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O aumento do número de idosos traz consigo o aparecimento de eventos relacionados à idade, como o risco de quedas, 

que pode ser resultante tanto da senescência quanto da senilidade. A queda está entre as principais causas de 

morbimortalidade na população idosa e, por isso, é um importante problema de saúde pública. Considerando a 

relevância desta variável, este trabalho objetiva analisar os fatores associados ao risco de quedas em idosos residentes 

em comunidade. Trata-se de um estudo censitário de corte transversal, realizado em uma cidade do interior da Bahia 

com 115 idosos de ambos os sexos cadastrados em uma unidade de saúde da família. Foram excluídos idosos 

cadeirantes e acamados. Para investigação do risco de quedas foi realizado o Timed Up and Go, que quantifica em 

segundos este risco, de acordo com o tempo que o indivíduo leva para levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros, 

virar e retornar à cadeira novamente. Os idosos que realizaram o teste em até 10 segundos foram considerados sem 

risco de quedas e aqueles que realizaram em 11 segundos ou mais foram classificados com risco de quedas. Para 

analisar a distribuição das variáveis nos grupos com e sem risco de quedas foi utilizado o qui-quadrado, considerando o 

nível de significância de 5% (p&#8804;0,05). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

Independente do Nordeste sob o CAAE 69868517.3.0000.5578. Entre os indivíduos avaliados, 53% apresentam risco 

de cair. A média de idade no grupo com risco de queda foi de 76,9 anos (±8,98), enquanto que no grupo sem risco foi 

de 69,15 anos (±7,46). O perfil do grupo com risco de quedas é composto de mulheres (70,5%), na faixa etária de 80 

anos ou mais (39,3%), analfabetos (75,4%), sem companheiro (65,6%), com baixa cognição (50,8%) e dependentes 

parcialmente nas atividades básicas (57,4) e instrumentais (81,7%) de vida diária. Apresentaram-se como fatores 

associados a faixa etária (p&#8804;0,0001), situação conjugal (p=0,03), capacidade cognitiva (p&#8804;0,0001) e 

dependência parcial nas atividades básicas (p=0,01) e instrumentais (p=0,01) de vida diária. Conclui-se com este estudo 

que as variáveis faixa etária, situação conjugal, capacidade cognitica e dependência parcial nas atividades de vida diária 

exercem influência no risco de quedas em idosos que residem em comunidade. A alta distribuição do risco de quedas 

nessa população mostra a importância da fisioterapia na prevenção desses eventos e, consequentemente, no controle 



das suas complicações.

Acidentes por Quedas; Risco; Saúde do Idoso.


