatores de risco para quedas mais comumente identificados pelos 

profissionais entrevistados e que responderam a esta questão específica, observou-

se  diferentes respostas, como já esperado, como mostram as tabelas abaixo, 

correspondentes a cada categoria questionada.  

A Portaria que normatiza a AB (Portaria nº 2.488), prevê que os trabalhadores 

em saúde atuem de maneira interdisciplinar para que a identificação de riscos que 

geram vulnerabilidades à população adscrita seja realizada de forma sistemática 

para que possíveis agravos sejam potencialmente evitados. 

No entanto, isto somente ocorrerá após os profissionais passarem por 

treinamentos que os capacite a identificarem estes possíveis fatores de risco (neste 

caso especificamente em relação às quedas), utilizando instrumentos oficiais de uso 

em saúde previstos na Portaria nº 2.488, como a Caderneta de Saúde da Pessoa 

Idosa e a Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa, indicados no 

Caderno de Atenção Básica nº 19 (MS, 2006). 
  



 

 Médicos 

Quando questionados sobre os fatores de risco, os médicos entrevistados 

relataram um número maior de fatores considerados intrínsecos (66%) em relação 

aos fatores extrínsecos (34%), como demonstram as tabelas 9 e 10, o que nos 

permite supor que estes tipos de fatores estejam mais afetos à prática clínica desses 

profissionais. Entretanto, fica claro a necessidade de serem incorporados como ação 

preventiva na rotina clínica os outros fatores, que podem, da mesma forma, levar um 

idoso, inadvertidamente, ao solo. O conhecimento desses fatores e sua utilização 

como proteção é fundamental para proteger esta parcela da população que cresce 

rapidamente em todo o mundo.  

No entanto, a aplicação do instrumento preconizado pelo MS (2006) através 

do Caderno de Atenção Básica nº 19 para a identificação destes fatores pelo médico 

generalista atuante na unidade básica de saúde seria o meio mais eficaz de rastreio 

usado por esta categoria profissional. A utilização da Avaliação Multidimensional 

Rápida da Pessoa Idosa de forma sistemática pelos médicos geraria um padrão de 

atendimento que resultaria num processo de atuação mais eficaz, de maior 

qualidade e muito mais resolutivo, acatando assim as orientações da esfera federal 

do governo. 

TABELA 9: PROFISSIONAIS MÉDICOS ENTREVISTADOS DA UNIDADE DA 
CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
SEGUNDO A PROPORÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO, RJ, 
2012. 

Fatores de risco Médicos 
N % 

Fatores intrínsecos 16 66% 
Fatores extrínsecos 8 34% 
Total 24 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 



 

TABELA10: PROFISSIONAIS MÉDICOS ENTREVISTADOS DA UNIDADE DA 
CLÍNICA DE FAMÍLIA 

Dr.Felippe Cardoso, AP 3.1, bairro da Penha, segundo os fatores de riscos de queda 
Extrínsecos Intrínsecos 

Polifarmácia 
Descuido pela casa Abandono pela família 
Escadas Idade avançada 
Tapetes Comorbidades 
Animais domésticos Sequela de AVC 
Móveis pelo caminho Visão alterada 
Jornais e revistas pelo chão Benzodiazepínicos 
Falta de equipe anti-queda Labirintopatias 
Acessibilidade Diabetes Melitus 

Hipertensão arterial 
Osteroporose 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Enfermeiros 

Como mostram as tabelas 11 e 12, os enfermeiros observaram menos fatores 

intrínsecos (25%) e mais fatores extrínsecos (75%). 

TABELA11: PROFISSIONAIS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS DA UNIDADE 
DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
SEGUNDO A PROPORÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO, RJ, 
2012. 

Fatores de riscos Enfermeiros 
N % 

Fatores intrínsecos 2 25% 
Fatores extrínsecos 6 75% 

Total 8 100% 
Fonte:Elaboração própria. 
 

TABELA 12: PROFISSIONAIS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS DA UNIDADE 
DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
SEGUNDO OS FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS, RJ, 2012. 

Fatores de risco de queda

Polifarmácia
Extrínsecos Intrínsecos

Escadas
Tapetes

Beber água à noite
Abandono pela família

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O MS preconiza através do Caderno de Atenção Básica nº 19 a aplicação da 

Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa para identificar problemas de 

saúde condicionantes do declínio funcional dessas pessoas e também a revisão da 

medicação usada, tanto na consulta ambulatorial como na domiciliar, devendo ser 

aplicado pelo profissional de saúde devidamente habilitado. 



 

O enfermeiro é um destes profissionais que, além do médico, está qualificado 

a lançar mão deste instrumento valioso de rastreio de risco de quedas. No entanto, 

guiando-se pelos números encontrados nas respostas dos enfermeiros selecionados 

nesta pesquisa, conforme a tabela 10, pode-se observar que não fazem uso do 

material citado anteriormente, listando, provavelmente, por isto, um número maior de 

itens extrínsecos, que por sua vez são mais visíveis, do que os intrínsecos, que 

necessitam de maior conhecimento e investigação clínica. 
 

