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APRESENTAÇÃO

A experiência brasileira com o modelo de atenção voltado para a Saúde
da Família tem proporcionado mudanças positivas na relação entre os
profissionais de saúde e a população, na estruturação dos serviços de saúde e
no padrão de assistência à saúde oferecida à população pelo sistema público de
saúde.

Em face da progressiva expansão do processo de organização dos
serviços de atenção básica nos municípios, os profissionais das Equipes de Saúde
da Família necessitam de programas e conteúdos que os possibilitem
desempenhar suas atribuições, cada vez mais próximos das necessidades de saúde
da população.

o Ministério da Saúde vem ampliando sua parceria com Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde para o desenvolvimento de Saúde da Família,
através dos Pólos de Capacitação, de modo a intensificar o processo de
qualificação em serviço dos profissionais que compõem as equipes. A publicação
da série Cadernos de Atenção Básica - Programa Saúde da Famaia representa, assim,
um complemento a este trabalho desenvolvido pelos Pólos de Capacitação. Seu
objetivo é reunir conteúdos e informações técnicas pertinentes aos protocolos e
rotinas de trabalho das Equipes de Saúde da Família, sob os enfoques
operacional, gerencial e conceitual. A elaboração de cada título conta com a
participação da respectiva área programática do Ministério da Saúde,
caracterizando um importante esforço de articulação.

Ao lado da instrumentalização técnica dos integrantes da unidade básica
de Saúde, os Cadernos de Atenção Básica - Programa Saúde da Famaia possuem
também a tarefa de indicar, em linhas gerais, os limites de responsabilidade dos.
níveis de atenção no sistema, delimitando o apoio diagnóstico e terapêutico
necessários ao nível básico da atenção e às unidades de referência específica.

Claudio Duarte da Fonseca
Secretário de Políticas de Saúde



PREFÁCIO

o Brasil vem experimentando marcante transformação na distribuição
etária de sua população, com um rápido aumento do contigente de pessoas com
mais de 60 anos.

Tal situação, decorrente do aumento da longevidade da população, é
considerada como uma das principais conquistas de toda a sociedade organizada.
Entretanto, gera uma série de mudanças na prática de saúde, tendo em vista a
necessidade do acompanhamento das alterações biológicas e psicossociais desse
grupo etário em expansão quantitativa.

Como parte de sua prática diária, os profissionais de saúde da rede
básica necessitam estar atentos à essa mudança no perfil populacional, mas
também, participar ativamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas
idosas: a) abordando as mudanças físicas consideradas normais e identificando
precocemente as alterações patológicas; b) alertando a pessoa idosa e sua família
sobre os fatores de risco e intervindo sobre estes, sempre que necessário e, c)
orientando a família da pessoa idosa sobre a importância de mantê-Ia integrada
na rotina familiar e na vida em sociedade. A inserção permanente do idoso no
ambiente familiar e na comunidade é um fator fundamental para a manutenção
de seu equilíbrio mental e físico.

Este quarto número da série Cadernos de Atenção Básica - Programa Saúde
da Famaia enfoca a discussão sobre os principais aspectos do envelhecimento, a
avaliação funcional e sobre a instabilidade postural e queda. Seu objetivo é
oferecer subsídios a profissionais da rede básica, em especial àqueles que já estão
trabalhando em Equipes de Saúde da Família, para que possam desenvolver uma
abordagem integral e contextualizada à saúde da pessoa idosa..

HeloÍza Machado de Souza
Diretora do Departamento de Atenção Básica



•

Atenção à Saúde do Idoso -Instabilidade Postural e Queda

I - INTRODUÇÃO

Passa de meio-dia. O declínio começou.

Aqui, no vale, as sombras chegam mais cedo.
Subirei a montanha. Lá, no alto, os últimos fulgores do sol serão meus.

E, quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto.
(Hermógenes)

A preocupação com o envelhecimento, e igualmente com a morte, acompanha o
ser humano desde os primórdios. Dizem que o homem diferencia-se dos demais seres
vivos porque seria o único a ter pleno conhecimento da sua mortalidade. A morte e a
gama de decrementos fisiológicos do envelhecimento são coisas que assustam e amedrontam
a humanidade, fazendo com que se lance mão de uma série de mecanismos de defesa para
que se possa suportar a ansiedade causada por suas lembranças.

Há quem caracterize o envelhecimento como decorrência de uma falência da
manutenção do equilíbrio integral do indivíduo, sob condições de estresse fisiológico, que
estaria associada à redução de sua viabilidade e ao aumento de sua vulnerabilidade. Já
foi dito, também, que o envelhecimento é o processo que fragiliza adultos saudáveis,
diminuindo suas reservas fisiológicas, gerando o aumento de sua vulnerabilidade a
diversas enfermidades e à morte .

. Existe o consenso, mesmo entre aqueles que compartilham das correntes mais
biológicas, que o envelhecimento ainda é um grande mistério, pobremente entendido e de
difícil definição. Da mesma forma, independente das possibilidades de conceituação e
compreensão do processo, é inquestionável, que o aumento da longevidade do ser humano
é uma das principais conquistas da humanidade contemporânea.

Apesar disso, falta a superação da principal barreira refer:ente ao processo do
envelhecimento: a quebra do cruel conceito de que "o velho é um adulto de cabelos
brancos, socialmente inútil, doente e irremediável".

A adequada abordagem da pessoa idosa, requer a compreensão do envelhecimento
como um processo essencialmente benigno, não patológico, sem perder de vista que o
estresse de agravos físicos, emocionais e sociais, com o passar do tempo e,
consequentemente, com o aumento da idade, representa uma efetiva e progressiva ameaça
para o equilíbrio dinâmico do indivíduo, ou seja, sua saúde.

Além da dificuldade de se compreender e conceituar o envelhecimento, existe,
também, o desafio de se delimitar o que pode ser considerado envelhecimento normal,
com suas limitações fisiológicas gradativas e o que são as características patológicas que
venham a se instalar durante esse processo.

Cadernos de Atenção Básica 9
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Diversos fenômenos que eram tidos como normais em função do avançar da
idade, atualmente são identificados como decorrentes de processos patológicos, tais como
a "esperada" elevação dos níveis tensionais1• Hoje, esta indicado o controle da hipertensão
arterial no idoso com vistas à diminuição da morbimortalidade decorrente dos danos
causados às áreas nobres do organismo.

Outro exemplo que merece destaque é a perda da força e da massa muscular,
que, pela freqüência, eram consideradas normais do processo do envelhecimento. Hoje
sabe-se, entretanto, que tais aspectos são acarretados pela inatividade crônica do indivíduo,
estando pouco ou nada relacionados com a idade. Não existe uma idade mágica, "um
limiar etário", a partir do qual as pessoas passam a falhar na resposta aos estímulos de
treinamento.

WILLIAMS (1984), apontando para a interação entre diversos fatores físicos,
mentais e sociais que resultam no estado de saúde da pessoa idosa, apresentou
graficamente as mudanças esperadas nas diversas funções do indivíduo com o aumento
de sua idade (Fig.l). Entretanto, segundo o autor, na presença de fatores independentes
da idade pode haver prejuízos variados em tais funções, podendo levar até à morte, em
diferentes momentos do período de vida. É claro, que tais prejuízos podem ser observados
diferentemente nos diversos sistemas orgânicos, bem como no estado mental da pessoa,
dependendo do fator agressor e de sua relação com o indivíduo.
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Mudança na função
devido à idade

Função máxima! possível

Mudança da função devido
a fatores independentes da' idade

Grau de prejuízo máximo da função

~ aumento da idade

Fig.1 - Baseado em Williams, ME. Clinical implications of aging physiology. Amer J Med 1984; 76:1049-54.

