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RESUMO

Atualmente observa-se a ocorrência frequente do risco 
de quedas em Instituição de Longa Permanência para Idoso 
devido à falta de acessibilidade, constante problema de saúde 
pública. O objetivo do estudo foi avaliar fatores extrínsecos e 
intrínsecos relacionados ao risco de quedas em uma Instituição 
de Longa Permanência para Idoso na cidade do Recife-PE. 
Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, incluindo 
07 participantes submetidos à avaliação por meio da Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB), uma ficha de avaliação indicando 
fatores sociais/patológicos e uma ficha ergonômica sobre a 
instituição analisada. Participaram do estudo indivíduos acima 
de 60 anos, com média de 85,42 anos e desvio padrão de 7,54, 
de ambos os gêneros, independentes na marcha, residentes da 
instituição avaliada. Indivíduos que apresentassem imobilismo 
ou problemas neurológicos foram excluídos da pesquisa. Dos 
07 pacientes avaliados, apenas 14,28% não obteve um bom 
desempenho, apresentando 9 pontos na Escala de Equilíbrio 
de Berg. Foi observado uma maior dificuldade na atividade 14 
(1,42±1,27): permanecer em pé sobre uma perna, sem se segurar,  
comparado a atividade 2 (3,85±0,37): permanecer em pé sem 
apoio, durante 2 min, esta ultima observada um maior desempe-
nho.  A instituição analisada obteve resultados positivos quanto 
ao risco de quedas, indicando medidas ergonômicas eficazes, 
não prejudiciais. Indivíduos solteiros ou divorciados, do sexo 
feminino apresentam maior risco de quedas. Logo, a maioria 
dos idosos residentes da Instituição analisada apresentavam um 
bom equilíbrio, além de indicar que o estabelecimento apresenta 
adaptações ergonômicas adequadas conforme as normas NBR 
9050.  Porém, é indispensável a atuação da fisioterapia na pre-
venção de quedas.

Palavras chaves: Idoso, Acessibilidade, queda, Instituição 
de Longa Permanência para Idosos, Promoção da Saúde.

ABSTRACT

Nowadays we can note the frequent occurrence of falls in 
LTIE (Long-Term Institution for Elderly) due to lack of accessi-
bility, constant public health problem. The purpose of the study 
was to evaluate extrinsic and intrinsic factores of risk of falls in a 
Long-Term Care for the Elderly in the city of Recife-PE. This is 
a cross-sectional descriptive study, including seven participants 
submitted to the evaluation using the Berg Balance Scale (BBS), 
an evaluation sheet indicating social/pathological factors and an 
ergonomic sheet on the analyzed institution. Individuals over 60 
years, with an average of 85.42 years and a standard deviation 
of 7.54, of both genders, independent of pace, residents of the 
evaluated institution participated in the study. Individuals with 
immobility or neurological problems were excluded from the 
study. Of the 07 patients evaluated, only 14.28% did not perform 
well, presenting 9 points on the Berg Balance Scale. A greater 
difficulty was observed in activity 14 (1.42 ± 1.27): standing 
on one leg without holding back, compared to activity 2 (3.85 ± 
0.37): standing without support during 2 min, the latter observed 
a higher performance. The institution analyzed had positive 
results regarding the risk of falls, indicating effective ergonomic 
measures, not harmful. Individuals who are single or divorced, 
female, are at increased risk for falls. Therefore, the majority 
of the elderly residents of the analyzed institution presented a 
good balance, in addition to indicating that the establishment 
presents adequate ergonomic adaptations according to NBR 
9050 standards. However, it is indispensable the performance 
of physical therapy in the prevention of falls.

Keywords: Elderly, Accessibility, Fall, Long Permanence 
Institution for Elderly, Health Promotion.
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INTRODUÇÃO

De acordo com pesquisas do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), constatou-se que a proporção 
de idosos na população mundial de 2015, de 12,3%, dobraria 
para 24,6%, em cerca de 55,8 anos. No Brasil, a proporção de 
idosos (11,7%) foi bem próxima ao indicador mundial (12,3%) 
em 2015, e espera-se que irá dobrar, passando a 23,5%, em 24,3 
anos. Ou seja, mesmo que Brasil e a população mundial apre-
sentem percentuais de idosos semelhante em 2015, no mundo o 
indicador dobrará em 55,8 anos.  O primeiro estado com maior 
número de idosos no Nordeste é a Paraíba, correspondendo 
74.522 idosos na capital de João pessoa, inferindo 10,3% do 
total de 723.515 indivíduos.1-3