 Técnicos de Enfermagem 

Como pode ser visto na tabela 13 e 14 as respostas dadas pelos técnicos de 

enfermagem podem ser consideradas coerentes com o nível de conhecimento 

destes profissionais, isto porque, por não estarem habilitados a conhecer fatores 

clínicos que poderiam levar um idoso a cair, todas as respostas (100%) se dirigiram 

para os fatores extrínsecos. 

TABELA 13: PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ENTREVISTADOS 
DA UNIDADE DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, 
BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO A PROPORÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DOS 
FATORES DE RISCO, RJ, 2012. 

Fatores de riscos Téc. Enfermagem 
N % 

Fatores intrínsecos 0 0% 
Fatores extrínsecos 8 100% 

Total 8 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

TABELA 14: PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ENTREVISTADOS 
DA UNIDADE DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, 
BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO OS FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS, RJ, 
2012. 

Fatores de risco de quedas 
Extrínsecos 

Escadas 
Tapetes 
Animais domésticos 
Móveis no caminho 
Fonte: Elaboração própria. 
 

De acordo com as atribuições específicas dos membros das equipes da 

Atenção Básica regulamentadas pela Política Nacional de Atenção Básica, de 2011, 

os técnicos de enfermagem devem realizar atenção em saúde na população adscrita 

e participar da identificação de indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. Isto 



 

pressupõe, em relação à população idosa, a utilização de instrumentos formais 

como medidas de rastreio. Sendo assim, este profissional deveria usar o 

questionário do MS presente no Caderno de Atenção Básica nº 19 sobre os riscos 

de queda domésticos. A sua não utilização implica em uma observação empírica e 

frágil, baseada em “achismos”, o que compromete a qualidade e resolutividade das 

ações preventivas em saúde voltada para os idosos.  

Sendo as quedas consideradas um problema de saúde pública, não nos cabe 

aqui discutir qual a principal causa destas quedas, se extrínsecas ou intrínsecas, 

mas sim afirmar que todas são evitáveis e que podem ser rastreadas pelas equipes 

da Atenção Básica. Reforçando esta posição, Perracini e Ramos (2002, p. 715) 

afirmam que “as ações voltadas para diminuir o risco de quedas necessitam de uma 

abordagem multidimensional, o que só é possível por meio de ação integrada e 

especializada de uma equipe”.  

Sobre uma das possíveis causas intrínsecas de queda, a polifarmácia, a fala 

selecionada do médico entrevistado coloca a questão de forma polêmica, minizando 

este fator em função da atuação das equipes da ESF: 
“Não vejo a polifarmácia como fator causal do risco de quedas, porque a 
ESF cobre um território grande e há a preocupação entre a gente em rever 
a medicação dos usuários”.  

 

No entanto, este profissional citou que o uso de benzodiazepínicos por longos 

períodos podem ocasionar quedas, principalmente pelas reações adversas 

causadas pela medicação. Assim, também para Secoli (2010), que considera 

dramáticos os efeitos causados no organismo em decorrência do processo de 

envelhecimento, que reage às medicações, sendo que o uso de drogas 

benzodiadepínicas provocam várias reações adversas, como hipotensão, fadiga, 

náusea e visão borrada, podendo levar à consequências clínicas como as quedas, 

fraturas de fêmur, prejuízo para a memória e confusão mental.  

O elevado número de referências que o usuário dispõe, seja por possuir e 

utilizar um seguro privado de saúde ou pelo fato de ser encaminhado a uma unidade 

de referência, propicia o aumento do número de medicações prescritas e, como 

consequência, a de interações entre elas. As drogas benzodiazepínicas, como 

exemplo, podem interagir com outras e acarretar quedas entre os seus usuários.  

Acredita-se ainda que a falha no sistema de referência-contrarreferência, seja 

um dos pontos fundamentais do uso abusivo de medicamentos, já que este usuário 



 

não retorna ao médico generalista para a revisão medicamentosa. Secoli (2010) diz 

que é comum a pessoa idosa apresentar de duas a seis receitas médicas, além de 

utilizar a automedicação com dois ou mais medicamentos, e que as consequências 

do uso descontrolado das medicações têm impacto no campo clínico e econômico, 

repercutindo, também, na segurança do usuário. 

Em relação aos medicamentos usados pelos idosos, as falas abaixo retratam 

tanto a dificuldade do seu controle quanto das suas consequências.  
E: “Tem uma planilha que tenta controlar o uso de medicamentos que esse 
usuário toma, porém alguns já vem com muita medicação e o desmame é 
muito difícil”. 
 
M: “Os usuários possuem muitas referências, o que ocasiona o uso 
excessivo de benzodiazepínicos pelos idosos”. 

 
 

5.4 CATEGORIA: PROCEDIMENTOS 

 

 Visitas Domiciliares 

Com relação às visitas domiciliares (VD’s), a pesquisa identificou que este 

procedimento é realizado por todos os 44 profissionais entrevistados (100%). Porém, 

constatou-se que não existe um programa de VD’s voltado especificamente para os 

idosos. 