1 Acreditava-se que à pressão sistólica deveria ser acrescido o número de anos ao número 100 e a pressão diastólica deveria corresponder
à metade da sistólica somadá a 10. Ex.: Para uma pessoa com 70 anos, esperava-se uma pressão de 170/95.

10 Cadernos de Atenção Básica
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É preciso ter o permanente cuidado de se rotular como "coisas da idade",
determinados sintomas que deveriam ser melhor analisados e abordados, sempre de forma
integral e contextual, jamais se perdendo de vista sua interação com os meios familiar e
social. Não se pode penitenciar a pessoa idosa de viver com sintomas desagradáveis, sejam
físicos ou mentais, pelo fato de considerá-Ios como sendo normais para a idade, ou seja,
sintomas fisiológicos de um corpo envelhecido. Por outro lado, deve~se considerar que,
apesar do avançado da idade, muitos indivíduos podem ser vistos como "fisiologicamente
jovens".

Dessa forma, os fatores de risco devem ser identificados, assim como os sintomas
claros ou inespecíficos de qualquer alteração no idoso. As queixas podem ser múltiplas e
inespecíficas, sem que apresente clareza ou qualquer padrão convencional, uma vez que
o declínio funcional - parar de comer ou beber, perder peso, manter-se na cama mais do
que o normal ou tornar-se apático ou negligente, pode representar o i~ício de uma
enfermidade que, em sua grande maioria, pode ser tratável.

A equipe de saúde precisa estar sempre atenta à pessoa idosa, na constante
atenção ao seu bem-estar, à sua rotina funcional e à sua inserção familiar e social, jamais
deixando-a a margem de seu contexto, mantendo-a o mais independente possível no
desempenho de suas atividades rotineiras.

Cadernos de Atenção Básica 11
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11 - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO IDOSO

Quando se fala em cuidados de saúde para uma pessoa idosa tem-se em vista a
manutenção de seu estado de saúde, visando uma expectativa de vida ativa máxima
possível, na comunidade, junto à sua família, com altos níveis de função e autonomia.

Na avaliação de um idoso, dois conceitos são básicos: independência funcional e
autonomia. A independência funcional é entendida como sendo a capacidade do indivíduo
realizar as suas atividades diárias, como vestir-se, comer" banhar-se e outras; a autonomia
é o exercício da autodeterminação. O funcionamento é o resultado da interação da
capacidade do indivíduo e do ambiente que apoia esta capa'cidade.

Muito embora a pessoa possa ficar dependente funcionalmente, sem perder sua
autonomia, na questão do idoso, a perda da independência funcional, quase sempre,
traduz-se em perda de autonomia. Assim, na medida que um idoso' demonstre algum
grau de dependência, como para movimentar-se com a finalidade de administrar seus
recursos financeiros ou adquirir alimentos e bens de consumo básico, começa a ter sua
autonomia prejudicada. Outras pessoas passarão a gerir seus bens financeiros, fazer suas
compras, decidir sobre o que deve ou não fazer.

Entre a situação de independência funcional plena e a de dependência máxima 
os imobilizados no leito, existe uma gama de níveis de dependências parciais.

Foram criadas diversas tabelas e índices para a medição dessas situações e, em
geral, compostas por dois grupos: Atividades básicas da vida diária (Quadro 1) e
Atividades instrumentais da vida diária (Quadro 2). Todas estas atividades são
classificadas em quatro categorias: realizar sem ajuda (independente), realizar com
supervisão, realizar com ajuda parcial e não conseguir realizar (total~ente dependente).

Estes dois tipos de escalas são indicadores muito importantes para:

• Avaliaraevoluçãodosproblemasdesaúdedoidoso,seuscuidadose

tratamentos; •
Como preditores de mortalidade;

•
Como preditores de morbidade;

•
Como preditor de hospitalizações;

•
Como preditor de institucionalizações, como o asilamento.

As tabelas para a medição da situação de independência funcional plena e de
dependência máxima podem ser aplicadas por qualquer membro da Equipe de Saúde
da Famt1ia, em especial pelos Agentes Comunitários, durante sua visita domiciliar.

Cadernos de Atenção Básica 13
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Quadro 1

ATIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIÁRIA

ATIVIDADE

AVALIAÇÃO

Data

DataDataDataDataDataData

Transferências Banhar-seVestir-seIr ao banheiroContinênciaAlimentar-seAndar no planoSubir escadas

a) Na AVALIAÇÃO deve ser indicado o número correspondente ao estado funcional,
de acordo com a codificação abaixo:

(1) Realiza sem necessidade de ajuda (independente);

(2) Realiza com ajuda (dependência parcial);

(3) Não consegue realizar (totalmente dependente).

b) Em relação às ATIVIDADES, deve-se considerar:

• Transferências: levantar-se e deitar-se em uma cama; levantar-se ou sentar-se
em uma cadeira ou sofá.

• Banhar-se: seja com chuveiro ou na banheira.

• Vestir-se: pegar todas as roupas necessárias no guarda-roupas e vestir-se.

• Ir ao banheiro: ir ao banheiro para uso do vaso sanitário e, em seguida,
impar-se e vestir-se.

• Continência: controle urinário e fecal. A dependência parcial nesse caso
significa a ocorrência de "acidentes" ocasionais.

• Alimentar-se: dependência parcial significa que o indivíduo alimenta-se por
si, mas necessita de ajuda para cortar alimentos ou passar manteiga no pão.

• Andar no plano: pela casa.

• Subir escadas: subir e descer um lance de escada.

Cadernos de Atenção Básica
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Quadro 2

ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA

AVALIAÇÃOATIVIDADE

DataDataDataDataData

USO do telefone Andar perto de casaSair para comprasPreparar refeiçõesFazer trabalhos de casaLavar roupasMedicar-se na horaCuidar de seu dinheiro

a) Na AVALIAÇÃO deve ser indicado o número correspondente ao estado funcional,
de acordo com a codificação abaixo:

(4) Realiza sem necessidade de ajuda (independente);

(5) Realiza com ajuda (dependência parcial);

(6) Não consegue realizar (totalmente dependente).

b) Em relação às ATIVIDADES, deve-se considerar:

• Usar o telefone de maneira adequada.

• Andar perto de casa: ir a algum lugar sozinho.

• Sair para compras: ir sozinho às compras.

• Preparar as refeições: se nunca preparou as refeições não considerar.

• Fazer trabalhos de casa: se nunca fez não considerar, ou considerar apenas
aqueles que tinha costume de fazer.

• Lavar roupas: considerar apenas se tinha costume de fazer.

• Medicar-se na hora: se não faz uso de medicamento não considerar.
Dependência parcial significa se necessita de alguém para lembrar o
momento certo u preparar o medicamento quando for o caso.

• Cuidar de seu dinheiro: se consegue manejar suas finanças sem problemas.

Cadernos de Atenção Básica 15
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lU - INSTABILIDADE POSTURAL E QUEDA

A instabilidade postural e as quedas representam a principal causa de
incapacidade entre os idosos. Entretanto, grande parte dos profissionais da saúde não se
encontra preparada o suficiente para enfrentar tal realidade, quer seja em seus aspectos
preventivos, como nas questões assistenciais imediatas após a ocorrência da queda.

A queda não pode ser vista de forma independente ou isolada, mas, sim, como
um sintoma que deve ser sempre investigado. Ela significa a total perda do equilíbrio
postural, decorrentes de fatores próprios da pessoa isolados (aspectos próprios do
envelhecimento, associados ou não com patológicos) e / ou de fatores da incapacidade de
superar a instabilidade provocada por fatores ambientais.

As quedas em indivíduos acima dos 60 anos de idade são tão freqüentes que há
muito tempo têm sido aceitas como uma conseqüência inevitável, um efeito colateral e
"natural" do envelhecimento. Tal observação repousa no fato de ocorrer cerca de uma
queda por ano em 30% dos idosos que vivem em casa, e 50% daqueles que estão em
instituições (asilos, casas de repouso e outras).

