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Introdução: A velhice não significa doença, porém o indivíduo pode ficar mais

susceptível aos agravos da saúde pelas modificações morfológicas, funcionais e

bioquímicas que determinam a perda da capacidade de adaptação ao ambiente. Entre os

fatores que tem contribuído para agravar as condições de saúde dos idosos destacam-se

as quedas, visto que constituem a primeira causa de acidentes em pessoas com mais de

60 anos e mais (CARVALHO FILHO, PAPALEO NETTO, 2007). Assim, torna-se

necessário que a equipe de enfermagem conheça os fatores predisponentes no evento

das quedas, no intuito de reduzir os prejuízos físicos, psicológicos e até sociais nos

idosos. Objetivo: identificar a presença de fatores que predispõem as quedas em idosos

residentes em uma Instituição de Longa Permanência (ILPI), propondo ações

organizacionais e educacionais adequadas.

Metodologia: Estudo quantitativo, exploratório-descritivo em uma ILP no município do

Rio Grande, RS, no ano de 2008. Nesta ILP, residem 70 idosos, dos quais 30 atenderam

aos seguintes critérios de inclusão: ter tido pelo menos um episódio de quedas nos

últimos dois anos, estado cognitivo preservado e disponibilidade de participar da

pesquisa. A coleta de dados deu-se através de formulário estruturado e aplicação do

Mine-exame do Estado Mental (MEEM). Após as informações terem sido obtidas foram

agrupadas e contabilizadas de forma manual com a simples frequência.  Partindo-se dos

resultados obtidos, elaborou-se uma proposta de ação de enfermagem, voltada à

prevenção de quedas. O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área

da Saúde (CEPAS) da FURG (27/2009).
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Em relação às características dos sujeitos do estudo, 20 (66%) idosos eram do sexo

feminino e 29 (96%) viúvos, corroborando a ideia de que as mulheres são mais longevas

do que os homens (ROACH, 2002), o que contribui a períodos mais prolongados de

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) e solidão. Em relação aos possíveis

fatores associados ao evento de quedas, 14 (46,6%) idosos apresentavam a marcha

prejudicada, 8 (26,6%) idosos relataram déficit visual e 6 (20%) algum

comprometimento auditivo. Dessa forma, passa a ser função do enfermeiro intervir na

organização do ambiente a fim de prevenir novos episódios de quedas. Nas

conformidades de satisfação e bem estar, de segurança, funcionalidade, conforto e

compensação das limitações impostas pelo processo de envelhecimento. Outro fator

relevante às ações organizacionais e administrativas do enfermeiro no cuidado do idoso,

diz respeito ao gerenciamento de pessoal, haja vista que muitas vezes, as ILPI´s não

possuem condições financeiras de adequar a sua estrutura física, além de não disporem

de número suficiente de pessoal. Assim, torna-se primordial a capacitação de seus

trabalhadores, para mudança e transformação. Entre as doenças referidas pelos sujeitos

do estudo, a hipertensão arterial sistêmica e a artrose foram citadas por 12 (40%) e 07

(23,3%) idosos, respectivamente. Outra enfermidade relevante foi a osteoporose, citada

por 05 (18,8%) idosos. As múltiplas doenças apresentadas pelos idosos favorecem o

emprego de grande quantidade de medicamentos. O uso regular de pelo menos um

fármaco foi verificado em 26 (86%) idosos, enquanto o uso de duas ou mais dessas

substâncias esteve presente em 22 (73,3%) deles. A utilização de vários medicamentos

predispõe o idoso aos riscos de seus efeitos aditivos, o que contribui para a instabilidade

corporal. Ao realizar a educação em saúde com os idosos, é preciso ponderar o risco e

benefício no uso de medicamentos, assim como empregar estratégias quanto ao horário

de administração dessas substâncias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os efeitos da possível perda de capacidade de adaptação do idoso ao ambiente e os

fatores que predispõem as quedas podem ser atenuados se forem desenvolvidas

intervenções a fim de manter a sua autonomia, alcançado de igual forma melhora nos

aspectos psicossociais. Questões organizacionais relacionadas ao ambiente seguro e ao

gerenciamento de pessoal, além de ações educativas voltadas às questões nutricionais e

de atividades físicas dos idosos, mostram-se importantes ferramentas na assistência a

essa população.
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