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Introdução 

 

 Com o aumento da esperança média de vida que se verificou durante o século 

XX  e consequentemente com o aumento da percentagem de idosos, as preocupações 

com a saúde pública têm vindo a adaptar-se e a redefinir-se. (1)  

 Existem várias definições de queda, no entanto pode considerar-se uma queda 

como um evento inesperado, em que o sujeito cessa o seu movimento no chão ou em 

qualquer nível inferior ao inicial. (2) 

 A identificação de idosos em risco de cair é uma preocupação vital. As quedas 

são extremamente comuns entre a população idosa e são substancialmente responsáveis 

pela morbilidade e mortalidade verificada nesta faixa etária. As quedas bem como as 

lesões que daí surgem são das maiores preocupações dos serviços sociais e de saúde, na 

Europa e inclusivamente no mundo. (1) Na população idosa, as quedas são os acidentes 

mais sérios e frequentes, dentro de casa. Elas são a principal razão para hospitalização 

ou para tratamento médico ao domicilio, mesmo que não ocorram lesões graves. (3)     

 Muitas são as consequências das quedas. Estas podem conduzir a lesões, 

dificuldades psicológicas e isolamento social. Aproximadamente 1% das quedas resulta 

em fractura da anca e 90% das fracturas da anca são resultado de uma queda. Outras 

consequências são traumatismos na cabeça e outro tipo de fracturas.(4) 

 Na realidade, o estudo epidemiológico das quedas e das lesões associadas, tem 

sido afectado por um conjunto de problemas conceptuais e metodológicos. Apesar da 

maioria das fracturas da anca resultantes de quedas chamarem a atenção dos 

profissionais de saúde, outras lesões menos severas não são valorizadas por estes 

mesmos profissionais. Desde modo, e dado que a maioria das quedas não são 

conhecidas, o registo das mesmas, bem como das lesões provocadas por este tipo de 

incidentes fica completamente dependente da memória e do auto-relato do sujeito (5). 
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Apesar destas questões, vários estudos, que visam perceber melhor os factores 

determinantes das quedas, bem como das consequências das mesmas, têm vindo a ser 

desenvolvidos.  

Face ao exposto, o principal objectivo deste estudo centra-se na necessidade de 

identificar os principais factores de risco, bem como na criação de um modelo 

estatístico que permita identificar os sujeitos que estão em maior risco de cair, de modo 

a desenvolver medidas preventivas focadas nos principais factores de risco 

identificados.     

 Perante o objectivo desde estudo, a seguinte revisão da literatura irá centrar-se 

nos factores de risco intrínsecos, embora faça também uma breve referencia a outros 

factores de risco, mencionados na literatura.   
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II. Revisão da literatura 

 

II.1 Incidência das quedas e consequências associadas 

 

 Vários são os estudos que nos fornecem dados sobre a incidência das quedas e 

das consequências associadas a este tipo de incidentes. Estes dados podem ser divididos 

em quatro categorias: idosos na comunidade, idosos residentes em lares, fracturas 

resultantes de quedas e quedas sem lesões associadas (4, 7-15). 

 Relativamente aos idosos na comunidade, o autor O’Loughlin J. refere que 30% 

das pessoas com idade superior a 65 anos e 50% desses, acima dos 80 anos, caiem todos 

os anos, sendo que aqueles que caiem uma vez têm duas ou três vezes maior risco de 

voltar a cair no espaço de um ano (6). Estes dados são apoiados por outros estudos mais 

recentes (7, 8).  

 Freeman, num estudo sobre a qualidade de vida após fractura da anca refere que 

20% a 30% dos sujeitos que caiem sofrem lesões que reduzem a mobilidade e a 

independência e aumentam o risco de morte prematura (9). Lord refere que após um ano 

de seguimento, 20% dos sujeitos que caiem recorrentemente estão internados em 

hospitais ou morreram. As quedas são, entre a população idosa, a principal causa de 

lesões que resultam em morte, sendo que metade destas ocorrem na sua própria casa 

(10).  

 Relativamente a idosos institucionalizados, aproximadamente 50% cai, pelo 

menos uma vez por ano (11) sendo que mais de 40% cai e mais do que uma vez por ano 

(12). Estando as quedas registadas como um factor determinante para 40% dos 

internamentos em lares é importante realçar que a incidência das quedas pode duplicar 
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depois do realojamento num novo ambiente para depois retornar ao inicial, após 3 

meses (12). 

 As fracturas associadas a quedas são um grave problema de saúde pública que 

acarreta grandes custos não só para quem sofre a queda, mas também para o próprio 

estado. Aproximadamente 10% das quedas resulta em lesões graves, sendo que 5% são 

fracturas (13). Sendo que cerca de 5-10% de todas as quedas resultam em fractura, 

enquanto que 90% de todas as fracturas são atribuídas a quedas (14). Sendo que 

aproximadamente metade dos que parte a anca, devido a uma queda, nunca voltam a 

caminhar normalmente e 20% morre dentro de 6 meses (9). 

 A maioria das quedas sem consequências associadas (75%-80%) nunca chega a 

ser reportada a profissionais de saúde. Uma queda deste tipo também pode ser fatal, 

caso a pessoa seja incapaz de se levantar e não tenha ajuda para tal. Ficar deitado no 

chão por mais de 12h está associado a desidratação, hipotermia, pneumonia e morte. 

Quase 50% daqueles que caiem necessitam de ajuda para se levantarem (15).    

 

II.2 Factores de risco 

  

 Sendo as quedas um grave problema de saúde pública é fundamental a criação e 

implementação de estratégias de prevenção deste tipo de incidentes. Por este motivo, 

torna-se prioritário conseguir identificar as pessoas que se encontram em risco de cair 

de modo a maximizar e direccionar intervenções com o objectivo de minimizar esse 

risco. 

 Vários estudos apontam para diversos factores de risco, factores estes que 

podem sem agrupados em duas categorias: factores intrínsecos e factores extrínsecos. É 
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no entanto importante realçar que as quedas, são muitas vezes, resultado de interacções 

dinâmicas entre vários factores de risco de todas as categorias. 

 Segundo Tinetti o historial de quedas está associado com o aumento do risco de 

cair (7).  

Também a idade e o género estão associadas ao aumento deste risco. A 

incidência das quedas aumenta com o avanço da idade e apesar de não haver diferenças 

entre géneros para os idosos mais jovens, no caso de idosos mais velhos verifica-se que 

as mulheres caiem mais que os homens, bem como têm maior probabilidade de sofrer 

fracturas como consequência da queda (17).  

Saber se o sujeito vive sozinho ou acompanhado parece ser também bastante 

relevante, uma vez que a primeira condição é considerada um factor de risco. Isto 

porque o viver sozinho pode implicar uma maior funcionalidade mas também as 

consequências das quedas poderão ser maiores, especialmente se a pessoa for incapaz 

de se levantar sozinha. O viver sozinho tem vindo a ser referido com um dos factores de 

risco de queda, apesar de parte deste efeito parecer estar relacionado com o tipo de 

habitação (18).    

A etnia é também apontada como um factor de risco. Os indivíduos caucasianos 

caiem mais frequentemente que indivíduos hispânicos e sul asiáticos (19). 