O processo de envelhecimento acarreta a diminuição da 
aptidão física e função, instabilidade postural, com o acúmulo 
de incapacidades progressivas nas Atividades de Vida Diária 
(AVD’s) associadas a condições socioeconômicas adversas que 
se agravam com o sedentarismo, tornando os idosos dependen-
tes de cuidadores. Observa-se que tal situação prevalece mais 
entre os idosos institucionalizados, tornando-os alvo de várias 
consequências decorrentes da inatividade. O envelhecer trás uma 
grande comprometimento funcional, dependência e solidão.  A 
política de desenvolvimento ativo, proposta pela Organização 
Mundial da Saúde inclui modificações de hábitos alimentares 
e exercício físico regular e, consequentemente, o domínio da 
saúde física e psicológica. 4-11

Em estudo com 6.616 idosos brasileiros a partir de 65 
anos, detectou-se frequência de 27,6%; de todos os atestados 
de quedas, onde 11% ocasionaram em fratura e 1% careceu de 
assistência operatória. Numa outra pesquisa, 25,6% da amostra 
formada por 5.681 idosos americanos caíram, e destes, 61% 
adquiriram lesões e 20% foram internados. Mundialmente, 
verifica-se que as quedas são agentes de 87% das fraturas e 
50% das hospitalizações em idosos.12 A queda na terceira idade 
geralmente é resultante da fraqueza musculoesquelética, que 
está diretamente relacionada a declínios nas funções neuromo-
toras e fisiológicas, gerando assim, uma redução a capacidade 
funcional.13

O envolvimento da saúde da pessoa idosa e da família, a 
ausência de cuidador na residência e os desentendimentos fami-
liares, aumenta a demanda por instituições de longa permanência 
para idosos.14 A maior parte das quedas ocorre no lar de idosos 
com mobilidade comprometida, tendo como fator extrínseco, 
o ambiente físico; e fator intrínseco, o desequilíbrio postural. 
Diante disso, são observados maiores índices de quedas em 
idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para 
Idoso (ILPI), casas de cuidados de longa duração dirigidos a 
idosos com algum grau de dificuldade para a execução das 
AVD’S, e/ou aqueles cuja família não possui meios financeiros, 
físicos ou emocionais para a prestação dos cuidados necessários. 
Estas instituições, em sua maioria, encontram-se desprovidas de 
adaptações ou, quando presentes, são introduzidas de maneira 
inadequada.15-23

Com a globalização, informatização, crescimento de 
transportes, busca-se no meio da disputa pelo espaço urbano 
entre veículos e pessoas, um cenário onde a definição de aces-
sibilidade demonstra tamanha importância para a promoção da 
igualdade social, para que todos usufruam dos espaço públicos 
de igual maneira.24

Logo, é pertinente a aplicabilidade da Ergonomia a fim de 
estabelecer um diagnóstico para a criação de ambientes mais se-
guros e adequados aos usuários das ILPI, associado a função do 
idoso para prevenção de episódios de queda. O presente estudo 
teve como objetivo avaliar os fatores extrínsecos e intrínsecos 
de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos na cidade 
do Recife-PE relacionados ao risco de quedas.

O presente estudo trata-se de um estudo observacional, 
descritivo e de corte transversal. Foi realizado numa Instituição 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de entidade privada, 
localizada na cidade do Recife/PE. Foi vinculado ao Centro 
de Ciências Biológicas e Saúde, ao Curso de Fisioterapia e ao 
Projeto de Pesquisa “Influência da Atividade Física e Interven-
ção Fisioterapêutica na Qualidade de Vida de Pacientes Idosos 
com Afecções Ortopédicas, Traumatológicas, Desportivas 
e Reumatóides”, aprovado pelo Comitê de Ética da própria 
universidade com o registro do PARECER CEP 030/2010. O 
estudo foi realizado no período de outubro a novembro de 2011, 
porém informações foram atualizadas em 2017.

Dos 15 idosos residentes da ILPI analisada, foram in-
cluídos neste estudo indivíduos de ambos os gêneros na faixa 
etária igual ou superior aos 60 anos, independentes na marcha 
com ou sem bengala, que residam na ILPI analisada durante o 
período de realização da pesquisa, cujos responsáveis concor-
dassem participar através da assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE) de forma voluntária, sendo 
esclarecidos os objetivos da pesquisa. Foram excluídos deste 
estudo os idosos que apresentam imobilidade e dificuldade de 
obedecer aos comandos.