Além da elevada freqüência de quedas ocorridas entre os idosos, em torno de
47% delas acarretam algum tipo de lesão e, destas, cerca de 36% a 51% caracterizam-se
como .lesões graves. A taxa de mortalidade desses agravos é significativa, pois, aos 65
anos ocorrem cerca de 50 óbitos por 100.000/ano. Já, aos 75 anos, esse coeficiente sobe
para 150 mortes por 100.000/ano e, aos 85 anos, eleva-se para 525 óbitos por 100.000/ano.

Os casos onde não há evidências de ferimentos (cerca de 53% dos casos) não
devem ser considerados como eventos benignos, pois acarretam, com freqüência, efeitos
danosos ao idoso, relacionando-se, em especial, ao receio de uma nova queda, com perda
de confiança para caminhar. Tal fato gera, normalmente, a diminuição de sua mobilidade,
forçada por familiares, por profissionais de saúde ou, até mesmo, auto-imposta, o· que,
por sua vez, limita, sobremaneira, suas atividades básicas e instrumentais da vida diária,
com sérios danos à sua saúde física e mental.

As fraturas são as lesões mais temidas decorrentes de uma queda nesse momento
do ciclo de vida, sendo que as de colo de fêmur representam a principal causa de
hospitalização aguda por queda. Cerca de 50% dos idosos que fazem este tipo de fratura
falecem dentro de um ano, e a metade dos que sobrevivem fica totalmente dependente
dos cuidados de outras pessoas. As quedas ocorrem mais em mulheres, não só pelo fato
de possuírem uma maior expectativa de vida e uma maior propensão, mas,
principalmente, devido à osteoporose, mais pronunciada no sexo feminino.

Para se entender os fatores responsáveis por uma queda, deve-se ter clareza sobre
a interação existente entre o hospedeiro susceptível, no caso o indivíduo idoso, os fatores

Cadernos de Atenção Básica 17
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ambientais predisponentes. Com o avançar da idade, os fatores causadores de quedas
diferem um pouco, variando a interação entre as condições intrínsecas (condições próprias
do indivíduo - múltiplas alterações fisiológicas, uso de medicamentos e enfermidades) e
as extrínsecas (externas ao indivíduo - ambientais).

No idoso mais jovem, com menos de 75 anos de idade, as quedas são causadas,
mais freqüentemente, pela interação de alterações fisiológicas do envelhecimento com riscos
ambientais. O resultado é uma alta proporção de quedas devidas a tropeções e
escorregões, que tendem a diminuir com o avançar da idade.

Já no idoso com mais de 75 anos de idade, as quedas são mais freqüentemente
precipitadas por enfermidades, tais como músculo-esqueléticas, cardíacas, neurológicas,
sensoriais e pelo uso de medicamentos. Neste grupo etário, não é comum a ocorrência
de queda como resultado de um único fator intrínseco ou extrínseco atuando isoladamente,
mas dá-se, com maior freqüência, em decorrência de vários fatores combinados.

O princípio básico está no equilíbrio entre as condições fisiológÍcas do indivíduo
e a tarefa a ser realizada. Um idoso pode não ter nenhuma dificuldade de levantar-se da
cama e ir ao banheiro urinar. No entanto, se ocorre um quadro de urgência miccional
ocasionada por uma infecção urinária, pode haver uma queda, devido a tarefa exceder à

capacidade do indivíduo para realizá-Ia com segurança, isto é, ir apressadamente ao
banheiro. Desta maneira, encarar o evento de uma queda como algo além do inevitável,
deve levar o profissional a investigar possíveis fatores precipitantes reversíveis.

18 Cadernos de Atenção Básica
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A. FATORES INTRÍNSECOS DETERMINANTES DE QUEDA NO IDOSO

1. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO

Quando um indivíduo avança na idade, alguns sistemas orgânicos experimentam
um declínio de função, sendo comum associá-Io ao processo de envelhecimento. Embora
muitas dessas alterações "normais" do envelhecimento possuam poucos efeitos na
realização das necessidades diárias da maioria da população idosa, agravos à saúde que
ocorram nos sistemas sensoriais, neurológico, cardiovascular e músculo-esquelético podem
colocar certos indivíduos em risco de queda, principalmente na presença de alguns riscos
ambientais.

Normalmente, as pessoas quando estão em pé têm um balanço corporal adequado para
a manutenção do equilibrio corpóreo. Os braços estão bem distribuídos e ocorre a adequada
percepção do mundo externo. Dessa forma, são desenvolvidas atividades que permitem um
deambular perfeito, com um equilibrio estável e sem perder aquilo que chamamos de
estabilidade postural, é o movimento natural do corpo (oscilação)contra os efeitos da gravidade.

O balanço corporal é maior nos primeiros meses de vida, vai declinando ao longo
dos anos e tende a aumentar após a sexta década da vida. Essa situação pode chegar a
um grau de instabilidade tal que coloca uma pessoa em risco de queda, agravado com
a existência de um enfraquecimento visual.

O envelhecimento ocular experimenta alterações que podem afetar adversamente
a visão. Qualquer compromisso nesta função pode aumentar o risco de quedas caso algum
objeto no chão não seja visualmente detectado, tais como degraus, soleiras de portas,
tapetes desfiados, pequenos tapetes soltos em piso liso, escorregadio ou úmido.

O envelhecimento é acompanhado por presbiacusia,-'uma perda neuro-sensorial da
audição, afetando primeiro os sons de alta freqüência. Portanto, nesses 'casos, deve-se evitar,
dirigir-se a estas pessoas com a voz muito alta; o ideal é falar com elas de frehte e
devagar. Posteriormente, ocorre uma perda de audição em quase todas as freqüências e
redução da habilidade para detectar ruídos de fundo. Sons ambientais, como a
aproximação de um veículo, carrinhos, cadeiras de roda, entre outros, podem não ser
percebidos a tempo. No esforço de rapidamente escapar de um perigo ambiental, o idoso
corre o risco de ter um episódio de queda.

Associado aos riscos acima apresentados, o idoso que apresenta uma presbiacusia
pode desenvolver um quadro depressivo em conseqüência de seu isolamento, ficando
assim, menos atento aos perigos ambientais.

Frente a tais problemas do idoso, é fundamental considerar, como regra geral, a
necessidade de se providenciar, pelo menos, o dobro de iluminação do ambiente para
manter seu adequado reconhecimento visual. Essa iluminação, preferentemente, não deve
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causar reflexos, mantendo-se uma intensidade constante em todo o ambiente (evitar
ambientes com contrastes de luminosidade). É preciso evitar também a presença de objetos
soltos no chão, bem como de pequenos animais domésticos soltos pela casa.

Na terceira idade, o indivíduo começa a ter uma redução da capacidade de
perceber onde está, onde pisa, de reconhecer o seu meio externo. Ele tende a olhar para
baixo, para a colocação dos pés durante a deambulação e pode não estar atento a presença
de obstáculos ambientais, como chão irregular, degraus e outros.

Da mesma forma, o tempo de reação e a velocidade em realizar uma tarefa
geralmente reduzem-se com a idade. A extensão de tempo entre a percepção de um
perigo e a tomada de uma ação para evitá-lo estará aumentada. Portanto, idosos que
participam regularmente de atividades de alto risco que possam estar além de suas
capacidades, como cruzar ruas movimentadas ou subir e descer escadas diversas vezes ao
dia, podem estar mais sujeitos a quedas.