Desta maneira, estas VD’s são realizadas de forma aleatória pelos ACS’s. Se 

o usuário está acamado ou com muita dificuldade de se locomover até a unidade 

básica de saúde, então, o ACS comunica o fato à equipe, que se programa para 

realizar as visitas até o pronto restabelecimento deste usuário. Este ponto está em 

conformidade com a Portaria nº 2.488, que prevê que todos os membros das 

equipes de atenção básica devem realizar as visitas domiciliares com a intenção de 

realizar o cuidado em saúde da população adscrita. O procedimento em relação ao 

egresso hospitalar segue este mesmo padrão de atendimento. 

De acordo com a Lei nº 8.842, o atendimento ao idoso deve ser prioritário, 

mediante programas e medidas profiláticas. Ainda relacionado as VD’s, quando o 

ACS tem o conhecimento de algum episódio de queda ocorrida, dentro ou fora do 

domicílio do usuário, este fato é imediatamente comunicado à equipe, que traça uma 

estratégia para as visitas domiciliares com os profissionais da AB, e para a 



 

investigação das causas deste evento. Porém, este evento não é registrado na 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.  

O não preenchimento da Caderneta do Idoso pelos ACS no ato da VD pode 

ser considerado como uma falha grave no planejamento das ações no âmbito da 

atenção básica, podendo acarretar sérios danos à população idosa, pois esta 

omissão em relação ao registro de fatores de risco detectados impedem o 

desenvolvimento de ações preventivas, que poderiam evitar a queda do idoso e 

complicações posteriores. 

Quando determinados instrumentos não são utilizados, o perfil preventivo das 

UBS fica comprometido, fazendo com que as unidades percam o seu caráter 

profilático, que é sua obrigação por determinação dos documentos que a criaram, e 

transformem-se em grandes ambulatórios, mais voltados à cura das enfermidades 

que acometem a população do que à promoção à saúde por meio de ações 

preventivas, planejadas através dos dados coletados e analisados da população 

adscrita. 

As falas a seguir mostram, claramente, o que muitos profissionais, 

provavelmente, pensam em relação às práticas que a atenção básica está 

desenvolvendo. 
M: “A VD ficou com aspecto curativo, e perdeu o caráter preventivo para a 
família ... é muita atribuição e não dá para fazer um atendimento de maior 
qualidade. A pressão pelo atendimento de um grande número de pessoas é 
muito forte”. 
 
E: “Acho que esta unidade (CFFC) não tem foco na prevenção. Porém a 
atenção básica é educação em saúde, é prevenção. A verticalidade das 
ordens que nos são impostas impede a prevenção, impede a saúde da 
família. Isto aqui é um grande ambulatório”. 

 



 

 Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa  

Ainda relacionado a procedimentos, como mostra a tabela 14, em relação ao 

preenchimento da Caderneta do Idoso (CI), apenas 06 (20%) disseram ter 

preenchido este documento alguma vez, sendo que os outros 24 entrevistados 

(80%), jamais o fizeram. 

TABELA 15: PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
ENTREVISTADOS, DA UNIDADE DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE 
CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO O PREENCHIMENTO DA 
CADERNETA DO IDOSO, RJ, 2012. 

Caderneta do idoso 
Preenchimento N % 

SIM 6 20% 
Não 24 80% 

Total 30 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O MS, por meio do Caderno de Atenção Básica nº 19 (Envelhecimento e 

Saúde da Pessoa Idosa) adota a CI como instrumento de rastreio e 

acompanhamento da saúde das pessoas acima dos 60 anos de idade, e prevê que é 

de responsabilidade do ACS a anotação, no ato da visita domiciliar, a identificação 

dos idosos que caem mais frequentemente. 

Alguns relataram ainda que lançam mão da ficha “B”, que é a ficha de 

acompanhamento do idoso utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro. No entanto, o que se pode constatar é a falta de treinamento e de 

informação dos ACS em relação a este importante procedimento.  

Quando procedimentos como este, elaborados pelo MS e previstos para 

serem utilizados pelos profissionais, como a Caderneta do Idoso, não ocorrem, as 

medidas de rastreio para que eventos como as quedas não aconteçam ou sejam 

minimizados e o planejamento de medidas profiláticas sem o conhecimento 

epidemiológico fica inviável. 

Com o aumento da expectativa de vida da população dois grupos 

populacionais são identificados: os idosos independentes e os frágeis ou em 

processo de fragilização. E um dos meios de detectar condições de risco e/ou 

vulnerabilidade é a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

Todavia, é notório que por causa do princípio da descentralização do SUS, o 

investimento nesta iniciativa fica na responsabilidade de cada município, que a 

desenvolve de maneira desigual pelo Brasil, uma vez que sua eficácia depende do 



 

treinamento dos profissionais envolvidos, da análise dos resultados e da avaliação 

da sua utilização (FERIGATO et al., 2012). Muitos deles nunca foram orientados a 

preencher, alguns nunca viram, sendo que um dos entrevistados assim se 

expressou:  
ACS: “Nunca tive treinamento para preencher a Caderneta do Idoso; achava 
que era obrigação só do médico”. 