A princípio foi necessária a assinatura do TCLE por 
cada responsável e os mesmos foram informados de que sua 
participação seria voluntária e que tinham o direito de desistir 
a qualquer momento.

 Após a assinatura do TCLE foi realizada uma avaliação de 
todos os idosos da instituição geriátrica através da utilização da 
Escala de equilíbrio de Berg - EEB. Esta foi criada em 1992 por 
Katherine Berg, amplamente utilizada para avaliar o equilíbrio 
nos indivíduos da terceira idade. Foi traduzida e adaptada para 
a língua portuguesa por Miyamoto et al 25, na sua dissertação 
de mestrado. É um instrumento confiável para ser usado na 
avaliação do equilíbrio dos pacientes idosos.

A EEB consiste em uma avaliação funcional do desem-
penho do equilíbrio, baseada em 14 atividades comuns do dia a 
dia que avaliam o controle postural, incluindo as que requerem 
diferentes forças, equilíbrio dinâmico e flexibilidade.

Berg et al 25, relatou que o teste tem uma boa objetivi-
dade de teste-reteste e uma boa consistência interna. A escala 
tem uma pontuação máxima de 56, possuindo cada item uma 
escala ordinal de 5 alternativas que variam de 0 a 4 pontos. O 
teste é simples, fácil de administrar e seguro para a avaliação 
de pacientes idosos. Ele requer apenas um cronômetro e uma 
régua como equipamentos e a sua execução dura em torno de 
15 minutos. 

Também foi realizado dois questionários formulados pela 
pesquisadora no intuito de identificar os fatores de risco de que-
da em idosos presentes na ILPI. Foi aplicado com cada idoso 
o questionário que descreve os fatores sociais como: gênero, 
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idade, escolaridade, estado civil, procedência, profissão e fatores 
de saúde, como: osteoporose, artrose, diabetes, HAS, disfunção 
geniturinária, labirintite e cardiopatia. Em seguida, aplicou-se 
à instituição o questionário que contem itens relacionados a 
acessibilidade: rampas, corrimões, espaçamento entre mobílias, 
piso e iluminação de todo o ambiente. Levando em consideração, 
como valores padrões, as normas da NBR 9050. Os resultados 
foram submetidos ao tratamento estatístico e expostos através 
de gráficos ou tabelas. Utilizou-se medidas descritivas como 
média e desvio-padrão. Foram utilizados o teste de Kolmogorov-
-Smirnov para verificação da suposição de normalidade dos 
dados, e o teste T-student Ficher para amostras pareadas. Para 
realização da análise foram utilizados os softwares Microsoft 
Excel 2007 e GraphPad Prism 4.0.

A instituição avaliada apresentou 15 idosos dos quais 
46,66% participaram da amostra (n=7) e foram exclusos do 
estudo 53,33% dos idosos por apresentarem imobilismo e 
dificuldade de obedecer os comandos. A Tabela 1 demonstra a 
caracterização dos participantes do estudo, demonstrando idade, 
gênero, estado civil e escolaridade. A faixa etária encontrada foi 
entre 76 e 96 anos, com média de 85,4±7,5, com destaque para 
o gênero feminino (71,4%), solteiros e viúvos (71,4%), nível 
médio de escolaridade (57,1%). 

Tabela 1: Caracterização dos idosos da Instituição de Longa 
Permanência – Recife-PE, 2011.

Fonte: Dados da pesquisa. 
Frequência Absoluta: 7.
Frequência Relativa: 100%.                      

RESULTADOS
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Na Tabela 2 observa-se os resultados das avaliações dos 
pacientes na EEB. Foi verificada uma média de 41,4 ± 14,8 em 
relação ao escore, destacando-se o paciente J.V.Q (80 anos, 
gênero masculino) com 53 pontos, em detrimento ao pacien-
te J.P.R (96 anos, gênero feminino) que apenas obteve  09. 
Sabendo-se que para cada item da Escala de Berg considera-se 
uma pontuação de 0 a 4, vale ressaltar que a média encontrada 
entre os idosos avaliados das pontuações de cada item foi de 2,9 
(desvio padrão = 1,0), variando de 0,64 (J.P.R.) a 3,78 (J.V.Q).