Pessoas idosas com enfraquecimento dos músculos do quadríceps e cintura
escapular, os quais perdem progressivamente o tônus com o envelhecimento, podem
experimentar dificuldades quando se levantam de uma posição sentada, principalmente
quando a assento é baixo. A hipotensão ortostática, uma queda na pressão arterial quando
em pé, tem sido relatada, com freqüência, em pessoas idosas. A maioria dos autores
concorda que embora seja comum no idoso, é rara no idoso sadio. A idade não é uma
explicação suficiente para sua ocorrência, uma vez que está associada, principalmente, à
utilização de fármacos.

Logicamente que, pelas alterações até agora relatadas, referentes ao controle da
postura, o indivíduo acaba perdendo sua estabilidade postural. Se tal ocorre, ele modifica
seu hábito de andar, não caminhando mais de forma elegante, com passos altos, olhando
para frente, procurando seu melhor caminho, isto é, tendo uma postura e um deambular
adequados.

Os indivíduos, na medida que envelhecem, tendem a assumir uma postura mais
arqueada, com a cabeça e o pescoço levemente inclinados para a frente e os joelhos
fletidos, que pode ser agravada com a flexão adicional do quadril, tornozelos e da
própria coluna vertebral. Estas alterações são atribuídas, basicamente, aos aspectos
acima mencionados - adaptação à instabilidade postura!, mas, também, à retração
muscular, à calcificação dos tendões e ligamentos, bem como ao estreitamento dos
discos vertebrais pela osteoporose e à osteoartrose das articulações que sustentam o
peso corpóreo (coluna vertebral e joelho), aspectos patológicos estes que serão
abordados mais a frente.

O idoso tende a arrastar os pés ao caminhar, avançando mais lentamente: há uma
redução do comprimento da passada e dos movimentos dos braços quando comparados
com homens mais jovens. Os idosos do sexo masculino adotam uma maior base de
sustentação na posição ereta e ao deambular (pernas mais separadas) em relação ao sexo
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feminino, que apresenta diminuição da velocidade de caminhar, com passos pequenos e
vacilantes, adotando uma base de sustentação estreita (pernas menos separadas), com um
maior gingado.

Após uma idade aproximada de 75 anos, as mulheres tendem a desenvolver
pernas tortas (joelhos valgos) que, juntamente com a perda do controle muscular, cria um
impacto importante quando descem de uma altura (escadas, meio-fio). Ambas condições
podem ser responsáveis pelo notável aumento de fraturas de fêmur que acontece em
mulheres idosas. Tais fraturas podem resultar tanto do efeito de cair em uma superfície
dura, como espontaneamente após uma queda, pois um impacto vibratório poderá levar
à uma fratura em uma mulher com um osso osteoporótico.

2. DOENÇAS QUE LEVAM À INSTABILIDADE POSTURAL

Existem diversas enfermidades que ocorrem no idoso e que são capazes de
diminuir sua estabilidade, principalmente quando somadas à instabilidade produzida pelo
envelhecimento. Essas enfermidades poderiam ser classificadas em predominantemente
predisponentes ou precipitantes. As enfermidades dos sistemas de sustentação e sensorial
são predominantemente predisponentes, as neurológicas apresentam situações tanto
predisponentes como precipitantes e as cardiovasculares são predominantemente
precipitantes de quedas.

2.1. Enfermidades do sistema de sustentação

2.1.1. Doenças articulares degenerativas

No idoso é comum o aparecimento de artroses de dedos, tornozelos, joelhos, quadris
e coluna vertebral, que dificultam o porte perfeito do indivíduo que quer se deslocar:

A osteoartrose é uma doença degenerativa não inflamatória da cartilagem articular,
que afeta principalmente as articulações que suportam grandes pesos como os joelhos e
os quadris, ocorrendo devido à contínua deterioração e abrasão da cartilagem articular.

Alterações osteoartrósicas significativas nos joelhos levam à uma posição de flexão
destas articulações e colocam a pessoa, quando em pé, em uma postura inclinada para a
frente, num esforço de manter o centro de gravidade do corpo, e reduzem a habilidade
em deslocar um pé para frente o suficiente para preservar o balanço durante a deambulação.

A osteoartrose dos joelhos impede que estas .arttcul9-çõesassumam um ângulo de
flexão agudo entre a coxa e a perna, o que reduzirá a capacidade das pernas deslizarem
para baixo de uma cadeira e, assim, propiciarem uma ação de alavanca quando se quer
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levantar de cadeiras baixas. A posição travada dos joelhos é um importante mecanismo
anti-gravitacional para a manutenção da postura. Quando um joelho é fletido devido a
uma artrose, o corpo dependerá mais do quadríceps para o suporte. Uma osteoartrose
significativa dos joelhos pode levar à uma deformidade valga ou vara, podendo resultar
em fraqueza e instabilidade ligamentosa, causando o desmoronar das pernas.

A osteoartrose do quadril pode ser uni ou bilateral. Uma redução da rotação
interna é um sinal precoce da artrose do quadril que, pode eventualmente levar à uma
redução da extensão, abdução e flexão do quadril. A osteoartrose do quadril causa dor
quando em esforço durante a deambulação o que pode dificultar uma marcha efetiva.

A equipe deve trabalhar, nesses casos, com a redução do peso corporal em idosos
obesos, exercícios moderados, como pequenas caminhadas e, para o alívio da dor, a
aplicação de calor local e o uso de ácido acetilsalicílico (2g a 4g por dia).

2.1.2. Debilidade por desuso e descondicionamento

Um indivíduo jovem que permanece de 8 a 10 dias na cama chega a perder de
20% a 30% do tônus e da força muscular. Em um idoso a perda é muito maior.

No idoso, o descondicionamento ocorre mais intensamente em razão da redução
do tônus muscular, decorrente do envelhecimento. Para previnir esse descondicionamento
e a possibilidade de quedas, a equipe de Saúde da Farm1iaprecisa trabalhar com o idoso
no desenvolvimento de exercícios moderados, mas permanentes, a fim de manter o tônus
muscular. Cada vez mais vem sendo demonstrada a efetividade desse procedimento na
redução do número de episódios de quedas, bem como, na melhoria da saúde mental e
física, de um modo geral, do indivíduo idoso.

2.1.3. Seqüelas de fraturas

Os idosos que apresentem seqüelas de fraturas anteriores, como por exemplo: de
fêmur, bacia, vértebras e outras partes do membro inferior, que dificultem a postura e
marcha, estarão mais propensos a novas quedas.

2.1.4. Enfermidades de partes moles (pés)

Os pés dão suporte ao corpo quando se está em pé (função estática) e servem como
alavanca para o caminhar (função cinética). Qualquer anormalidade que afete os pés também
interfere no balanço e na marcha. Dentre estas enfermidades, os idosos podem apresentar:

• Hiperqueratose adquirida, com dificuldades para a reposição da pele e fissuras;
• Infecções;
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• Unhas encravadas;
• Calos;

• Verrugas plantares;
• Úlceras;

• Hallux valgus (joanete);
• Deformidades dos dedos menores, e outras.

Na formação destes dois últimos, o Uso de calçados inadequados (sapatos altos
ou muito apertados) parece ter uma importante contribuição.

2.2. Enfermidades do sistema sensorial

Os distúrbios visuais e auditivos são muito comuns no idoso e, somados às
alterações relacionadas ao envelhecimento, acabam reduzindo sua autonomia e
independência, ocasionando prejuízos importantes na qualidade de vida. Além disso, tais
alterações representam um destacado fator de risco para a ocorrência de quedas.

A maioria dos indivíduos idosos necessita usar óculos, devendo ser encaminhados
para um especialista, com vistas a um diagnóstico preciso e indicação adequada do grau
necessário. Porém, cabe à equipe de Saúde da Farm1iao reconhecimento, pronto e adequado,
dos sinais e sintomas mais comuns referentes aos distúrbios visuais e auditivos do idoso.