 

O desconhecimento dos profissionais da AB diante de um documento tão 

importante como o Caderno de Atenção Básica nº 19, nos mostra o quão frágil é o 

sistema. Apesar de 05 (71%) dos 07 médicos entrevistados relatarem conhecer tal 

documento, nenhum deles, contudo, o utilizam como referência durante o seu 

trabalho.  

Dos 44 profissionais entrevistados, 100% deles afirmaram que não fazem uso 

do questionário adotado pelo MS para a prevenção de quedas dos idosos. Isto pode 

ser interpretado como uma falha grave, pois, se cada profissional realizar o seu 

trabalho seguindo somente seus próprios conhecimentos, inviabilizará o 

planejamento de ações específicas de prevenção a serem aplicadas.  
ACS1: “Nunca ouvi falar deste questionário”. 
 
ACS2: “Nós não temos acesso a esse material”. 
 
ACS3: “Não tive treinamento; existe uma ficha específica para o idoso onde 
nunca é preenchida, porque tem muito trabalho”. 
 

As falas acima selecionadas reforçam as observações feitas e ratificam a 

necessidade de treinamento para a utilização de um instrumento tão importante para 

o acompanhamento da saúde dessa população e, particularmente, para a prevenção 

das quedas em idosos.  

 

 

5.5 CATEGORIA: QUEDAS COM GRAVIDADE 

 

Quando a questão abordada foi o processo de referência, houve uma visível 

divergência nas respostas dadas pelos entrevistados. Enquanto os ACS e os 

técnicos de enfermagem responderam desconhecer as unidades de referência 

utilizadas ou citaram aquelas que ficavam mais próximas da CFFC (Hosp. Getúlio 

Vargas ou Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS - da Penha), os enfermeiros 

e os médicos, em sua grande maioria, esclareceram que quando ocorre um episódio 



 

de queda com maior gravidade e que necessita de encaminhamento, este ocorre 

através do sistema de regulação de vagas (SISREG), que é o protocolo a ser 

seguido. Apenas um médico relatou que os casos mais graves vão direto para o 

Hospital Getúlio Vargas (HGV).  

A Portaria nº 2.488 afirma que as práticas de regulação realizadas em saúde, 

devem permitir a qualidade e resolutividade da ação prestada em todos os níveis e 

uma articulação nos três níveis de atenção em saúde, de maneira que não haja 

prejuízo no atendimento ao usuário. Sendo assim, encaminhamentos 

desnecessários e ausência de contrarreferências implicam em ações que poderiam 

gerar algum tipo de dano à saúde do usuário, contrariando documentos que 

amparam e protegem aqueles que fazem uso do nosso sistema de saúde. 

Sobre esta questão, a fala abaixo, é significativa, pois sinaliza para a 

existência de problemas relacionados à resolutividade neste nível de atenção: 
M: “Nesse período que estou na coordenação técnica da CFFC, regulo 
muito as guias de referência. Há pouco tempo neguei 60 (sessenta) guias 
de referência de um colega”. 
 

Este relato deixa claro uma situação comum às equipes da ESF: a falta de 

preparo dos profissionais envolvidos na estratégia. Quando isto acontece, os 

profissionais, como no caso acima relatado, fazem uso indiscriminado e 

desnecessário dos encaminhamentos e isto pode ser atribuído, provavelmente,  ou a 

falta de conhecimento técnico ou despreparo, ou, ainda, ao desejo de não querer 

assumir o acompanhamento deste paciente, impossibilitando a criação do vínculo, 

que é uma das atribuições dos membros da equipe de atenção básica, prevista pela 

Política Nacional de Atenção Básica.  

Desta maneira, a falta de preparo do profissional que atua numa UBS, 

proporciona um alto número de encaminhamentos e, muitas vezes, este usuário ao 

dar entrada na unidade especializada, é absorvido por esta e não retorna para o 

médico que o encaminhou. Este fato interrompe o atendimento básico, debilita e 

congestiona o sistema.  

Quanto à contrarreferência, segundo a tabela 15, abaixo, dos 10 

questionados sobre esta questão, apenas 03 (30%), sendo 01 enfermeira e 02 

médicos, relataram já terem recebido alguma contrarreferência, sendo que os 

demais sequer viram uma, enquanto que 07 (7%), sendo 02 enfermeiros e 05 

médicos, nunca receberam contrarreferência.  



 

O processo referência-contrarreferência deve ser entendido como um 

mecanismo de encaminhamento de pacientes entre os três níveis de atenção e o 

retorno da informação ao profissional solicitante, contendo procedimentos e 

recomendações adotados, garantindo, dessa maneira, a integralidade, a 

continuidade das ações em saúde e a longitudinalidade do cuidado, previsto na 

Portaria nº 2.488. 

TABELA 16: PROFISSIONAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS ENTREVISTADOS, 
DA UNIDADE DA CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, 
BAIRRO DA PENHA, SEGUNDO RECEBIMENTO DE CONTRARREFERÊNCIA, 
RJ, 2012. 