O número e tipo de medicamentos são dos factores de risco mais considerados 

em toda a literatura. O uso de benzodiazepina em pessoas idosas está associado a um 

aumento de 44% no risco de fracturar a anca, aumentando também o risco de quedas 

durante a noite (20). Há também um aumento significativo do risco de queda com o uso 

de medicamentos como psicotrópicos, classe Ia antiarrítmicos, dioxina, diuréticos (21) e 

sedativos (7). Com o aumento do número e diversidade de medicamentos, o número de 

medicamentos prescrito por doente tem vindo a aumentar também, sendo que o risco de 
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queda aumenta significativamente se o indivíduo tomar mais de 4 medicamentos, 

independentemente do tipo (17). 

Associado aos medicamentos, encontramos a presença de condições médicas 

como doenças do aparelho circulatório, doença pulmonar obstrutiva, depressão e artrite 

estão associadas com um aumento de 32% do risco de queda (22). Também o 

hipertireoidismo e a diabetes parecem aumentar o risco de queda, embora os resultados 

não sejam conclusivos (23). 

A visão é outro dos factores a ter em conta quando nos referimos ao estudo das 

quedas. A acuidade visual, sensitividade ao contraste, campo visual, cataratas, glaucoma 

e degeneração macular contribuem todas para o aumento do risco de queda (24) bem 

como o uso de lentes bifocais e progressivas (25). As lentes progressivas ao provocarem 

falta de noção de profundidade dificultam o reconhecimento de obstáculos no meio 

envolvente (25). 

O IMC está também relacionado com o risco de queda, sendo que um valor 

baixo deste índice parece estar associado com o aumento do risco (7).   

Outros factores de risco relacionam-se com os problemas na mobilidade, na 

marcha e de equilibrio. Depois dos 30 anos verifica-se um declínio na força e resistência 

muscular (cerca de 30% por década) o que resulta numa menor capacidade funcional, 

dificultando e, por vezes, impossibilitando a realização das tarefas diárias comuns (26). 

Quando a força, resistência, potência muscular e consequentemente a funcionalidade 

sofre um declínio bastante acentuado, a pessoa torna-se incapaz de evitar que um 

tropeção ou um deslize se torne numa queda. A fraqueza muscular é um factor de risco 

bastante significativo, assim como problemas na padrão de marcha, no equilíbrio e o 

uso de um auxiliar de marcha. Dificuldade em levantar-se de uma cadeira está também 

associada com o aumento do risco de queda (19).    
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 A inactividade física tem sido identificada como um importante factor de risco 

de queda, em pessoas idosas. Apesar de alguns declínios serem inevitáveis com o 

avançar da idade, há evidências consideráveis que indicam que indivíduos idosos 

fisicamente activos se mantêm saudáveis e funcionais durante mais tempo que idosos 

com um estilo de vida mais sedentário (27). A actividade física torna-se por isso 

bastante importante, havendo evidência que as quedas não são uma consequência 

inevitável do envelhecimento e que podem, de facto, ser prevenidas. O exercício 

desempenha um importante papel na modificação dos factores de risco de lesão 

associados às quedas e à própria prevenção das mesmas, em indivíduos idosos (28). 

Há, no entanto, evidencias que sugerem uma associação do tipo U, entre a 

actividade física e as quedas. Isto quer dizer que os indivíduos mais activos e os mais 

sedentários são ou que estão em maior risco de cair. O facto de indivíduos bastante 

activos se encontrem também em maior risco de queda, prende-se com o facto de 

estarem mais expostos a factores de risco extrínsecos e não com o efeito da actividade 

física propriamente dita (30).  

O medo de cair está também associado ao risco de queda. Mais de 70% dos 

indivíduos que caíram recentemente e 40% dos que não reportaram uma queda recente, 

admitem ter medo de cair (7, 15). Uma reduzida capacidade física e funcional está 

associada com o medo e a ansiedade de cair, sendo que mais de 50% das pessoas com 

medo de cair restringem ou eliminam actividades físicas e sociais (15). 

 O impacto que factores ambientais têm no risco de queda, não é ainda certo. 

Havendo alguns estudos sobre o assunto. Num estudo realizado em 2000, foi reportado 

que cerca de 30% das quedas na população idosa, se devem a causas ambientais. Alguns 

factores de risco extrínsecos são: perigos do meio envolvente tais como a falta de 
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luminosidade, pisos escorregadios, superfícies irregulares, etc. Também o tipo de roupa 

e calçado são apontados como factores extrínsecos (29.) 

 

II.3. Avaliação dos factores de risco 
 

 Grande parte dos factores de risco mencionados anteriormente podem ser 

facilmente identificados através da aplicação de um questionário. No entanto, há 

factores que só são conhecidos através da utilização de métodos de avaliação, métodos 

estes que devem estar validados para a população em estudo, neste caso a população 

idosa.    

 Tal como já foi referido anteriormente, são necessárias “ferramentas” que 

permitam estudar de forma apropriada, a actividade física em idosos e para avaliar o 

sucesso das intervenções. O uso de questionários nas populações adultas, pode ser 

limitado, uma vez que estes sujeitos apresentam frequentemente problemas como a falta 

de visão ou audição, distúrbios cognitivos ou falta de memória a curto ou a longo prazo. 

Poderão também surgir problemas com a exactidão da intensidade reportada, uma vez 

que a percepção de esforço depende da tolerância e do nível de aptidão física individual, 

sendo ambos afectados com o avançar da idade (31). 

Apesar destas desvantagens, o uso de questionários é uma boa opção para 

estudos de base populacional, já que nestes casos se torna praticamente impossível o 

uso de métodos mais complexos e dispendiosos. Os questionários são também uma 

óptima ferramenta para trabalho de terreno.  

Existem já vários questionários de actividade física, validados para a população 

idosa, como é o caso do Yale Physical Activity Survey (YPAS), apesar de ainda não 

estar validado para a população idosa portuguesa. Este questionário apresenta uma boa 
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correlação tanto com a DLW como com a acelerometria (31). Este questionário tem a 

particularidade de detalhar o tipo de actividade física realizada, além disso é capaz de 

estimar o tempo e o gasto energético dispendido durante uma semana típica do mês 

passado, bem como o gasto energético total semanal bem como o gasto temporal total 

semanal. 

 A acelerometria é outro método de avaliação capaz de obter de forma eficaz 

informação objectiva e detalhada, sobre a actividade física, podendo ultrapassar muitos 

dos problemas dos métodos de auto-relato em idosos (33).
 
Porque os acelerómetros são, 

geralmente, mais sensíveis que os métodos de auto-relato, estes podem ser ideais para 

utilizar com populações que, tipicamente costumam ingressar em actividades muito 

leves ou por breves momentos, como é o caso da população idosa (32). 

 No entanto, também há limitações reconhecidas, na utilização de acelerómetros, 

como é o caso da incapacidade de detectar actividades como o andar de bicicleta ou o 

treino de força. Existem também problemas específicos da sua utilização com 

indivíduos idosos. Por exemplo, a qualidade dos dados pode ser afectada 

significativamente pelo grau de adesão do sujeito que terá que se lembrar de usar o 

acelerómetro, isto poderá representar um problema para indivíduos idosos que 

enfrentem problemas de memória, falta de visão e destreza manual, para colocar o 

equipamento na posição e local recomendado
*
 

 Problemas no equilíbrio representam também um dos factores de risco de queda, 

em idosos. De forma a perceber o porquê de certos idosos apresentarem maior 

probabilidade de queda, têm vindo a ser desenvolvidos métodos de avaliação do 

equilíbrio e padrão de marcha. 