2.2.1. Isquemia ocular secundária

O enfraquecimento visual pode ser agudo e transitório, presente como um
sintoma na isquemia ocular secundária a episódios de hipotensão arterial, arritmias a
cardíacas, aumento da pressão intra-ocular, insuficiência vértebro-basilar ou acidente
vascular encefálicó envolvendo a artéria cerebral média.

Os pacientes queixam-se de uma perda súbita de visão em um ou ambos olhos,
que dura de 5 a 10 minutos, recobrando gradualmente após este período.

O enfraquecimento visual progressivo é usualmente devido a cataratas,
degeneração macular, glaucoma, ou distúrbios nutricionais como deficiência de vitamina
B12 e B6, entre outros.

2.2.2. Cataratas

As cataratas consistem na opacificação das lentes (cristalino) e sua formação pode
levar a queixas de visão enfumaçada ou brumosa, uma "névoa nos olhos", associadas ao
freqüente incômodo causado pela claridade. Elas podem evoluir e interferir, de maneira
significativa, na deambulação segura, podendo levar à cegueira. Na maioria dos casos,
está indicada a sua remoção.
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2.2.3. Degeneração macular

Enfermidade que causa visão borrada e perda da visão central, decorrente de
lesões isquêmicas na retina. O paciente relata que enxerga melhor quando olha de
lado, devido ao fato de que a visão periférica é poupada. Não pode ser corrigi da
por medicamentos ou cirurgia, mas a progressão pode ser detida por tratamento a
laser. Essa enfermidade ocorre mais freqüentemente nos idosos com diabetes e
hipertensão.

2.2.4. Glaucoma

Esse distúrbio caracteriza--se pela elevação da pressão intra-ocular decorrente da
patológica relação entre a produção e o escoamento do humor aquoso, podendo lesar o
nervo óptico e provocar a redução do campo visual.

A equipe deve estar atenta à história familiar, pois existem evidências de sua
natureza hereditária.

Pode ser de dois tipos:

• Glaucoma agudo de ângulo fechado: com dor e vermelhidão ocular, mal estar,
cefaléia, náusea. A pupila do olho afetado encontra-se dilatada, com aspecto
oval e o indivíduo queixa-se de visão brumosa durante a escuridão. É uma
das causas de perda súbita de visão.

• Glaucoma crônico de ângulo aberto: é mais comum e encontrada em cerca
de 5% dos idosos com mais de 70 anos. Tem uma evolução lenta, com
poucos sintomas e, geralmente, é bilateral. As pessoas que dela são
acometidas, normalmente, não se queixam de dor ocular, porém relatam
perda de visão periférica, em estágios mais ádiantados, e visão caracterizada
por halos circundando fontes luminosas. Estes pacientes podem ter uma
acentuada perda visual resultante das prolongadas elevações da pressão
intra-ocular.

Todos os pacientes idosos precisam ser avaliados anualmente quanto à presença
de aumento da pressão intra-ocular.

2.2.5. Deficiência auditiva

Estima-se que, das pessoas com mais de 65 anos de idade, em torno de 30%
apresentam diminuição da audição (hipoacusia).

As deficiências auditivas são fatores desencadeantes de problemas psicoSSOClalSe
interferem, também, sobremaneira, na marcha e na elevação de acidentes - quedas e
outros. Devem ser sempre investigadas, na procura de causas que possam ser ameIÜzadas
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(hipoacusia de condução, neurossensorial, pós-traumas,
distúrbios circulatórios, por tumores e outros).

por drogas ototóxicas, por
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Além das deficiênciasauditivas, cabe o destaque para o Tinnitus, pois 10% dos idosos
fazem referência a ele com a queixa de presença permanente de ruídos desagradáveis e
incômodos ou zumbidos, associados ou não à perda auditiva. É um distúrbio decorrente do
próprio sistema auditivo do· paciente, podendo estar relacionado à hipoacusia de condução
ou neurossensorial.

2.3. Enfermidades neurológicas

As enfermidades vestibulares são muito prevalentes nos idosos, causando um
estado vertiginoso, que pode levar a um episódio de queda. O sinal pré-monitório de
uma queda (sintoma que antecede a mesma) é a vertigem, muito embora possa ocorrer
queda por problema vestibular sem sintoma prévio ("ataque de queda").

Os acidentes vasculares encefálicos representam um fator precipitante de quedas
no quadro agudo e, quando há seqüela, representam um fator predisponente. Um indivíduo
com uma leve hemiplegia por seqüela de AVE, demonstra limitações nos movimentos de
braços e pernas, que se tomam mais evidentes durante os períodos de caminhar rápido.
Nesses casos, existe um risco de queda razoável. Numa hemiplegia grave, o joelho do
membro afetado é mantido em extensão, o tornozelo em flexão plantar e levemente
invertido, com o movimento das pernas em um padrão de amplo balanço. O pé hemiplégico
tende a se arrastar, colocando o paciente em importante risco de queda por tropeço.

Uma situação relacionada é o ataque isquêmico transitório. Um idoso pode ter
uma placa ateroesclerótica da carótida e, bruscamente, ter uma pequena embolia que pode
produzir uma isquemia transitória, com perda da consciência e queda. Por isso, é
importante o exame das carótidas nos idosos: primeiro ,?e examina uma depois a outra;
nunca as duas ao mesmo tempo. Inicia-se com a palpação e posteriqrmente a ausculta..

As neuropatias periféricas secundárias ao diabetes, deficiências vitamínicas
(cianocobalamina - B12, tiamina - Bl, niacina - B2), induzidas por fármacos (isoniazida,
esteróides, antiblásticos), entre outras, podem levar à fraqueza das pernas, balanço limitado
e anormalidades de marcha, predispondo a quedas. Um achado comum e precoce na
neuropatia periférica nutricional pode ser a queda do pé, que está associada a uma
redução da sensibilidade vibratória e posicional, além da fraqueza dos músculos tibiais
anteriores das pernas.

A neuropatia periférica diabética pode estar associada a uma disfunção
autonômica, resultando em hipotensão ortostática, redução da visão envolvendo os nervos
óculo-motores (queda palpebral e visão dupla), redução de sensibilidade da posição
articular, dorso-flexão e fraqueza nas pernas e pés, destruição da articulação do tornozelo
(articulação de Charcot) ou fraqueza das extremidades inferiores, todas podendo levar à
problemas de instabilidade.
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As pessoas portadoras de Síndrome de Parkinson possuem um quadro
neurológico hipertônico e bradicinético, portanto, são rígidos e possuem uma certa
dificuldade em se locomover, podendo cair facilmente. Estes pacientes apresentam diversas
anormalidades de marcha e alterações posturais que contribuem para freqüentes quedas.

Os idosos com demência podem não saber para onde caminham, por isso são
capazes de ir para lugares perigosos e sofrer quedas. Aqueles que são portadores de
doença de Alzheimer caminham mais lentamente, tomam passos mais curtos, despendem
mais tempo no suporte duplo, mostram maior variabilidade passo a passo e um aumento
de gingado nos testes de balanço.

A doença depressiva pode ser acompanhada por passadas curtas e um movimento
arrastado das pernas, quando comparados com o movimento de idosos não deprimidos.
Há necessidade de maiores estudos para avaliar a melhora da marcha nestes pacientes
que fazem uso de antidepressivos. Esses distúrbios característicos da insuficiência cerebral
serão objetos de publicação específica.