Profissionais Médicos Enfermeiros total 
Contrarreferência N % N % N % 

SIM 2 29% 1 33% 3 30% 

NÃO 5 71% 2 67% 7 70% 
Total 7 100% 3 100% 10 100% 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Sendo a Atenção Básica a porta de entrada do sistema de saúde vigente no 

país, supõe-se que haja uma integração entre os três níveis de atenção para a 

continuidade do tratamento, pois, muitas vezes, o usuário que é encaminhado a uma 

unidade de referência não retorna à sua unidade básica.  

No Brasil, o MS acredita ser o processo referência-contrarreferência como um 

dos elementos-chave para as práticas do Programa Saúde da Família (SERRA; 

RODRIGUES, 2010). Logo, a interrupção deste sistema de informação, impede o 

acesso do usuário aos serviços, ferindo assim um princípio dos SUS, que é o 

atendimento na sua integralidade. 

A fala selecionada, a seguir, de uma enfermeira retrata bem a importância da 

contrarreferência e, na sua ausência, suas consequências: 
E: “A falta da contrarreferência é uma falta grave no SUS (Sistema Único de 
Saúde). Quebra o atendimento, e barra, trava o nosso trabalho”. 

 

 



 

5.6 CATEGORIA: QUEDAS SEM GRAVIDADE 

 

Em relação às quedas que não apresentam gravidade para os idosos, os 

entrevistados relataram que elas são apenas comunicadas à equipe e discutidas nas 

reuniões, semanalmente, e nelas, tanto as decisões quanto as ações semanais são 

deliberadas, em concordância com os membros das equipes, afim de que possam 

investigar as causas das quedas nos domicílios dos idosos. 

Esta prática das equipes da Unidade estudada está em conformidade com a 

Política Nacional de Atenção Básica de 2011, que determina que as ações em 

saúde na atenção básica devam ser de caráter multiprofissional e interdisciplinar, no 

sentido de garantir atendimento de qualidade ao usuário. 

Quando se fala em investigação das causas das quedas em idosos, discute-

se também como foi e/ou será o rastreamento destes eventos. O fato da Caderneta 

de Saúde da Pessoa Idosa, instrumento preconizado pelo Ministério da Saúde, não 

ser utilizado de forma sistemática pelas equipes de saúde da AB, nos leva a crer que 

esta investigação é feita sem levar em conta aspectos científicos, já previamente 

testados por órgãos oficiais, baseada apenas em dados observados e coletados 

empiricamente. 

A tabela 16, mostra que a maioria dos profissionais entrevistados 38 (86%) 

sendo 06 médicos, 01 enfermeira, 04 técnicos de enfermagem e 27 ACS, afirmam 

fazer a investigação das quedas, embora não se utilizem dos instrumentos 

preconizados pelo MS para as anotações desses eventos. 

TABELA 17: TOTAL DE PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS, DA UNIDADE DA 
CLÍNICA DE FAMÍLIA DR. FELIPPE CARDOSO, AP 3.1, BAIRRO DA PENHA, 
SEGUNDO INVESTIGAÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS, RJ, 2012. 

Profissionais M E TE ACS Total 
Investigação N % N % N % N % N % 

SIM 6 86% 1 34% 4 100% 27 90% 38 86% 

NÃO 1 14% 2 64% 0 0% 3 10% 6 14% 

Total 7 100% 3 100% 4 100% 30 100% 44 100% 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elevação da expectativa de vida das pessoas é para as autoridades 

mundiais e, particularmente, do Brasil uma preocupação constante em relação ao 

aumento da idade populacional e, também, pelo fato das condições crônicas serem 

hoje responsáveis por cerca de 60% dos gastos totais em saúde, e este fato impõe 

que o aumento da idade deve vir seguido de melhorias na qualidade de vida das 

pessoas idosas. 

Tendo as quedas tomado uma proporção epidêmica ao redor do mundo, as 

ações desenvolvidas com a intenção de minimizar os riscos e assim promover o 

caráter preventivo, vem sendo, atualmente, uma discussão permanente entre as 

autoridades mundiais. Em se tratando de Brasil, e mais especificamente falando 

sobre os resultados desta pesquisa, faz-se imperativo dizer que o caminho para a 

prevenção de quedas na atenção básica na unidade estudada está intrinsecamente 

relacionado à educação permanente para a capacitação dos profissionais 

envolvidos. 

Os resultados desta pesquisa nos leva a fazer uma reflexão sobre o modo de 

execução dos procedimentos dos profissionais da CFFC acerca da prevenção das 

quedas dos idosos. Ao realizar as entrevistas, constatou-se a falta de treinamento 

dos profissionais e, por isto, a capacidade limitada de resolução de ações 

preventivas.  

A diminuição de motivação, ou melhor, a frustração de alguns entrevistados, 

mostra o quão importante é a educação permanente na área da saúde, afim de que 

se possa oferecer um serviço resolutivo e de alta qualidade aos usuários do serviço 

público de saúde.  