Tabela 2: Resultados das avaliações dos pacientes na Escala 
de Equilíbrio de Berg, demonstrando o intervalo de confian-
ça IC (95%), média e desvio padrão.
Nota: IC = Intervalo de confiança (95%); DP = desvio 
padrão; Teste de normalidade de Komogorov Smirnov; 
Teste t para amostras pareadas; Diferença estatisticamente 
significante p-valor ≤ 0,05%*.

A Tabela 3 demonstra os valores obtidos pelos participan-
tes em cada atividade na escala de Berg, com média e desvio 
padrão. Revela-se que a atividade que houve maior desempenho 
foi a atividade 2 (permanecer em pé sem apoio, durante 2 min) 
onde a média foi de 3,85 e um desvio padrão de 0,37. E a que 
houve menor desempenho foi da atividade 14 (permanecer em 
pé sobre uma perna, sem se segurar) onde a média foi de 1,42 
e o desvio padrão de 1,27.

Tabela 3: Valores obtidos pelos participantes em cada ativi-
dade na Escala de Berg, com média e desvio padrão.

Fonte: Dados da pesquisa. 
Frequência Absoluta: 7.
Frequência Relativa: 100%.
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A Tabela 4 demonstra a relação da presença de patologias 
x resultados da escala de Berg, nos participantes do estudo. 
Constata-se que o paciente que obteve a maior pontuação, 53 
pontos, não apresentava nenhuma das patologias referidas. 
Observa-se também a falta de dados relacionados a patologias 
em 4 dos 7 idosos avaliados, como é o caso do indivíduo J.P.R 
que não apresentou 3 dados, prejudicando, assim, a correlação 
entre as variáveis. 

Tabela 4: Relação da presença de patologias x resultados da 
escala de Berg, nos participantes do estudo.

Fonte: Dados da pesquisa.
Nota: X= dado ausente.
Frequência Absoluta: 7.
Frequência Relativa: 100%.

                                           
A Tabela 5 mostra as medidas encontradas na avaliação 

ergonômica realizada na instituição estudada e os valores de re-
ferência da NBR 9050. De maneira geral as informações obtidas 
indicaram medidas ergonômicas eficazes, não prejudiciais, por 
relatar uma pequena diferença nos valores encontrados compa-
radas a valores padrões segundo a NBR 9050. Observa-se que 
na cozinha, quarto e sala houve pequenas diferenças em relação 
ao espaçamento entre mobílias quando comparado às medidas 
preconizadas pela NBR 9050.

Tabela 5: Medidas verificadas na avaliação ergonômica 
realizada na instituição estudada e os valores de referência 
da NBR 9050.
Fonte: Dados da pesquisa.
Nota: ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos; 
NBR, Associação Brasileira de Normas e Técnicas; m, me-
tros; -, dado dentro do valor padrão segundo a NBR 9050.
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 Vários estudos demonstraram que o Sistema biológico 
mais comprometido com o envelhecimento é o Sistema Nervoso 
Central agente das sensações, movimentos, funções psíquicas 
(vida de relações) e pelas funções biológicas internas (vida ve-
getativa). Com o envelhecimento, o sistema nervoso apresenta 
alterações com redução no número de neurônios, diminuição na 
velocidade de condução nervosa, atenuação da intensidade dos 
reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reações e 
da capacidade de coordenações.26

Os achados das pesquisas confirmam que idosos divor-
ciados, solteiros, do gênero feminino apresentam maior risco 
de quedas na instituição avaliada. Reis et al 27 demonstrou em 
seus estudos, que idosas viúvas institucionalizadas são mais 
propensas a quedas, evidenciando também elevada dependência 
nas AVD`s, comprometimento na cognição e mobilidade para 
todos os institucionalizados.

Segundo pesquisas de Soares et al 28, um estudo ecológi-
co com dados do Sistema Único de Saúde (SUS), evidenciou 
que as fraturas mais frequentes são as de fêmur em idosas, 
pois estas fazem parte do grupo de risco de osteoporose. Nos 
Estados Unidos o índice de gastos anuais chega a 10 bilhões 
de dólares, com registros de 0,8 caso/mil pessoas a partir de 60 
anos. Enquanto no Brasil, o custo anual foi de 58,6 milhões de 
reais, com 32.908 internações no SUS, cerca de 30 mil casos/ano 
com idoso - de fraturas no fêmur - em 2008, causando impacto 
nas autoridades sanitárias e no setor público.

Em relação aos resultados da EEB foi observado o melhor 
desempenho no paciente de gênero masculino J.V.Q com faixa 
etária de 80 anos e escore de 53 pontos. De maneira geral todos 
os idosos da instituição analisada apresentaram um bom desem-
penho no equilíbrio, exceto a paciente do gênero feminino J.P.R 
com faixa etária de 96 anos, que obteve um escore de 9 pontos.