                                                           
*
 Wilcox, Tudor-Locke & Ainsworth, 1996, citado por Copeland J. & Eslinger D, (2009), pag 18. 
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 Enquanto que alguns testes requerem apenas a realização de uma determinada 

tarefa, como andar ou permanecer parado sobre apenas um apoio, outros há em que é 

necessário a realização de múltiplas tarefas. Apesar dos testes de apenas um item serem 

úteis como ferramentas de triagem, estes fornecem pouca informação sobre os possíveis 

problemas no equilíbrio (34). Existem diversos testes que utilizam vários itens de 

avaliação: Performance Oriented Mobility Assement (POMA), Gait Abnormality Rating 

Scale, Fast Evaluation of Mobility, Berg Balance Scale (BBS) e Fullerton Advanced 

Balance (FAB) scale.  

 A BBS foi durante muito tempo a mais utilizada em testes clínicos para a 

avaliação do equilíbrio em idosos. No entanto, esta não avalia adequadamente a 

contribuição dos 3 sistemas sensoriais para o equilíbrio, nem inclui a avaliação do 

controle postural reactivo, o que leva a crer que há uma limitação na sua capacidade de 

detectar limitações funcionais, bem como de identificar limitações mais subtis no 

equilíbrio de idosos altamente funcionais. Deste modo a escala FAB vem colmatar estas 

limitações (34).             

 A escala FAB é composta por 10 testes de equilíbrio, cada teste é pontuado de 0 

a 4, sendo possível um score máximo de 40 pontos. Este método é rápido e de fácil 

aplicação, podendo ser executado numa área pequena e requer aproximadamente 10 a 

12 minutos para ser completado. Os testes individuais nesta escala incluem actividades 

de equilíbrio estático e dinâmico, realizadas com diferentes envolvimentos sensoriais.  

Num estudo que pretendia discriminar, através do uso da escala de FAB, os idosos que 

caiem dos que não caiem, reportou que o total obtido nesta escala, é um score com valor 

preditivo no que diz respeito às quedas. Para além do score total, o autor reporta ainda 

que as variáveis com um valor preditivo mais forte são o teste de transpor um banco, 

permanecer durante 20 segundos sobre uma superfície de espuma de olhos fechados, dar 
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10 passos sobre uma linha, permanecer durante 20 segundos sobre um único apoio e o 

salto a 2 pés (35). 

 A escala de FAB inclui testes que são mais difíceis de executar sem 

desequilíbrio e que são por isso mais sensíveis a mudanças subtis que ocorrem nas 

múltiplas dimensões do equilíbrio. A inclusão de testes que avaliam especificamente a 

recepção sensorial e habilidades de integração, que são essenciais para um bom 

planeamento e execução motora, aumenta também a sensibilidade desta escala em 

detectar mudanças subtis no equilíbrio e mobilidade (35).        

 Outro teste que pode ser utilizado para a avaliação do equilíbrio e da força é o 

proposto pelos autores Podsiadlo e Richardson, o teste “Timed Up and Go” (TUG). Este 

permite avaliar o equilíbrio sentado, a transferência de sentado para a posição de bipede, 

estabilidade na execução da marcha e mudanças no seu curso, sem utilizar estratégias 

compensatórias. Neste teste é pedido ao sujeito que se levante de uma cadeira, percorra 

uma distância de 3m, e retorne para se sentar na cadeira novamente, sendo o seu 

desempenho analisado através da contagem do tempo necessário para o realizar. 

Indivíduos adultos, independentes e sem alterações no equilíbrio realizam o teste em 10 

segundos ou menos, os que são dependentes em transferências básicas realizam o teste 

em 20 segundos ou menos e os que necessitam mais de 30 segundos para realizar o teste 

são dependentes em muitas actividades de vida diária e por vezes até mesmo na 

mobilidade (36). 

 Tal como já foi referido anteriormente o envelhecimento é frequentemente 

acompanhado pela deterioração progressiva das capacidades físicas, como por exemplo 

a força. Na verdade, a manutenção da força no membro inferior, em particular, é vista 

como parte essencial da realização autónoma de tarefas do quotidiano, uma vez que está 
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associada com importantes actividade como o caminhar, subir escadas, levantar-se da 

posição de sentado e até na prevenção de quedas (37). 

 Existem vários testes de campo que permitem avaliar a força muscular do 

membro inferior, como por exemplo o de completar 5 repetições, de sentar e levantar da 

cadeira, cronometrando o tempo que o sujeito demora a concluir a prova. Outro teste 

consiste exactamente no mesmo mas em vez de completar 5 repetições é pedido ao 

sujeito que complete 10. No entanto, estes testes têm sido criticados por serem 

demasiado difíceis o que dificulta a sua aplicação na população idosa (37). 

 Rikli and Jones propõem uma alternativa, o “30-s chair stand tês”. Este consiste 

na contabilização das vezes que um sujeito se consegue levantar e voltar a sentar numa 

cadeira, durante 30 segundos. Sendo este um teste fiável e validado para a avaliação da 

força muscular do membro inferior (38).       

 Desta forma e tendo por base o conteúdo atrás referido surge como objectivo do 

presente estudo, a definição de um perfil de risco que permita identificar, entre a 

população idosa, os indivíduos que se encontram em maior de cair.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

III. Metodologia 
 

III.1 Amostra 
 

 Os participantes neste estudo foram recrutados em programas de exercício da 

Faculdade de Motricidade Humana, centros de saúde, centros de dia/lares, ginásios e 

eventos de actividade física abertos ao público. A grande maioria dos sujeitos provém 

da grande área metropolitana de Lisboa e vale do Tejo, residentes num raio de 100km 

em relação à Faculdade de Motricidade Humana. 

 A amostra é constituída por 604 sujeitos com idade igual ou superior a 65 anos. 

Foram considerados como critérios de exclusão apresentar condicionamentos 

neurológicos, não ser capaz de perceber ou responder os questionários utilizados e/ou 

não conseguir deslocar-se de forma autónoma.  

 Imediatamente antes à recolha dos dados foi explicado a todos os participantes 

os objectivos do estudo, sendo que cada participante consentiu a recolha e tratamento 

dos seus dados, tendo sido assinado um consentimento informado. 

 O presente estudo surge no âmbito do projecto “Biomecânica da Locomoção 

Idosa: Identificação dos factores determinantes do risco de quedas”, desenvolvido pelo 

grupo Neuromechanics do CIPER-FMH (Projecto PTDC/DES/72946/2006). 

 O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comité de Ética da Faculdade de 

Motricidade Humana.   

 

 

III.2 Procedimentos 
 

 Foi desenhado um estudo transversal com o objectivo de determinar quais os 

principais factores de risco de quedas em idosos. Para a concretização deste objectivo a 
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recolha de dados, foi dividida em 3 avaliações diferentes: questionários (saúde, quedas e 

actividade física), testes funcionais e monitorização da actividade física através da 

acelerometria. 

 O questionário de saúde e quedas contém questões sobre os dados demográficos, 

percepção de saúde, visão, audição, autonomia, toma de medicamentos, doenças 

crónicas e historial de quedas (7, 17 – 25). O historial de quedas, não só inclui o número 

de quedas no último ano, como também a localização, circunstâncias e consequências 

das últimas 3 quedas, organizadas da mais recente para a mais antiga. 

 Este questionário foi aplicado através de uma entrevista presencial, por 

examinadores especificamente treinados para o efeito, pelos especialistas em exercício e 

saúde, membros da equipa de investigação do projecto “Biomecânica da Locomoção 

Idosa: Identificação dos factores determinantes do risco de quedas”. 