A necessidade de um vínculo empregatício mais consistente, que faça com 

que os profissionais permaneçam na unidade, e com isto eleve o seu compromisso 

profissional com a população adscrita, a execução correta do processo de 

referência-contrarreferência, para um melhor acompanhamento da saúde dos 

usuários, são fatores importantes a serem considerados pelos gestores para que a 

Atenção Básica possa desempenhar seu papel de acompanhar esta população 

idosa com eficácia, isto é, com serviços de qualidade e resolutivos, com o objetivo 

de oferecer a população em geral e idosos, em particular, qualidade de vida 

compatível com a expectativa desse importante da população. 



 

A implementação de uma educação permanente e resolutiva, que leve em 

conta a realidade população, é um dos entraves identificados por esta pesquisa, e 

que deve tornar-se alvo de enfrentamento dos gestores, para que a atenção básica 

consiga ser realmente capaz de sanar com eficiência e eficácia os problemas de 

saúde daqueles que a procuram e, principalmente, elaborar e desenvolver ações 

preventivas, especificamente voltadas para a diminuição dos riscos de queda da 

população idosa. 

Alertamos ainda para o fato de que ao prevenir os eventos de quedas da 

população idosa, a AB estará assumindo o seu papel de cuidar da saúde, e não 

apenas dos idosos, e com a análise dos dados obtidos na coleta, notou-se que a 

falta de capacitação permeia entre as diversas categorias profissionais. 

Com relação aos ACS, o desconhecimento da sua função de preenchimento 

da CI no momento da VD, aparece como a primeira barreira no processo de 

prevenção. Ao ignorar o fato de ter que anotar no documento as suas observações, 

o profissional impede toda e qualquer forma de obtenção de dados para a formação 

de uma base epidemiológica, a qual seria importantíssima na elaboração de 

estratégias preventivas. 

O ACS é o profissional que por ser morador da região em que trabalha é o 

que possui o maior contato com a população, logo, tem o privilégio de observar in 

loco todo tipo de anormalidade e/ou necessidade dos usuários. O treinamento está 

previsto em legislação, e deve ser executado pelos gestores, para que ocorra as 

identificações, e as ações sejam elaboradas e colocadas em prática, sempre 

visando saúde e o bem-estar da população idosa. 

O treinamento além de estar previsto na legislação que protege o idoso, e 

citada ao longo deste trabalho, é um elemento essencial na formação dos 

profissionais do nosso sistema de saúde. Sem profissionais altamente capacitados, 

torna-se impossível a detecção, elaboração, implantação e execução das ações 

voltadas para a proteção do idoso quando o assunto é a prevenção de possíveis 

quedas. 

Ao realizar um diagnóstico a partir dos dados obtidos foi possível identificar os 

pontos a serem melhorados na unidade estudada: qualificação do vínculo 

empregatício, da formação e da educação permanente, para que ocorra também o 

vínculo do profissional com a população adscrita, uma vez que o vínculo é baseado 

na relação de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador em saúde; 



 

treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos na atenção básica para que 

a identificação dos riscos de quedas possíveis para a população idosa, e posterior 

desenvolvimento de medidas protocolares preventivas ocorram de forma 

homogênea; estímulo ao uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e da 

Avaliação Multidimensional Rápida da Pessoa Idosa, para uma melhor observação 

das condições do usuário e para a padronização do atendimento gerado; realizar 

práticas de regulação dentro da rede de saúde, que permita a qualidade e a 

resolutividade da atenção, para que não haja danos ao usuário; elaboração a partir 

do diagnóstico da educação em saúde para a população, em locais que não a 

unidade de saúde, mas também em locais outros dentro da comunidade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CHECK-LIST DE RISCOS AMBIENTAIS DOMÉSTICOS PARA 
QUEDAS (MS) 

• Presença de tapetes pequenos e capachos em superfícies lisas; 

• Carpetes soltos ou com dobras; 

• Bordas de tapetes, principalmente, dobradas; 

• Pisos escorregadios (encerados, por exemplo); 

• Cordas, cordões e fios no chão (elétricos ou não); 

• Ambientes desorganizados com móveis fora do lugar, móveis baixos ou 

objetos deixados no chão (sapatos, roupas, brinquedos, etc.); 

• Móveis instáveis ou deslizantes; 

• Degraus da escada com altura ou largura irregular; 

• Degraus sem sinalização de término; 

• Escadas com piso muito desenhado (dificultando a visualização de 

cada degrau); 

• Uso de chinelos, sapatos desamarrados ou mal ajustados ou com 

solado  escorregadio; 

• Roupas compridas, arrastando pelo chão; 

• Má iluminação; 

• Cadeira, camas e vasos sanitários muito baixos; 

• Cadeiras sem braços; 

• Animais, entulhos e lixo em locais inapropriados; 

• Objetos estocados em lugares de difícil acesso (sobe-se numa cadeira 

ou banco para alcançá-los); 

• Escadas com iluminação frontal; 
Fonte: Ministério da Saúde (2007). 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL RÁPIDA DA PESSOA IDOSA  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2006). 