O Ataque de Queda ("Drop Attack") é um tipo de queda que ocorre sem sinal
pré-monitório, produzido por uma perda momentânea da força dos membros inferiores,
sem perda da consciência. O termo "ataque de queda" foi criado para designar uma forma
particular de insuficiência vértebro-basilar que afeta o idoso: ele cai sem perda da
consciência, sem sinais de aviso prévio e relata que suas pernas falsearam, ficando inábil
para levantar-se sem ajuda. O mecanismo preciso destes ataques não é conhecido, mas
parece estar relacionado a anormalidades da coluna cervical. Por exemplo: uma pessoa que
tem uma artéria vertebral ligeiramente ocluída pode, com um movimento brusco da cabeça,
produzir uma angulação desta artéria, tendo uma insuficiência vertebral súbita. Outras
vezes, não apresenta alteração da artéria vertebral, mas possui uma espondiloartrose cervical
e, um movimento brusco da cabeça pode ocasionar uma compressão dessa artéria,
resultando em isquemia do tronco cerebral. Isto ocorre especialmente nas atividades
envolvendo curvaturas do pescoço, corpo olhar para cima ou para trás. Em alguns casos,
o uso de gravatas apertadas associado à realização de um movimento brusco da cabeça,
bem como, o próprio ato de barbear-se podem provocar uma queda~

Tais situações, podem também estar relacionadas à hipersensibilidade do seio
carotídeo2, que deve ser examinado por uma unidade de referência quando existirem
vertigens freqüentes, mal estar e alterações do ritmo cardíaco.

2.4. Enfermidades cardiovasculares

Qualquer patologia cardíaca que cause uma redução da perfusão cerebral pode
colocar um indivíduo em risco de queda. As arritmias cardíacas são causas comuns de
quedas nos idosos, tanto as bradi como as taquiarritmias. Um idoso que, aparentemente,
não apresenta nenhum problema, mas que possui uma ligeira instabilidade postural e um
caminhar difícil pode, em um determinado momento, apresentar uma súbita arritmia, que
levará a uma isquemia transitória global e, a uma conseqüente queda.
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Uma eletrocardiografia (ECG) é essencial na avaliação diagnóstica de arritmias,
podendo revelar evidências de bloqueio ou irritabilidade ventricular. No entanto, mesmo
se não demonstrar anormalidade de ritmo, as arritmias não podem ser afastadas.

A insuficiência cardíaca descompensada pode causar queda também pelo
hipofluxo cerebral conseqüente. Um exemplo clássico é a queda e I ou síncope associada
ao exercício ou esforço súbito no idoso com estenose aórtica.

Os idosos são muito propensos a apresentar enfermidades coronarianas de alta
gravidade com muito pouca exteriorização clínica. Dentre elas, o infarto do miocárdio
silencioso, com conseqüentes quedas e fraturas. É comum, na avaliação pré-operatória de
idosos encaminhados à correção cirúrgica de fraturas de fêmur, realizar-se uma ECG de
rotina e descobrir uma importante lesão isquêmica, ou mesmo de um infarto em evolução.

A hipotensão ortostática ocorre pela queda da pressão arterial quando o indivíduo
levanta-se de uma posição deitada ou, as vezes, até mesmo sentada. Sua prevalência
parece aumentar com a idade, pois está presente em cerca de 20% das pessoas idosas,
podendo afetar a qualidade de vida do idoso, levando a um declínio progressivo da
saúde. É uma importante barreira para a reabilitação e, freqüentemente, não é reconhecida.

Em todas as idades, a disfunção autonômica tem sido proposta como a mais
importante causa etiológica da hipotensão ortostática. No entanto, é uma causa não
comum, em idosos, uma vez que predomina a interação de múltiplas causas. Num
importé~nte estudo realizado em Glasgow, dois ou mais dos seguintes fatores estavam
presentes em 41% dos idosos com queda da pressão sistólica de 20mm ou mais e, em
50% daqueles com uma queda de 30mm ou mais: veias varicosas, infecção urinária,
anemia, hiponatremia e uso de fármacos potencialmente hipotensores.

Todo idoso que recebe um fármaco que possa interferir no sistema nervoso
autônomo deve sempre (em todas revisões) ter sua pressão arterial avaliada em várias
posições (deitado, sentado e em pé)...

B. FATORES EXTRÍNSECOS DE QUEDAS (RISCOS AMBIENTAIS)

Na comunidade, a maioria das quedas ocorre no ambiente doméstico, cujas
localizações mais freqüentes são as escadarias, o quarto de dormir, a sala de estar, e o
quarto de banho. Já nos hospitais e em outras instituições, as locações mais comum são
o quarto de dormir e o quarto de banho.

2 A hipersensibilidade do seio carotídeo pode causar uma queda reflexa na pressão arterial, acompanhada de bradicardia (tipo vaso de
pressor), como uma obstrução mecânica que causa uma interferência no suprimento sangüíneo cerebral. Pode-se detectar muitos tumores
do seio carotídeo ao exame clínico, o que pode ser realizado com muita facilidade. Primeiro se examina um lado e após o outro. Os fár
macos que acentuam o tônus vagal, como a digital, também podem produzir uma hipersensibilidade do seio carotídeo.
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Os fatores ambientais que mais contribuem para as quedas são:

• Pisos com superfícies polidas, úmidas, enceradas, ou irregulares;

• Tapetes soltos e desfiados que podem deslizar ou causar tropeções;

ti Obstáculos no chão: fios elétricos, brinquedos, animais domésticos, mesas
pequenas;

• Iluminação deficiente: seja pela fraca intensidade, pela variedade de intensidade
de iluminação ou pela presença de lâmpadas desprotegidas, causando reflexos
que causam dificuldade visual naqueles em que as pupilas já não fecham
adequadamente.

• Ambientes monocromáticos: ambiente com vários tons de uma mesma cor ou
cores parecidas (pintura das paredes, mobiliário, tapete, etc.) pode colocar um
idoso em risco permanente de quedas. O idoso que já possui uma redução da
discriminação das cores, da visão periférica, da visão de profundidade e da
acomodação visual possui um alto risco de quedas em um ambiente com estas
características;

• Cama de altura inadequada: muito baixa ou muito alta (como por exemplo,
as camas hospitalares padrão);

• Móveis frágeis: principalmente quando estão localizados em pontos estratégicos,
onde o idoso possa ter necessidade de apoio, como em corredores;

• Cadeiras baixas e sem braços: o idoso que já possui uma redução do tônus
muscular, principalmente do quadríceps, pode sentir maior dificuldade de
levantar-se de uma cadeira baixa desprovida de braços;

• Escadas com corrimão e degraus não apropriados e iluminação deficiente: a
maior. quantidade de quedas em escadas ocorre quando o' idoso está desc~ndo
e nos dois últimos degraus. Portanto, o corrimão deve continuar além do último
degrau, deve ser bilateral e seu desenho permitir que a mão possa agarrá-Io
firmemente. Os degraus devem ser revestidos por um piso antiderrapante, bem
visíveis, de alturas adequadas e iguais;

• Falta de corrimão em corredores: o idoso quando necessita deambular pode
precisar de apoio.

• Vasos sanitários baixos e sem apoios laterais: os vasos sanitários de altura
padrão são, em média, 15cm mais baixos do que o necessário para a maioria
dos idosos e a falta de apoios laterais pode dificultar suas transferências;

• Falta de apoios nos boxes de banheiros: é um fator importante para a
segurança do idoso quando no banho;
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• Calçados inadequados: os calçados sem anteparo posterior como a maioria dos
chinelos, ou com saltos altos, podem causar fáceis tropeções, principalmente
quando há a necessidade de um deambular mais rápido.

Todos esses aspectos devem ser observados durante a visita domiciliar, em especial
pelo Agente Comunitário, como ação importante de identificação e redução dos fatores
de risco, em relação à possibilidade de quedas das pessoas idosas.

C. ATIVIDADES COM RISCO DE QUEDAS

Atividades comuns relacionadas a quedas no ambiente doméstico incluem:
• ir ou sair de camas e cadeiras;

• ir ou sair de vasos sanitários;

• urinar ou defecar;

• tropeçar em objetos ou tapetes e soleiras de portas;

• escorregar em superfícies úmidas ou polidas;

• tropeçar pelo uso de calçados inadequados;

• descer escadas, principalmente os dois últimos degraus;

• curvar o pescoço (olhar para cima ou para trás).