 O questionário de actividade física utilizado foi o YPAS – Yale Physical 

Activity Survey (46), que apesar de ser um questionário já validado para a população 

idosa em diversos países, se encontra ainda a ser validado para a população portuguesa 

num estudo integrado no mesmo projecto de investigação. Este questionário tem a 

particularidade de detalhar o tipo de actividade física realizada, possibilitando 

igualmente a estimação do tempo e o gasto energético (produto do tempo dispendido 

numa actividade, em minutos, pelo código de intensidade, em kcal/min, dessa mesma 

actividade) dispendido em cada actividade, numa semana típica do mês passado, bem 

como o gasto energético total e o tempo total dispendido numa semana. 

 Os testes funcionais incluem: testes de força do membro inferior e avaliação da 

potência e coordenação, através do teste “Timed Up and Go” (em que é solicitado ao 

sujeito que se levante de uma cadeira, percorra uma distância de 3m, contorne uma 

marca colocada no chão e retorne para se sentar na cadeira novamente, no mínimo de 
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tempo possível) e do teste Sentar e Levantar da Cadeira (em que é pedido ao sujeito que 

se sente e levante da cadeira o maior número de vezes possível, durante 30 segundos, 

todo o movimento deve ser realizado sem qualquer tipo de ajuda por parte dos braços). 

Ambos os testes fazem parte da bateria de teste proposta por Rikli & Jones (38) 

 A avaliação do equilíbrio foi realizada através da aplicação de 4 dos 10 itens da 

escala de FAB, uma vez que estes 4 itens são aqueles que apresentam um maior valor 

preditivo quando relacionados com o risco de queda em idosos (35). O teste de 

equilíbrio 1, consiste na transposição de um banco de 15cm, com apenas um apoio 

sobre o banco. O teste deve ser realizado pelos menos duas vezes, alternando o pé de 

apoio. Relativamente ao teste de equilíbrio 2, este consiste na realização de 10 passos 

em linha recta sobre uma linha colocada no chão, o calcanhar deve tocar na ponta do pé 

contrário em todos os passos. No teste 3 é pedido ao sujeito que permaneça em pé, 

sobre apenas um apoio e com os braços cruzados sobre o peito, sendo cronometrado 

durante quanto tempo o sujeito consegue permanecer nesta posição até um máximo de 

20 segundos. Por fim, o teste 4, consiste em permanecer, em pé sobre uma superfície de 

esponja com os olhos fechados e braços cruzados sobre o peito, o sujeito deverá tentar 

permanecer nesta posição durante 20 segundos (34, 35)      

 Os examinadores foram especificamente treinados para avaliação dos vários 

parâmetros, segundo as instruções dos autores (Rikli et al 1999; Rose et al 2006). No 

final da sessão todos os participantes receberam um relatório escrito com os resultados 

dos seus testes de aptidão funcional. 

 Foram ainda determinados o peso e a altura de forma a calcular o Índice de 

Massa Corporal, de acordo com os procedimentos preconizados pela Internacional 

Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). 
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 Por fim, a monitorização da actividade física foi feita através da utilização de um 

acelerómetro uniaxial (ActiGraph, GT1M model, Fort Walton Beach, Florida).Todos os 

participantes foram instruídos sobre a forma de utilização deste aparelho, que deveria 

ser colocado sobre a crista ilíaca direita, junto ao corpo e seguro por uma fita elástica. 

Foi-lhes pedido que usassem o acelerómetro durante 5 dias consecutivos, sendo que 

deveriam incluir, pelo menos, um dia do fim de semana. O acelerómetro deveria ser 

utilizado durante todo o dia e apenas deveria ser retirado para dormir, tomar banho ou 

durante a realização de actividades dentro de água. Foi ainda pedido aos participantes 

que registassem as horas em que colocam e retiram o aparelho, num diário concebido 

para o efeito. 

 

III.3 Análise estatística 
 

 A análise estatística foi realizada com recurso ao software de Análise Estatistica 

PASW Statistics 18.0.  

 Recorreu-se á análise estatística descritiva para determinar medidas de tendência 

central (média amostral e mediana) e dispersão (desvio padrão) para as variáveis 

quantitativas, e frequência para as variáveis qualitativas. 

 Dado que o objectivo deste estudo consistia na criação de um modelo estatístico 

que permitisse identificar quais os principais factores de risco de queda, a variável 

dependente considerada foi o número de quedas ao longo do ano prévio à aplicação do 

questionário. Sendo esta uma variável ordinal e após a analise descritiva, esta variável 

foi recodificada para quatro valores (0, 1, 2, 3 e 4 ou mais quedas), isto porque apenas 

15 dos sujeitos reportaram ter caído 4 ou mais vezes, ainda que a amplitude de variação 

seja igual a 0 – 10 quedas.  
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 Assumindo que a variável dependente tem uma distribuição de Poisson, uma vez 

que a dimensão da amostra não foi fixada à priori e se trata do número de ocorrências 

num determinado período de tempo (último ano), numa primeira fase recorreu-se aos 

modelos bivariados da regressão de Poisson, com a variável dependente – número de 

quedas no último ano recodificada e apenas uma variável independente para seleccionar 

as variáveis que mais poderiam influenciar o poder explicativo do modelo estatístico 

objectivado. Desta forma, e assumindo um p˂0.20, foram pré-seleccionadas variáveis 

estatisticamente significativas para o risco de queda.  

 Recorrendo novamente a modelos de regressão de Poisson, foi encontrado um 

modelo com 4 das 26 possíveis variáveis independentes pré-seleccionadas e 1 variável 

criada a partir da soma de outras 4 (somas dos testes de equilíbrio).  

 Todas as variáveis do modelo criado foram recodificadas, número de 

medicamentos (0, 1, 2, 3 ou mais), IMC (˂18.5, 18.6 - 24.9, 25.0 - 29.9, 30.0 – 34.9, 

35.0 – 39.9 e ≥40 kg/m
2
), sendo que para as restantes variáveis independentes, foram 

calculados os tercis, tendo as mesmas sido categorizadas segundo esses valores, score 

global de equilíbrio (1º tercil ≤10, 2º tercil 11 – 14, 3º tercil ≥15), score de caminhada 

(1º tercil ≤8, 2º tercil 9 – 24, 3º tercil ≥25) e dispêndio energético em exercício (1º tercil 

≤ 0, 2º tercil 1 – 720, 3º tercil ≥721 kcal/min/semana). 
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IV. Resultados    
 

 Os sujeitos participantes neste estudo têm uma média de idades de 74,5 ±6,5 

anos, com um Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 28,3 ± 4,8 kg/m
2 

(tabela 1), 

sendo que aproximadamente 70% são mulheres. A análise dos dados permite ainda 

constatar que cerca de 70,8% dos sujeitos vive acompanhado ainda que apenas 50% 

destes seja casado (tabela 1). 

 Quanto ao nível de escolaridade, cerca de 50% dos sujeitos, afirma ter o terceiro 

ou quarto ano, actualmente equivalente ao ensino primário, 13,7% dos sujeitos não 

frequentou a escola e apenas 9,7% completaram o ensino superior.  

  Relativamente a condições médicas, aproximadamente 74% dos sujeitos refere 

já ter sido diagnosticado com alguma doença crónica. Já no que diz respeito às quedas, e 

remetendo ao último ano, 64% dos sujeitos reporta não ter caído, 21,5% reporta ter 

caído uma vez (queda episódica) e 14,5% diz ter caído duas ou mais vezes (queda 

recorrente). 