 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

Aos ACS: 
Há quanto tempo você trabalha nesta unidade?  Anos (___)   Meses (___) 
 
Você recebeu alguma capacitação ou treinamento para lidar com a população idosa?  
Sim (_)   Não (_)   Local de treinamento: _________________________________________ 
 
Quais os pontos principais abordados nesse treinamento? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Você faz as VDs com que periodicidade em relação aos idosos? ______________________ 
 

Por quê? __________________________________________________________________ 
 
Quando há a VD você faz alguma pergunta relacionada aos riscos de queda?  
Sim (_)   Não (_) 
 
Você faz alguma orientação para prevenir as quedas? Sim (__)  Não (__) Quais? 
__________________________________________________________________________  
 
Quando você faz a VD, a Caderneta do Idoso é entregue e preenchida, no campo referente 
às quedas? Sim (__)  Não (__) 
 
Você se utiliza do questionário adotado pelo MS para a detecção dos fatores ambientais de 
riscos de queda? Sim (__)  Não (__)  Por quê? ____________________________________ 
 
Qual o seu procedimento quando tem conhecimento de episódio de queda entre os idosos 
da sua microárea? __________________________________________________________ 
 
O Sr (a) comunica à equipe o fato ocorrido? Sim (__)   Não (__) 
 
Qual sua participação no encaminhamento dos idosos que sofreram episódios de queda 
com gravidade? ____________________________________________________________ 
 
O Sr (a) tem conhecimento das referências utilizadas? ______________________________ 
 
A equipe investiga a causa da queda? Sim (__)  Não (__) 
 
E quanto ao idoso egresso hospitalar, qual a orientação para o controle e 
acompanhamento? __________________________________________________________ 
 



 

À equipe do PSF – auxiliar de enfermagem: 
 

Há quanto tempo você atua nesta unidade? Anos (___)   Meses (___) 
 
Você já recebeu treinamento e⁄ou capacitação para o acompanhamento dos idosos?  
Sim (__)  Não (__)  Onde? ____________________________________________________ 
 
Já participou de algum programa de prevenção de quedas? Sim (__)  Não (__) 
Quais? ___________________________________________________________________ 
 
Você já fez uso do questionário do MS sobre quedas? Sim (__)  Não (__) 
 
Qual sua função na equipe em relação ao controle e acompanhamento dos idosos? 
__________________________________________________________________________ 
 
Você faz regularmente VDs? _________________________________________________ 
 
Você recebeu queixas de idosos que já caíram? Sim (__)  Não (__) 
Quais? ___________________________________________________________________ 
 
É feito o encaminhamento a equipe para que o evento de queda seja investigado?  
Sim (__)  Não (__) 
 
Você conhece as referências utilizadas para o encaminhamento dos idosos nos casos de 
queda com gravidade? Sim (__)  Não (__)  Quais? _________________________________ 
 
Você recebe contrarreferência da unidade referenciada? Sim (__)   Não (__) 
 
Quando o idoso retorna da unidade hospitalar, quais os cuidados desenvolvidos pela equipe 
até seu restabelecimento? ____________________________________________________ 
 
Quais as ações relacionadas à prevenção de quedas futuras? ________________________ 
 
Quanto a sua prática em relação às quedas, quais os fatores de risco mais comuns na 
população idosa cadastrada que você identifica? __________________________________ 
 
 



 

À equipe do PSF – enfermeiro (a): 
 

Há quanto tempo você trabalha nesta unidade? Anos (___)   Meses (___) 
 
Você recebeu algum tipo de capacitação ou treinamento para o controle e acompanhamento 
dos idosos? Sim (__)  Não (__) Onde? __________________________________________ 
 
De quem é a responsabilidade pela capacitação dos ACS em relação aos riscos de queda 
nos idosos nesse território? ___________________________________________________ 
 
Quais os aspectos mais importantes dessa capacitação? ____________________________ 
 
Você é responsável por algum programa de prevenção e/ou promoção de quedas? 
Sim (__)  Não (__) Quais? ____________________________________________________ 
 
A equipe faz uso do questionário do MS (Caderno da Atenção Básica nº 19) que avalia os 
riscos para queda extrínsecos? Sim (__)  Não (__) 
Por quê? __________________________________________________________________ 
 
Existe por parte da equipe a preocupação em investigar as causas das lesões ocorridas em 
decorrência das quedas? Sim (__)  Não (__) 
 
Você faz visita domiciliar aos idosos? Sim (__)  Não (__) Em que circunstâncias? ________ 
 
O número de quedas em idosos é significativo no seu território? Sim (__)   Não (__) 
 
Quando ocorre um episódio de queda onde há uma lesão mais séria, como o idoso é 
encaminhado para serviço de maior complexidade? ________________________________ 
 
Quais as referências mais utilizadas? ___________________________________________ 
 
Existe o processo de contrarreferência? Sim (__)  Não (__) 
 
Quando o idoso retorna da unidade hospitalar, quais os cuidados desenvolvidos pela equipe 
até seu restabelecimento? ____________________________________________________ 
 
Qual a sua participação nas relacionadas à prevenção de quedas futuras? ______________ 
 