Atividades comuns relacionadas a quedas no ambiente hospitalar e outras
instituições incluem:

• deitar-se ou levantar-se da cama. Em um grande número de estudos, as camas
com grades foram relatadas como a principal causa de quedas do leito, com a
queda resultando da escalada por cima das grades ou plataforma dos pés da
cama;

• ir ou sair de vasos sanitários;

• urinar ou defecar;

• utilização de técnicas inadequadas para transferências de cadeiras ou cadeiras
de roda, principalmente quando as cadeiras são mal desenhadas ou estão com
suas rodas não bem travadas.

o período de maior incidência das quedas em instituições e hospitais varia em
função do tempo de permanência. Porém, a maioria ocorre durante a primeira semana
após a admissão. Embora o fato do paciente idoso freqüentemente estar mais enfermo e
mais dependente durante a primeira semana, sua dificuldade para se ajustar
funcionalmente ao novo ambiente com mobiliário diferente e aparelhos não familiares
(como grades de camas e cadeiras de roda) pode ser uma das principais razões para a
ocorrência de quedas durante este período.
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D. AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE RISCOS DE QUEDA

Para identificar qual fator ambiental que necessita ser ajustado para prevenir
quedas, a equipe de Saúde da Família, em especial o Agente Comunitário, deve realizar
uma avaliação ambiental do domicílio, ao mesmo tempo que a avaliação funcional.
Levando em conta as características sócioeconômicas locais, esta avaliação precisa
considerar, pelo menos, os seguintes itens:

1. Exterior

a) Os caminhos são livres de escorregões e tropeços?

b) Há suficiente iluminação externa para prover uma deambulação segura à noite?

c) Os degraus e caminhos estão em bom estado?

d) As superfícies dos degraus são anti-derrapantes?

e) As beiras dos degraus estão com marcas visíveis, para evitar tropeços?

f) As escadarias possuem corrimão? Ele está bem fixado à parede?

2. Interior

2.1. Geral

a) As luzes são claras o suficiente para compensar a limitação de visão?

. b) Os interruptores de luz estão facilmente acessíveis para quem entra no cômodo?
c) As luzes são livres de brilhos ou reflexos?

d) As escadarias são adequadamente iluminadas?

e) Há corrimãos seguros e adequados em ambos lados da escada?

f) As beiras dos degraus estão indicadas por marcas colorido~ e anti-derrapantes?
g) Os tapetes estão adequadamente fixos para não deslizarem? (de preferência,

não deve haver tapetes).

h) O ambiente está arrumado de tal forma a não permitir obstruções por móveis?

i) Há objetos baixos soltos (mesinhas, escadinhas, fios) que possam causar tropeços?

j) Há telefones acessíveis para chamar assistência quando necessário?

k) Há corrimãos em corredores e locais de passagem para ajudar na mobilidade?

1) Os corrimãos são redondos para serem facilmente agarrados?

m) Os móveis (mesas, cadeiras, cabideiro) são seguros e não instáveis para
proverem suporte se apoiados durante a deambulação?

n) As cadeiras são todas de altura adequada e equipadas com apoiadores para
braços que auxiliem nas transferências?

o) As cadeiras de rodas ou andadores, bengalas e muletas estão em boas condições?
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p) As bengalas podem ser utilizadas seguramente em todas áreas em que o idoso
necessita circular?

2.2. Cozinha

a) Os armários são facilmente atingíveis sem necessidade de subir em cadeiras
ou ficar nas pontas dos pés?

b) Os pisos são anti-derrapantes?

c) As cadeiras são equipadas com braços e de altura adequada para permitir uma
transferência segura?

d) As pessoas podem perceber facilmente quando uma saída de gás está aberta
ou fechada?

2.3. Banheiro

a) As portas são amplas o suficiente para não obstruir a passagem de aparelhos?

b) As soleiras das portas apresentam riscos de tropeços?

c) Os pisos são anti-derrapantes, mesmo quando úmidos?

d) Há tapetes anti-derrapantes no chão do banheiro e na banheira ou chuveiro?

e) Existem apoiadores disponíveis na banheira ou chuveiro?

f) O vaso sanitário é da altura adequada para ajudar na transferência?

2.4. Quarto

a) Existem luzes ao lado da cama para permitir a deambulação à noite?

b) O caminho entre a cama e o banheiro é claro o suficiente para permitir a
mobilidade sem obstrução, especialmente à noite?

c) A cama é de altura apropriada para permitir uma transferência com segurança?

d) No caso de cama com rodas, a trava funciona? Uma vez travada esta cama,
ela não se movimenta?

e) As beiras dos colchões são resistentes (não moles) para permitirem um bom
suporte ao sentar-se e ao tentar levantar-se?

f) Os pisos estão livres de escorregões e tropeções?

g) No caso institucional, existem grades na cama? As grades quando levantadas
representam um risco para o idoso? Quando abaixadas, ficam completamente
escondidas, para evitar quedas? As campainhas de chamada das camas funcionam?

2.5. Elevadores em instituições

a) As portas levam um tempo para se fecharem?
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b) Os botões são visualmente acessíveis e convenientes para o uso do idoso?

c) Há um telefone de emergência ou botão de alarme disponível e facilmente
identificável no elevador?

d) Se o idoso necessita de um aparelho de ajuda, o espaço do elevador é
adequado para a utilização segura do aparelho?

e) Os pisos dos elevadores estão livres de escorregões e tropeços?

E. AVALIAÇÃO CLÍNICA DO IDOSO APÓS A QUEDA

1. Avaliação e tratamento da lesão aguda

Após uma queda, o idoso precisa ser sempre avaliado pelo médico da equipe. ,
Além dos casos com lesões aparentes, existe um elevado percentual de quedas que não
evidenciam ferimentos, mas correm o risco de lesões identificadas somente com o exame
clínico acurado ou, às vezes, apenas são evidenciadas manifestações clínicas tardiamente,
como, por exemplo, nas contusões cerebrais com hematoma sub-dural crônico.

As contusões, entorses e cortes devem ser imediatamente tratadas, objetivando a
pronta volta às atividades habituais. Nos ferimentos abertos, deve ser observado o esquema
básico de vacinação contra o tétano, devendo receber uma dose de reforço aqueles que já
receberam a vacina no período de 10 anos. No caso de fraturas, o idoso deve ser
encaminhado ao serviço de referência, para uma ação imediata, com a finalidade de um
rápido restabelecimento da mobilidade. A temida fratura de extremidade proximal do fêmur
deve receber um pronto tratamento cirúrgico, com fisioterapia instalada imediatamente após.

Os idosos que não apresentam evidência de ferimentos devem receber um apoio psicológico.
A famt1ia deve ser orientada para encorajá-Ios a continuarem se mpvimentando como
também colaborar na identificação e correção dos fatores envolvidos' na queda.

2. História atual

• Horário da queda

Identificar o horário da queda, pois, se ela ocorreu nas 2 horas após o idoso
levantar-se da cama, pela manhã e nas 2 horas após o almoço, muito provavelmente deve
estar relacionada a uma hipotensão ortostática.

• Local da queda

Em escadas, no quarto, quarto de banho, cozinha, despensa, sala, exterior da casa, etc.
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• Atividade no momento da queda

Esforços com posições forçadas da cabeça, esforços como carregar pesos, defecar, urinar,
transferências de camas, cadeiras ou vasos sanitários, tropeços, escorregões, descer escadas.

• Sintomas pré-monitórios

Vertigens, tonturas e palpitações são, entre outros, importantes sintomas pré-monitórios.

• História patológica atual

Presença de problemas médicos já conhecidos ou ocultos, que possam constituir
em fatores de risco para episódios de quedas.