Devido a limitações temporais, nem todos os sujeitos realizaram a sessão 

completa de avaliação. Posto isto, limitações na disponibilidade de acelerómetros e 

critérios de avaliação estabelecidos para o tratamento de dados permitiu apenas avaliar 

87 sujeitos, razão pela qual as variáveis da acelerometria não foram consideradas neste 

estudo. 

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam os valores obtidos através da estatística descritiva, 

das variáveis em estudo. 

A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra para as variáveis demográficas, 

constando nesta a média e a mediana, como medidas de tendência central, e o desvio 

padrão como medida de dispersão para as variáveis quantitativas e a frequência para as 

variáveis qualitativas.  
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Tabela 1. Caracterização demográfica da amostra 

FACTOR N MÉDIA (DP) MEDIANA 
Idade 601 74,53 (6,46) 74,0 

Idade da reforma 532 59,74 (7,42) 62,0 

IMC (kg/m
2
) 588 28,32 (4,80) 27,7 

FACTOR N PERCENTAGEM  

Género Feminino 421 69,9  

Masculino 181 30,1  

Vive 

acompanhado 
SIM 426 70,8  

NÃO 176 29,2  

Estado civil 

Solteiro 44 7,3  

Casado 302 50,2  

Viúvo 227 37,7  

Divorciado 29 4,8  

Nível de 

escolaridade 

Não frequentou 82 13,7  

Primária 294 49,2  

Básico 92 15,4  

Secundário 72 12,0  

Ensino Superior 58 9,7  

 

 

Na tabela 2, são apresentados os resultados da análise descritiva para as 

variáveis relacionadas com o estado de saúde e quedas.  

Relativamente à nossa variável dependente, número de quedas durante o último 

ano, importa realçar que a média não chega a 1 (0,64±1,2). Quanto ao número total de 

medicamentos tomados a média da nossa amostra situa-se nos 3,23±2,31, sendo a 

mediana igual a 3,0. Já para o número de medicamentos psíquicos, cérebro-vasculares e 

para outras doenças tomados, a média é bastante mais reduzida, situando-se nos 0,42 

±0,75; 0,08±0,35; 0,85±1,04; respectivamente. 

Quanto à percepção de saúde geral, a maioria dos sujeitos (50,8%) reporta ter 

uma saúde razoável, sendo que cerca de 50,7% afirma ter ainda uma boa visão. 

Relativamente ao medo de cair, cerca de metade dos participantes diz nunca 

sentir medo de cair, sendo que apenas 8,8% afirma ter sempre este receio. 
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Tabela 2. Caracterização da amostra relativamente aos parâmetros do estado de saúde e 
quedas 

FACTOR N MÉDIA (DP) MEDIANA 
Nº de quedas 602 0,64 (1,20) 0,0 

Nº Total Med 583 3,23 (2,31) 3,0 

Nº Med psíquicos 576 0,42 (0,75) 0,0 

Nº Med cérebro-vasculares 575 0,08 (0,35) 0,0 

Nº Med outras doenças 545 0,85 (1,04) 1,0 

FACTOR N PERCENTAGEM  

Medo de Cair 

Nunca 84 49,1  

Ocasionalmente 48 28,1  

Frequentemente 23 13,5  

Sempre 15 8,8  

Percepção de 

saúde 

Muito Má 11 1,8  

Má 58 9,6  

Razoável 306 50,8  

Boa 192 31,9  

Excelente 35 5,8  

Percepção de 

visão 

Muito Má 11 1,8  

Má 52 8,7  

Razoável 177 29,7  

Boa 302 50,7  

Excelente 54 9,1  

 

A tabela 3 contem os resultados da análise descritiva para as variáveis 

quantitativas e qualitativas relativas à aptidão funcional e á actividade física. 

 Quanto aos dispêndios energéticos obtidos através do YPAS e que foram 

considerados estatisticamente significativos na análise bivariada, podemos observar que 

em termos médios, os sujeitos despendem o mesmo em actividade de quintal e em 

actividades de tomar contar, sendo a mediana igual a 0.0 para ambas estas variáveis. Por 

outro lado, é no exercício e em actividades recreativas que, em média, os sujeitos da 

amostra despendem mais energia (718,44 ± 1028,72 e 736,77 ± 

998,45kcal/min/semana), sendo que, neste caso, as medianas são iguais a 360 e 420, 

respectivamente. 

 Quanto aos testes funcionais, em média a população em estudo realiza 

14,81±5,79 repetições no teste de sentar e levantar da cadeira e 6,69±3,58 segundos no 
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teste do “Up and Go”, resultados estes que, tendo em conta a média de idades, são 

classificados como bom e precisa melhorar, respectivamente.  

Tabela 3. Caracterização da amostra relativamente aos parãmetros de aptidão funcional e de 
actividade física 

FACTOR N MÉDIA (DP) MEDIANA 
Sentar e Levantar (reps) 582 14,81 (5,79) 15,0 

“Up and GO” (segs) 583 6,69 (3,58) 5,6 

DE Quintal (kcal/min)* 584 336,22 (1093,82) 0,0 

DE Tomar Conta (kcal/min)* 584 344,13 (1758,82) 0,0 

DE Exercício (kcal/min)* 584 718,44 (1028,72) 360,0 

DE Recreativas (kcal/min)* 584 736,77 (998,45) 420,0 

Score Vigoroso (0-60) 602 12,63 (16,77) 0,0 

Score Caminhada (0-48) 602 17,91 (15,44) 16,0 

Score Movimento (0-15) 599 8,69 (3,63) 9,0 

Score Posição de Pé (0-10) 597 6,11 (2,45) 6,0 

Score Sentado (0-4) 602 2,44 (0,99) 2,0 

Soma Scores de Actividade 597 48,34 (29,95) 45,0 

Score Equilibrios (0-16) 584 11,14 (4,64) 13,0 

FACTOR N PERCENTAGEM  

Equilíbrio 1 

0 47 8,0  

1 26 4,4  

2 18 3,1  

3 64 10,9  

4 430 73,5  

Equilíbrio 2 

0 94 16,0  

1 54 9,2  

2 103 17,6  

3 152 25,9  

4 183 31,2  

Equilíbrio 3 

0 75 12,8  

1 108 18,4  

2 125 21,3  

3 90 15,3  

4 189 32,2  

Equilíbrio 4 

0 60 10,2  

1 35 6,0  

2 79 13,5  

3 119 20,3  

4 294 50,1  
 

 

 

Med – Medicamentos, IMC – Indice de Massa Corporal, DE – Dispêndio energético 

*Valores referentes a uma semana 

 



24 
 

Relativamente aos testes de equilíbrio, podemos verificar que a maior 

percentagem, encontra-se sempre na última categoria, que representa o nível mais 

elevado de equilíbrio, em qualquer um dos quatro testes.    

A tabela 4 mostra os valores obtidos na análise bivariada da regressão de 

Poisson, para as variáveis consideradas significativas (p≤0,20), numa primeira fase.  