Apesar de somente uma idosa de 96 anos apresentar um 
escore baixo na EEB a literatura cientifica é uníssona em afirmar 
que o índice de quedas é maior no gênero feminino ao avançar 
da idade. Conforme bases do Sistema de Informação Médica 
do Ministério da Saúde, idosos institucionalizados possuem três 
vezes mais chances de cair do que os que residem em comuni-
dade, onde 39,8% tem entre 80 a 89 anos, e a predominância é 
em mulheres, como afirma os estudos de Gomes et al 29.

   Neto et al 30 também evidenciou em seu estudo a respeito 
de incidência e risco de quedas em idosos institucionalizados que 
do total de quedas encontradas, a maioria se destaca em pessoas 
do gênero feminino em relação ao no gênero masculino.  Nesse 
mesmo estudo a faixa etária predominante entre os idosos que 
sofreram queda está acima de 65 anos representando 25% que 
caem uma vez ao ano. Uchida et al31, em sua amostra estudada, 
encontrou que idade avançada está dentro do fator de risco para 
quedas em idosos.

Em relação às atividades avaliadas na EEB, a presente 
pesquisa retrata maior desempenho na atividade 2 (permane-
cer em pé sem apoio durante 2 minutos) e menor desempenho 
na atividade 14 (permanecer em pé sobre uma perna, sem se 
segurar). Estes dados corroboram com estudos de Pereira et al 
32 ao aplicar a EEB para verificar o equilíbrio de idosos, onde 
averiguou-se maior dificuldade na mesma atividade. Esses dados 
revelam a diminuição da base de sustentação na postura unipodal 

que pode favorecer ao desequilíbrio durante as atividades que 
referem esta habilidade predispondo ao evento da queda.

Ao correlacionar os resultados de Berg com a ocorrência 
deApatologias associadas não foi observado significância esta-
tística. Porém, acredita-se que pode ter existido subnotificação 
de dados relacionados as patologias, pois um dos problemas 
encontrados no estudo foi a ausência de informações nos 
prontuários analisados, e o desconhecimento das informações 
solicitadas por parte dos cuidadores da instituição. Em contra-
partida, Guerra et al 33,  realizou uma pesquisa com 17 idosos 
onde informava a prevalência de quedas, levando em conta que 
idosos que apresentavam vertigem, labirintite e comprometi-
mento visual, estava mais propensos a quedas.

Na ILPI avaliada foi evidenciada medidas dos cômodos 
e de outros ambientes, não prejudiciais, comparadas a valores 
padrões da NBR 905034. Na cozinha, quarto e sala houve pe-
quenas diferenças em relação ao espaçamento entre mobílias. 
Na pesquisa Santos et al 35,  verificou-se condições ergonômicas 
irregulares numa casa geriátrica, como: corredor principal que 
dá acesso aos quartos e banheiros com largura inadequada e 
corrimões indevidamente instalados (divergindo da medida 
padrão); rampa sem material antiderrapante, distância entre os 
leitos dos quartos divergentes da norma, cadeiras baixas e fundas 
dificultando o levantar, confirmando assim, déficits em relação 
as normas da NBR 9050, revelando uma possível predisposi-
ção a quedas, onde nesse estudo 100% dos idosos avaliados 
apresentavam risco de quedas. Embora os cuidadores possuam 
conhecimento a respeito da saúde e prevenção de quedas do 
idoso e considerando significativa a prática educativa, poucos 
profissionais exprimem interesse em participar dos encontros 
propostos para apresentação e debates dos resultados sobre o 
risco de queda dos idosos.

Deve-se concluir, de acordo com a pesquisa realizada, que 
a maioria dos idosos residentes da ILPI analisada, apresentavam 
um bom equilíbrio (segundo resultados da Escala de Equilíbrio 
de BERG), além de indicar que a Instituição apresenta adapta-
ções ergonômicas adequadas conforme as normas NBR 9050.  
Porém, é indispensável a atuação da fisioterapia na prevenção de 
quedas. Desta forma, acredita-se que esta casa sirva de modelo 
para outras instituições, e haja continuidade de estudos com 
finalidade de traçar o perfil de acessibilidade de lares geriátricos 
na Cidade do Recife, possibilitando maior expectativa de vida 
na população idosa.

DISCUSSÃO

RESULTADOS
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