• História medicamentosa atual

O uso de medicamentos deve ser cuidadosamente investigado na procura dos
causadores de hipotensão ortostática ou na redução do nível de consciência.

3. História pregressa

• História de quedas prévias

É muito importante verificar se as quedas possuem características comuns
relacionadas à atividade que estava sendo realizada no momento da queda, horário, local,
sintoma's pré-monitórios, medicamentos.

• História de problemas patológicos prevlOs

Um perfeito conhecimento de enfermidades pregressas pode ser de extrema utilidade.

• História cirúrgica prévia

Também é importante o conhecimento de cirurgias a que '~ idoso tenha .sido
submetido, como por exemplo, gastrectomia (deficiência de vitamina B12), ressecções
intestinais (osteoporose por deficiência de absorção de cálcio).

• História medicamentosa

O uso de medicamentos prévios, motivo de sua prescrição, resultados obtidos e
presença de efeitos adversos devem ser investigados.

• Hábitos do idoso

Um importante fator de risco é o alcoolismo, que pode gerar a polineurite e
também levar à uma intoxicação alcoólica aguda. O índice de alcoolismo na terceira idade
é bastante alto. Calcula-se que pelo menos 12% dos idosos exageram no álcool e, muitas
vezes, com a conivência da família (que podem ocultar ou facilitar o problema) e até de
profissionais da saúde.
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4. Exame físico completo

• Avaliação da visão

Quando possível, deve ser complementada pelo oftalmologista.

• Pressão arterial e pulso radial

O principal objetivo é a detecção de hipotensão ortostática (HO). Para tal, primeiro
mede-se a pressão arterial com o idoso deitado sentado e em pé (1 e 3 minutos após
levantar). Se houver uma queda maior que 20mm na pressão sistólica e lOmm na pressão
diastólica, firma-se o diagnóstico de HO.

• Avaliação cardiovascular

Para a detecção de arritmias, hipersensibilidade do seio carotídeo, valvulopatias e
insuficiência cardíaca.

• Avaliação neurológica

Através de testes para vertigem posicional benigna (paciente deitado com olhos
abertos, cabeça caída acima da cabeceira da mesa de exames e o examinador rodando
passivamente a mesma), procura de neuropatias periféricas, seqüela de AVE (dismetria de
reflexos e de força muscular).

• Avaliação das extremidades

Verificar a presença de problemas nos pés, os quais devem ser corrigidos o mais
rapidamente possível, bem como, a presença' de grandes varizes, edemas gravitacionais,
úlceras varicosas, entre outros.

• Avaliação óssea

As mulheres são mais acometidas de osteoporose, mas os, homens também a
possuem. Assim, todos os idosos devem ser avaliados sob o ponto de vista ósseo. Se
chegarmos à conclusão de que existe uma osteoporose e lembrarmos que qualquer
movimento em falso pode levar à uma queda e fratura, devemos tratá-Ia
imediatamente.

Não se deve esperar para iniciar o tratamento da osteoporose somente no
momento do paciente apresentar manifestações dolorosas, as quais nem sempre ocorrem
em fases mais precoces. As alterações radiológicas e os primeiros sintomas ocorrem, em
geral, quando já houve uma perda de no mínimo 30% da massa óssea.

• Mecânica da postura

Avaliação da pessoa andando e realizando transferências, isto é, levantando e
sentando em cadeiras, fazendo voltas ao caminhar, levantando-se e deitando na cama.

34 Cadernos de Atenção Básica



Atenção à Saúde do Idoso -Instabilidade Postural e Queda

Um dos erros comuns no idoso com instabilidade postural é a restrição dos
movimentos para reduzir o risco de uma nova queda, por parte do mesmo, de familiares,
cuidadores e até mesmo de profissionais da saúde. Os estudos atuais demonstram que
a limitação de movimentos está relacionada a uma maior incidência de novas quedas.
Estes pacientes não só não devem ter seus movimentos restringidos, como devem ser, se
possível, estimulados à prática de exercícios apropriados, prescritos por um fisioterapeuta,
para aumentar a tonicidade dos músculos envolvidos na sustentação.

5. Avaliação laboratorial complementar. (testes mais comuns)

• Hemograma

A anemia causada por deficiências alimentares
enfermidades é um fato comum no idoso, podendo ser um

ou secundárias a outras

fator de risco para quedas.

• Ionograma

É muito comum os idosos, apresentarem deficiências de potássio, sódio, cálcio ou
magnésio, às vezes a ponto de perderem a estabilidade postural, devido ao uso de
diuréticos ou por deficiências alimentares.

• Glicemia

-O diabetes passa, muitas vezes, desapercebido nos idosos, pela escassez de
sintomas nessa faixa de idade, ou por apresentar somente sintomas inespecíficos, sendo
que sua descompensação é fator de risco para um episódio de queda.

• Enzimas cardíacas

A presença de infarto agudo de miocárdio assintomático t~m sido, às vezes
relatada em idosos com quadro de queda, sendo que as alterações de enzimas cardíacas
são mais precoces que as do eletrocardiograma.

• TSH

A determinação do TSH é uma boa triagem para a presença de distireoidismos,
aos quais as mulheres são mais propensas:

• Se estiver normal pode-se dizer que a tireóide está normal.

• Se estiver baixo, mede-se o T4. Se este estiver baixo: hipotireoidismo. Se
estiver normal: hipotireoidismo sub-clínico.

• Se .estiver alto, mede-se o T4. Se estiver alto: hipertireoidismo. Se estiver
normal, mede-se o T3. Se este estiver alto indica hipertireodismo, e se estiver
normal indica hipertireiodismo sub-clínico.

I
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• ECG ou Holter

A presença de arritmias, insuficiências e isquemias cardíacas são fatores de risco
para quedas. Os estudos de monitorização cardíaca de rotina (Holter) em pacientes com
quedas e assintomáticos têm demonstrado ser de valor limitado, devendo ficar restritos a
pacientes sintomáticos.

• EEG

Indicada para a procura de alterações relacionadas a epilepsia. Existe uma forma
especial de epilepsia, sem as características convulsões clônico-tônicas (acinética), que é
uma das causas de "ataques de queda". Nem sempre a ausência de anormalidade do
traçado afasta por completo a possibilidade de crises.

• Radiografia óssea

A radiografia simples só evidencia osteoporose quando a perda de massa óssea
Ja e superior a 30%, não sendo, portanto, um exame capaz de diagnosticar precocemente
a doença. Além do mais, a dificuldade de sempre se conseguir uma emissão de raios
uniformes, faz com que não seja um exame ideal para acompanhar a evolução da
osteoporose e os efeitos de seu tratamento. Embora estes fatos sejam indiscutíveis, a
radiografia simples de coluna dorsolombar não deve ser descartada do arsenal diagnóstico.

. Na radiografia simples, as primeiras imagens são da perda das trabéculas
horizontais, permanecendo só as verticais (sinal da lapiseira). As vértebras apresentam uma
conformação tipo "boca de peixe", que é um sinal pré-fratura.

• Densitometria óssea

Informa a massa óssea em unidades de g/ cm quadrados de. ,superfície. É de alta
preClsao e baixa radioatividade, constituindo-se no melhor método para o diagnéstico
precoce, acompanhamento da evolução e do tratamento da osteoporose.

Tem-se considerado como indicação formal para a medida da massa óssea a
presença de 2 ou mais fatores de risco para o desenvolvimento de osteoporose em
mulheres na perimenopausa. No entanto, vários estudos têm demonstrado que um número
substancial de mulheres sem fatores de risco conhecido apresentam massa óssea abaixo
do normal.

Os aparelhos de densitometria permitem medir, praticamente, a densidade mineral
de qualquer área do esqueleto. No entanto, para a avaliação de pacientes de risco para
osteoporose, as duas regiões principais a serem estudadas são a coluna vertebral e a
porção proximal do fêmur.
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