 

Tabela 4. Análise bivariáda 

FACTOR N WALD CHI-SQUARE Sig 

Idade 601 6,297 0,098 

Género 602 15,159 0,000 

Estado Civil 602 10,252 0,017 

Vive acompanhado 602 10,979 0,001 

Percepção de saúde 602 59,723 0,000 

Percepção de visão 596 40,369 0,000 

Total medicamentos (n) 583 22,856 0,000 

Med. Psíquicos (n) 576 7,933 0,094 

Med cérebro-vasculares (n) 575 5,529 0,137 

Med outras doenças(n) 545 12,426 0,029 

Medo de cair 171 19,532 0,000 

Score vigoroso 602 11,719 0,164 

Score caminhada 602 57,582 0,000 

Score Movimento 599 48,809 0,000 

Score Posição de Pé 597 61,354 0,000 

Score Sentado 602 31,863 0,000 

Scores de Actividade 597 116,646 0,001 

IMC (Kg/m
2
) 588 184,196 0,001 

Sentar e Levantar (reps) 582 68,755 0,000 

“Up and GO” (segs) 583 189,714 0,120 

Equilibrio 1 585 64,544 0,000 

Equilibrio 2 586 65,147 0,000 

Equilibrio 3 587 57,936 0,000 

Equilibrio 4 587 43,678 0,000 

Score equilibrios 584 80,321 0,000 

DE Quintal (kcal/min/sem) 584 55,886 0,001 

DE Tomar Conta(kcal(min/sem) 584 24,877 0,097 

DE Exercício (kcal/min/sem) 584 86,020 0,002 

DE Recreativas (kcal/min/sem) 584 114,822 0,002 
 

Variável dependente: número de quedas dados no último ano 

Variáveis explicativas: Med – medicamentos, IMC – Índice de Massa Corporal, DE – dispêndio energético 
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A tabela 5 mostra a qualidade de ajustamento do modelo aos valores observados, 

sendo que podemos considerar que existe um bom ajustamento uma vez que o value/df 

da deriance é de 1,196. 

O Likelihood Ratio Chi-Square apresenta um valor de 116,771 com p≤0,01, para 

o modelo em questão. 

Tabela 5. Qualidade do modelo 

 VALUE DF VALUE/DF 

Deviance 636,357 532 1,196 

Scaled Deviance 636,357 532  

Pearson Chi-Square 706,726 532 1,328 

Scaled Pearson Chi-Square 706,726 532  

Log Likelihood -549,360   

Akaike's Information Criterion (AIC) 1128,720   

Finite Sample Corrected AIC (AICC) 1129,624   

Bayesian Information Criterion (BIC) 1193,287   

Consistent AIC (CAIC) 1208,287   
 

 

 

 

 

 

 Variável dependente: número de quedas dados no último ano 

 

 

Na tabela 6 são apresentados os resultados da análise estatística dos factores 

preditores do número de quedas através da regressão de Poisson, a partir do modelo 

multifactorial.  

Considerando a fórmula do modelo de Poisson (logμij = α + β1(i) + β2(j) + 

2(ij)), podemos constatar que o número de quedas é determinado pelo número de 

medicamentos tomados, pelo nível global de equilíbrio, pelo score de caminhada e pelo 

índice de Massa Corporal. 

Importa referir que as variáveis independentes do modelo, são altamente 

significativas: score de equilíbrio e o score de caminhada, número de medicamentos, 

IMC (p≤0,01), e dispêndio energético em exercício (p≤0,05).  
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Tabela 6. Factores preditores do perfil de risco 

 Type III 
 Wald Chi-Square df Sig. 

(Intercept) 25,813 1 0,000 

Total de medicamentos (n) 15,000 3 0,002 

Score de equilíbrio 18,295 2 0,000 

Score de caminhada 16,095 2 0,000 

Dispêndio Energético Exercício 

(kcal/min/semana)  
7,562 2 0,023 

Índice de Massa Corporal (kg/m
2
) 18,518 5 0,002 

 

Variável dependente: número de quedas dados no último ano 

 

                       

A tabela 7 apresenta a análise dos factores preditores do risco de queda do 

modelo anteriormente referido. 

Relativamente ao número de medicamentos, quando comparados com sujeitos 

que tomam três ou mais medicamentos e depois de ajustado para os demais factores 

determinantes, o risco de queda é reduzido em 0,663 para os sujeitos que não tomam 

medicamentos. Verifica-se também uma redução no risco de 0,582 para os sujeitos que 

tomam apenas um medicamento, em relação à mesma categoria de referência. Já os 

sujeitos que tomam dois medicamentos não apresentam risco acrescido, quando 

comparados com os sujeitos que tomam três ou mais. 

 Quanto ao nível global de equilíbrio actua como protector. Para os sujeitos 

classificados no 1º tercil, ou seja, com um score ≤10 (nível fraco de equilíbrio) verifica-

se um risco acrescido de cair, 0,706 vezes maior do que para sujeitos que estão situados 

no 3º tercil, ou seja, com um score ≥15 (bom nível de equilíbrio). Não obstante, a 

variável dependente, número de quedas, é também determinada pelo nível mediano de 

equilíbrio (2º tercil 11 - 14), embora com menor expressão (0,357), quando comparados 
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com a mesma categoria de referência e depois de ajustados para os restantes factores de 

risco determinantes.   

 Considerando o parâmetro Score de caminhada, verificamos que os sujeitos que 

se encontram no 1º tercil (≤8) têm um risco acrescido, de 0,466, quando comparados 

com os sujeitos do 3º tercil (≥25) que apresentam um maior volume para este tipo de 

actividade física. Por outro lado, os sujeitos que se encontram no 2º tercil (9 – 24) não 

apresentam associação com o número de quedas, quando comparados com os 

indivíduos que mais caminham (3º tercil). 

 Curiosamente quando nos debruçamos perante o factor Dispêndio Energético 

com o Exercício, deparamo-nos com uma redução do risco de 0,336 e de 0,330, para os 

sujeitos do 1º (score igual a 0 kcal/min/semana) e do 2º tercil (score entre 1 – 720 

kcal/min/semana) respectivamente, quando comparados com os sujeitos do 3º tercil 

(score ≥721 kcal/min/semana), ou seja, que apresentam um maior dispêndio energético 

semanal em actividade física formal.  

 Relativamente ao Índice de Massa Corporal, o risco para a categoria ˂18,5 

kg/m
2
 não difere estatisticamente quando comparado com a categoria mais elevada 

(≥40kg(m
2
). Para os sujeitos que se encontram na categoria 18,6 – 24,9 km/m

2
, verifica-

se uma redução no risco de queda, de 0,906, havendo também uma redução no risco, 

embora não tão expressiva mas ainda assim bastante significativa, para aqueles que se 

situam entre 25,0 – 29,9 kg/m
2
 (- 0,559). Para as restantes categorias deste factor, não se 

verificam diferenças significativas no risco de queda. (p = 0,318 e p = 0,073), quando 

comparado com a categoria mais elevada. 

 Partindo desta análise, podemos verificar que neste modelo, o factor preditor do 

risco de queda com mais expressão é o Índice de Massa Corporal, uma vez que os 

sujeitos que se encontram na categoria considerada saudável apresentam uma grande 
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redução do risco de queda, quando comparados com indivíduos da categoria mais alta. 

Sendo esta redução no risco de queda, a maior do modelo, não havendo nenhum outro 

factor preditor com uma redução tão expressiva. Também o Nível Global de Equilibrio, 

surge neste modelo com uma grande expressividade, sendo, a seguir ao IMC, o factor 

preditor mais significativo.      

Tabela 7. Análise dos factores predictores do número de quedas pela regressão de Poisson (modelo 
multifactorial) 

 B 
Desvio 
Padrão 

Intervalo de Confiança  a 95% 
Sig 

Inferior Superior 

Constante 
 

- 0,231 0,3018 - 0,823 0,360 0,443 

MED = 0 - 0.663 0,3000 - 1,251 - 0,075 0,027 

MED = 1 - 0.582 0,1846 - 0,944 - 0,220 0,002 

MED = 2 - 0,270 0,1491 - 0,562 0,022 0,070 

MED = 3 0ª . . . . 

