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RESUMO

O Brasil nos últimos anos tem apresentado uma alta concentração de indivíduos idosos, sendo consequência do crescente envelhecimento da 
população que vem ocorrendo de forma nítida e acelerada. Durante este processo ocorrem mudanças fisiológicas que podem ser acompanhadas 
de alterações patológicas capazes de culminar na perda da independência funcional do idoso. Neste contexto, o indivíduo idoso torna-se propício 
a quedas desde as alterações fisiológicas e modificações que ocorrem ao longo da idade, como problemas da marcha e equilíbrio, alterações da 
visão e sensibilidade periférica, perda de força dos membros inferiores e bem como o surgimento doenças degenerativas como: Hipertensão 
Arterial e diabetes mellitus. As quedas são um problema complexo e de origem multifatorial, pois tem o custo social e econômico muito alto 
devido às lesões provocadas com frequência. O objetivo deste trabalho identificar os fatores de risco relacionados a quedas em idosos. Frente às 
possíveis implicações e consequências das quedas na vida dos idosos, apresentou-se como questão de pesquisa: Quais os fatores de risco 
relacionados a queda podem ser identificados na população idosa? A busca foi realizada nas bases de dados on-line: Bases de Dados de 
Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online /Biblioteca Virtual em Saúde (MEDLINE/BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Para a realização da pesquisa utilizaram-se os 
seguintes descritores: “Idosos”; “Acidentes por Quedas”; “Fatores de Risco”. Descrevem-se como critérios de inclusão para compor a amostra os 
seguintes critérios: artigos na íntegra e no idioma português, publicação no período compreendido entre 2013 a 2017, apresentação de resumo e 
aqueles que respondessem à questão norteadora. Como critérios de não inclusão foram adotados os estudos em formatos de editoriais e cartas 
ao editor, artigos pagos, teses e dissertações. A busca foi realizada no mês de abril a junho de 2018. Realizados os cruzamentos entre os 
descritores, foram encontrados 59 artigos, os quais passaram por uma pré-seleção através da leitura dos títulos e dos resumos. Ao término dessa 
fase, foram pré-selecionados 29 artigos e lidos na íntegra de modo a identificar a adequação dos mesmos aos critérios de inclusão destinados a 
esta revisão. Concluídas as etapas de pré-seleção dos artigos, foram excluídos 19, chegando-se a uma amostra final de 10. Observou-se que o 
período que obteve maior publicação foi o ano de 2014, seguido pelos anos 2013 e 2017, com duas publicações cada ano. Nos anos de 2015 e 
2016, contatou-se apenas uma publicação em cada ano. No que diz respeito ao desenho metodológico dos artigos selecionados, identificou-se 
que oito artigos utilizaram como método o estudo descritivo e transversal, um artigo utilizou o método da revisão integrativa e o outro utilizou a 
revisão sistemática da literatura. Segundo os autores os principais fatores relacionados ao risco de quedas em idosos foram: distúrbio de massa 
óssea, perda de equilíbrio, doenças crônicas, idade avançada, dificuldade de marcha, alteração do campo e da acuidade visual e ambientes 
inadequados. De acordo com o questionamento norteador desta pesquisa podemos elencar os principais fatores relacionados aos riscos de 
quedas em idosos como intrínsecos e extrínsecos, sendo o último uma das maiores barreiras a serem enfrentadas pela população idosa, a falta de 
corrimão, piso escorregadio, iluminação precária são fatores extrínsecos de fácil solução e mesmo assim, apresentam um grande percentual de 
contribuição e influência as quedas na terceira idade. Cabe ressaltar que a enfermagem tem uma fundamental importância na detecção precoce 
da exposição desses idosos diante dos riscos para quedas.
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