Quanto a sua prática em relação às quedas, quais os fatores de risco mais comuns na 
população idosa cadastrada que você identifica? __________________________________ 
 
 



 

À equipe do PSF – médico (a): 
 

Há quanto tempo você atua nesta unidade? Anos (___)   Meses (___) 
 
Você recebeu alguma capacitação específica para lidar com os idosos?  
Sim (__)  Não (__)  Onde? ____________________________________________________ 
 
Quem conduz o treinamento da equipe quanto ao acompanhamento dos idosos 
cadastrados? ______________________________________________________________ 
 

Quais os pontos mais importantes desse treinamento? ___________________________ 
 
Você realiza VD? Sim (__)  Não (__) Com que frequência e em que circunstância? _______ 
 
Qual a orientação adotada pela equipe em relação aos fatores de riscos de queda? 
__________________________________________________________________________ 
 

Há algum programa específico nesta unidade que desenvolva ações voltadas para a 
promoção da saúde e a prevenção de quedas? Sim (__)  Não (__) 
Quais? ___________________________________________________________________ 
 

De que forma é feito o encaminhamento para as referências nos casos mais graves de 
quedas? __________________________________________________________________ 
 

Há protocolo a ser seguido? Sim (__)  Não (__) 
Quais? ___________________________________________________________________ 
 
E a contrarreferência, existe? Sim (__)  Não (__) 
 

Quais as principais medidas adotadas para o cuidado e acompanhamento do idoso egresso 
do hospital? _______________________________________________________________ 
 

Você participa da investigação da causa de queda em idosos cadastrados quando recebe a 
informação? Sim (__)  Não (__) Como? __________________________________________ 
 
Quando você é comunicado da ocorrência de queda no domicílio, orienta ou participa da 
investigação para detectar a existência de algum fator local que possa ter contribuído para o 
evento? Sim (__)  Não (__) 
 

Você tem conhecimento da existência do questionário preconizado pelo MS (Caderno de 
Atenção Básica 19) que trata destes fatores? Sim (__)  Não (__) 
 

Quanto a sua prática em relação às quedas, quais os fatores de risco mais comuns na 
população idosa cadastrada que você identifica? __________________________________ 



 

APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Nome do entrevistado: _______________________________________________________ 

Idade: ______ anos   RG: _________________________________________ 

 
 Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: Controle e 
prevenção dos fatores de risco para queda de idosos: a experiência das equipes do PSF da 
Unidade Dr. Felippe Cardoso, AP 3.1, bairro da Penha, Rio de Janeiro. 
 O objetivo deste trabalho é analisar as ações desenvolvidas pelas equipes da Saúde 
da Família em relação aos fatores de risco de queda na população idosa da cadastrada no 
território de abrangência da Unidade de Saúde da Família Dr. Felippe Cardoso, AP 3.1. A 
expectativa da pesquisa é poder contribuir para o aperfeiçoamento do acompanhamento da 
população idosa na área de abrangência desta Unidade de Saúde em relação à promoção, 
prevenção aos fatores de risco de queda e aos cuidados desenvolvidos nos casos de 
agravos.  
 Serão convidados a participar desta pesquisa os profissionais de saúde do PSF da 
Clínica da Família Dr. Felippe Cardoso (CFFC), que deverão ser submetidos a uma 
entrevista com roteiro semiestruturado e previamente elaborado, contendo variáveis 
especificamente relacionadas aos objetivos da pesquisa, em questões abertas e fechadas. 
As entrevistas terão duração média de 60 minutos e serão aplicadas no local de trabalho 
dos entrevistados. Os dados coletados serão armazenados e ficarão sob a minha guarda 
pelo período de um (01) ano a partir da conclusão e apresentação desta dissertação, sendo 
então descartados após este período na forma de queima de material. Por se tratar de uma 
pesquisa, o anonimato dos entrevistados será mantido no mais absoluto sigilo, onde apenas 
trechos das falas obtidas serão transcritas. 

É importante ressaltar que, ao concordar em participar da pesquisa o (a) senhor (a) 
deverá estar ciente que: 
 Receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos 
relacionados com o objeto da pesquisa. 
 Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo. 
 Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar minha 
vontade de continuar dele participando. 
 A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha 
privacidade. 
 Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o 
PSF-CFFC. 
 Em caso de dúvidas, poderei esclarecê-las através de contato telefônico com o (a) 
pesquisador (a) pelos telefones:  
NOME: Américo Luiz Teixeira Marques (pesquisador) 
Tel: 21 98954334          Email: fisioamerico2000@yahoo.com.br 
NOME: Carlos Gonçalves Serra (orientador)  
Tel: 21 88989150          Email: carlosgserra@gmail.com 
NOME: Secretaria Municipal de Saúde/Comitê de Ética em Pesquisa 
Tel: 21 3971-1463         Email: cepsmsrj@yahoo.com.br / cepsms@rio.rj.gov.br 
 
       Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de _____.  
 
 
________________                  ________________                  ________________ 
           Assinatura                                     Assinatura                                        Assinatura  
      do Participante                          do (a) Pesquisador (a)                       do (a) orientador (a) 