EQ  ≤ 10 0,706 0,1712 0,370 1,041 0,000 

EQ  11 – 14  0,357 0,1727 0,019 0,696 0,039 

EQ  ≥15 0ª . . . . 

SC ≤8 0,466 0,1599 0,153 0,780 0,004 

SC 9 – 24  - 0,023 0,1687 - 0,354 0,308 0,891 

SC ≥25 0ª . . . . 

DEE = 0 kcal/min* - 0,336 0,1414 - 0,614 - 0,059 0,017 

DEE 1 – 720 kcal/min* - 0,330 0,1375 - 0,600 - 0,061 0,016 

DEE ≥721 kcal/min* 0ª . . . . 

IMC ˂ 18.5 kg/m2 - 0,088 0,6249 - 1,313 1,137 0,888 

IMC 18.6 – 24.9 kg/m2 - 0,906 0,2751 - 1,445 - 0,367 0,001 

IMC 25.0 – 29.9 kg/m2 - 0,559 0,2473 - 1,044 - 0,075 0,024 

IMC 30.0 – 34.9 kg/m2 - 0,247 0,2475 - 0,732 0,238 0,318 

IMC 35.0 – 39.9 kg/m2 - 0,534 0,2984 - 1,119 0,051 0,073 

IMC ≥ 40 kg/m2 0ª . . .  
 

Variável dependente: número de quedas dadas  no último ano, variáveis explicativas: MED – Número de 

medicamentos, EQ – Nível global de equilíbrio, SC – Score de caminhada, DEE – Dispêndio energético em 

exercício, IMC – Índice de Massa Corporal 

*Valores relativos a uma semna 

ª Definido com como zero porque este parâmetro é redundante.  
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V. Discussão dos resultados 
 

 O principal objectivo deste estudo consistiu na identificação dos principais 

factores de risco de queda, através da criação de um modelo estatístico de Poisson, e 

deste modo conseguir diferenciar os sujeitos que estão em risco de cair em relação aos 

sujeitos que não reportaram ter caído no ano prévio ao estudo. 

 O modelo desenvolvido contempla cinco factores de risco intrínsecos: número 

total de medicamentos, índice de massa corporal, nível global de equilíbrio, score de 

caminhada e dispêndio energético semanal em actividade física formal. Estes resultados 

podem ter implicações práticas no que diz respeito à prevenção das quedas. Os referidos 

factores de risco podem ser facilmente avaliados através de algumas questões, quatro 

testes de equilíbrio e da medição da altura e peso de forma a calcular o Índice de Massa 

Corporal dos sujeitos. Uma vez identificados os factores de risco, poderá ser 

desenvolvida uma estratégia de prevenção que vise aumentar os scores de equilibrio e 

caminhada bem como o dispêndio energético semanal em actividade física formal, 

controlando o peso do sujeito e se possível reduzir o número de medicamentos tomados, 

talvez até por intermédio da modificação dos referidos factores.   

 Apesar das quedas acidentais, ou seja, devido a factores de risco extrínsecos 

sejam citadas na literatura como as mais frequentes, cerca de 30% a 50%, (40) optámos 

pela criação de um modelo que contempla apenas factores intrínsecos, uma vez que 

muitas das quedas consideradas acidentais, são resultado da interacção de perigos 

ambientais conhecidos com efeitos acumulados do envelhecimento e doença (40). 

 Existem já alguns estudos que desenvolveram perfis de risco, identificando deste 

modo vários factores que parecem influenciar o risco de queda, em indivíduos idosos.  

Em comparação com dados reportados por Neyens, ambos os perfis de risco, em 

cinco apresentam dois factores semelhantes: o uso de medicamentos e funções 
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locomotoras, embora esta última, no estudo de Neyens se referir não só ao equilíbrio 

mas também à marcha e respectiva passada (41). Já num outro estudo, são identificados 

nove factores, sendo que apenas dois são semelhantes aos identificados no nosso 

modelo: baixo peso corporal e limitações funcionais (47). Mais uma vez as limitações 

funcionais surgem como factor de risco, no entanto neste caso este factor é determinado 

através de um questionário onde são colocadas três questões sobre a 

facilidade/dificuldade de execução de três tarefas da vida diária. Em ambos os estudos 

referidos este factor surge mais abrangente e menos objectivo, enquanto o nosso modelo 

contempla especificamente o nível global de equilíbrio que resulta de uma avaliação 

objectiva. Em nenhum dos referidos estudos é considerado o papel da actividade física.       

  Num outro estudo que pretendia identificar factores de risco de queda 

intrínsecos bem como a construir um perfil de risco de queda, foram utilizadas diversas 

variáveis também utilizadas no nosso, variáveis essas que advém de conhecidos e bem 

documentados factores de risco de quedas em idosos. No entanto e curiosamente o perfil 

de risco criado nesse estudo e o nosso, não têm qualquer variável em comum, sendo que 

nenhum dos factores mencionados no referido perfil fazem parte do nosso modelo final 

(48). Importa referir que o autor utilizou um questionário de actividade física criado e 

validado para a população idosa no qual, entre outras, são consideradas actividades 

físicas formais, sendo que esta variável, ao contrário do nosso modelo, não mostrou 

qualquer papel no risco de queda. Uma das razões para tal diferença entre modelos, 

poderá dever-se ao tipo de amostra de ambos os estudos, sendo que no estudo referido 

os sujeitos avaliados provinham de instituições para idosos, sendo que o facto de não ser 

autónomo não aparece referido como critério de exclusão, por outro lado, no presente 

estudo, os sujeitos provém de variados meios, sendo todos autónomos e independentes.    
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 Analisando mais atentamente o modelo aqui desenvolvido e focando-nos no 

número de medicamentos tomado, podemos constatar que, a toma de dois ou mais 

medicamentos parece aumentar significativamente o risco de queda em idosos, isto quer 

dizer que, segundo o nosso estudo, quem toma dois ou mais medicamentos tem um 

risco de cair bastante mais acrescido quando comparado com quem não toma ou toma 

apenas um medicamento, contrariamente ao que é descrito por alguns autores, que 

sugerem o aumento significativo do risco para aqueles que tomam quatro ou mais 

medicamentos (17). Este facto, poderá dever-se ao facto de só termos incluído, na nossa 

amostra, sujeitos autónomos e que não utilizam auxiliar de marcha. 

 Apesar do número e tipo de medicamentos serem dos factores de risco mais 

considerados em toda a literatura sobre o assunto, no presente estudo o tipo de 

medicamentos não foi estatisticamente significativo para o risco de queda (7, 20 e 21).   

 Os resultados obtidos em termos do nível global de equilíbrio, foram os 

esperados, o que está de acordo com os resultados que têm vindo a ser descritos por 

outros autores. Indivíduos com um nível global de equilíbrio mais fraco têm um risco 

acrescido quando comparados com indivíduos que ainda mantêm uma boa capacidade 

de equilíbrio. O ACSM/AHA refere que para reduzir o risco de queda, idosos que 

estejam em grande risco de cair devem realizar exercícios que promovam a manutenção 

e melhoramento do equilíbrio. Apesar desta recomendação, e tendo em conta o modelo 

aqui desenvolvido parece que exercícios apropriados que promovam a manutenção e 

melhoria do nível de equilíbrio são benéficos não só para aqueles que se encontram em 

grande risco de cair mas também para todos os outros (49).   

 Relativamente ao Score de caminhada, os resultados obtidos são bastante 

interessantes. Importa referir que este score é referente ao Volume deste tipo de 

actividade, uma vez que é obtido através da frequência e da duração das caminhadas, 
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numa determinada semana. Este modelo sugere que indivíduos que não caminham ou 

que caminham muito pouco estão em maior risco de queda do que aqueles têm por 

hábito caminhar. Esta conclusão, é de grande relevância uma vez que sugere que 

actividade física de intensidade leve a moderada é suficiente para diminuir o risco de 

queda.  

  A importância que o nosso modelo confere à caminhada no que diz respeito à 

redução de quedas é contrária ao que é referido por Tiedemann, que após uma análise de 

44 estudos randomizados, indica que os melhores programas de exercício para redução 

do risco de queda, são aqueles que contêm três elementos: exercícios que desafiem o 

equilíbrio, uma elevada dose de exercício e onde os participantes não caminham. A 

autora refere que o caminhar aparentemente reduz o efeito dos programas, porque 

aumenta a exposição ao risco e ocupa tempo que deveria ser gasto na realização de 

exercícios de equilíbrio (43). Desde modo, o nosso estudo, vêm atribuir uma 

importância à caminhada que parece ter vindo a ser posta de lado no âmbito do 

exercício como forma de reduzir o risco de queda em indivíduos idosos.  

 Na sequência da actividade física surge o Dispêndio Energético em Exercício, 

também ele identificado no nosso modelo como um factor determinante para o risco de 

queda. Curiosamente, segundo o modelo aqui desenvolvido, parece que os indivíduos 

que despendem mais energia na prática de exercício têm um risco de queda acrescido 

quando comparados com os indivíduos que despendem menos. Este resultado vem 

contrariar diversos estudos já elaborados, que mencionam a elevada dose de exercício 

como um elemento fulcral nos programas de intervenção que pretendem reduzir o risco 

de queda na população idosa (43, 44).  

 Apesar deste resultado, não nos parece que o exercício deva ser considerado um 

factor de risco de queda, sendo sim a inactividade física um reconhecido factor de risco, 
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já identificado em numerosos estudos (27, 28, 43, 44). Porém este resultado poderá ser 

explicado pela associação do tipo U, que é verificada entre a actividade física e as 

quedas, talvez porque os indivíduos mais activos se encontram também mais expostos a 

factores de risco de queda extrínsecos (30). Outra explicação poderá residir no tipo de 

exercício realizado, sendo que um dos principais riscos do exercício aeróbio, na 

população idosa, é o risco de queda, sendo que este tipo de exercício deve ser evitado 

até a força do membro inferior e o equilíbrio terem sido melhorados (42). 

 O último factor determinante encontrado foi o Índice de Massa Corporal. Neste 

modelo não foram encontradas diferenças significativas no risco de queda, quando 

comparamos indivíduos de IMC baixo com indivíduos de IMC muito elevado. Este 

resultado vai de encontro ao referido por Tinetti, que refere o IMC baixo como um 

factor de risco de queda para indivíduos idosos (7). Por outro lado, também não foram 

encontradas diferenças significativas para as categorias de IMC (30 – 34.9 e 35 – 39.9) 

quando comparadas com a categoria mais elevada, apontando também a obesidade 

como um factor de risco de queda. Indivíduos com um peso saudável e até mesmo com 

excesso de peso, têm um risco de queda mais reduzido quando comparados com os 

indivíduos mais pesados.   

 Importa referir que apesar de alguns dos factores de risco das quedas já terem 

sido largamente estudados, há ainda várias lacunas que importa preencher com 

informação concreta e objectiva. No que diz respeito ao exercício, há ainda falta de 

informação sobre os efeitos de algumas actividade e tipos de treino, como é o caso da 

dança, actividades organizadas, marcha e treino de força, em intervenções que visam 

reduzir o risco de queda na população idosa. Também ainda não foi demonstrado 

prospectivamente se a prática de exercício durante a vida adulta pode prevenir ou 

reduzir o risco de queda durante a senescência. Da mesma forma é necessário mas 
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pesquisa de forma a determinar de o exercício pode prevenir fracturas relacionadas com 

as quedas.  

 É também necessária mais investigação e informação sobre os benefícios 

relativos do exercício como uma intervenção simples versus uma intervenção 

multifacetada.  
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Limitações 
 

 Como limitações podemos apontar o facto de a amostra ser composta 

maioritariamente por sujeitos provenientes na sua maioria da grande área metropolitana 

de Lisboa, não havendo praticamente sujeitos que representem zonas do interior do pais, 

ou de meios não urbanos. 

 Também o facto de ter um estudo transversal poderá ser apontado como uma 

limitação, tendo sido a variável dependente, número de quedas, determinada 

retrospectivamente, baseando-se na resposta dos sujeitos à questão: no último ano 

quantas vezes caiu, podendo, por isso existir um viés de memória e capacidade de relato 

dos participantes o que pode acarretar algum erro uma vez que se tratam de pessoas 

idosas. 

 Relativamente à avaliação da actividade física, devido a limitações na 

disponibilidade de acelerómetros e também aos critérios de selecção e tratamento de 

dados foram apenas conseguidos dados de acelerometria de 87 sujeitos, factor que nos 

terá levado a excluir as variáveis provenientes destes dados, uma vez que nenhuma 

destas variáveis mostrou ser significativa, mesmo assumindo um nível de significância 

inferior a 0.20. Por este motivo as variáveis que fazem referência à actividade física dos 

sujeitos foram obtidas, exclusivamente, através de questionário.   

 Por fim, devido a limitações temporais e de disponibilidade dos sujeitos, nem 

todos completaram as sessões de avaliação, razão pela qual nem todas as variáveis 

possuem o mesmo n amostral. 

 

 

 



36 
 

Conclusão 
 

 O risco de queda, na população idosa, tem vindo a ser, nos últimos anos, 

largamente estudado. Actualmente, sabe-se que as quedas são um grave problema do 

ponto de vista da saúde pública, uma vez que podem ter consequências bastante 

limitativas, principalmente no que diz respeito à capacidade funcional das pessoas mais 

velhas. Representando também, um grande peso para a comunidade e respectivos 

sistemas de saúde. 

 Como resultado da vasta investigação que tem vindo a ser desenvolvida nesta 

área, é já conhecido que grande parte das quedas experienciadas por indivíduos idosos, 

pode ser prevenida, através de intervenções eficazes que tenham como objectivo actuar 

sobre os factores de risco de queda e atenua-los. Torna-se por isso necessário, 

identificar os factores de risco e desenvolver modelos que possam ser utilizados no 

terreno, de modo a minimizar a ocorrência de quedas bem como as consequências 

destas.   

 Tendo cumprido com o nosso objectivo, ou seja, identificar os principais 

factores de risco, através do desenvolvimento de um modelo estatístico que permitisse 

identificar os sujeitos que estão em maior risco de cair, podemos retirar algumas 

importante conclusões deste estudo. Para a população em estudo o limiar a partir do 

qual o risco aumenta não são quatro, mas sim dois medicamentos. A caminhada, ao 

contrário do que tem vindo a ser exposto por vários autores, aparenta ser determinante 

no que diz respeito à redução do risco de queda. Também, relativamente ao IMC, 

podemos retirar conclusões interessantes, sendo que não só um IMC baixo representa 

um factor de risco de queda, mas também um elevado IMC (obesidade de grau I, II e 

III).  
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  Por fim, é importante realçar que o ponto forte deste trabalho é a utilização do 

modelo de Poisson, bem como os factores de risco encontrados.  
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